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APRESENTAÇÃO

Este livro reúne as apresentações dos participantes do Simpósio 
I “A gramática e seu interfaceamento com os campos de atuação na 
comunidade”, desenvolvido como parte do V SIMELP (Simpósio 
Mundial de Estudos de Língua Portuguesa), realizado na Università 
del Salento, em Lecce, Itália, no período de 8 a 11 de outubro de 
2015, com coordenação da Professora Doutora Maria Helena de 
Moura Neves (UNESP – Araraquara e UPM), com vice-coordena-
ção da Professora Diana Luz Pessoa de Barros (USP e UPM). 

No texto que encaminhou a proposição registrou-se que ele 
dava continuidade a uma proveitosa discussão que (sob a mesma 
coordenação) se tinha desenvolvido em encontros anteriores do 
SIMELP. O que se buscou, nessa atividade proposta, foi avaliar 
o papel e o sentido da gramática no conjunto das refl exões sobre 
a linguagem acionada nas línguas naturais, com centro, obvia-
mente, na língua portuguesa. Retomou-se, em especial, o tema 
do interfaceamento da gramática da língua (tida como cálcu-
lo da produção de sentido) com diversos campos de atuação na 
comunidade: 

(i) na base, com o campo da atuação política, já que todas 
as decisões e ações políticas nacionais se sustentam em 
uma identidade linguística; 

(ii) correlatamente, com os diversos campos de funciona-
mento social da linguagem, que respondem por variação, 
mudança e formação de padrões, exatamente os atesta-
dos da vida da língua;
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(iii) correlatamente, com a atuação escolar, já que as ações 
neste campo respondem às diretrizes e aos projetos polí-
ticos e sociais em relação à língua e ao uso linguístico em 
geral; 

(iv) correlatamente, com os diversos campos de produção 
criativa, já que ela ilustra uma vivência linguística privi-
legiada dos mecanismos de expressividade que a gramáti-
ca da língua disponibiliza e governa;

(v) fi nalmente, com o campo do discurso sobre a gramáti-
ca da língua, já que as obras descritivas e metadescritivas 
constituem, em princípio, uma visão acurada e discipli-
nada sobre a língua em função. 

Nos diversos campos, como conclui o Resumo, buscou-se apoio 
em fontes teóricas seguras de sustentação dos interfaceamentos, 
desde o acionamento cognitivo das produções até as confi gurações 
de sentido e a produção de efeitos. 

Cabe registrar, no histórico dos estudos que aqui se desenvol-
vem, que um livro referente ao II SIMELP, denominado As inter-
faces da gramática (NEVES, 2010), foi publicado pelo Laboratório 
Editorial da UNESP, e que um livro referente ao IV SIMELP, inti-
tulado Gramáticas contemporâneas do português (NEVES; CASSEB-
GALVÃO, 2014) foi publicada pela editora Parábola.

Neste volume que ora se oferece, estão quinze estudos, com 
autoria de dezessete estudiosos (cinco portugueses e doze brasilei-
ros) ligados a universidades portuguesas, brasileiras e a uma univer-
sidade francesa.

Assim, o V SIMELP - “De volta ao futuro” -, com 1600 comu-
nicações aceites e cerca de 1400 participantes, foi prestigiado pela 
Professora Maria Helena de Moura Neves com sua presença mar-
cante quer do ponto de vista científi co quer do ponto de vista 
humano - este volume demonstra, mais uma vez, seu trabalho ino-
vador e incansável. Expressamos, aqui, nosso sentimento de grati-
dão e de satisfação: gratidão pela generosidade demonstrada pela 
Professora Maria Helena de Moura Neves neste notável espaço de 
interlocução e no V SIMELP, onde foi capaz de surpreender-nos 
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mais uma vez pela capacidade de abrir novos caminhos de discus-
são e de refl exão sobre a língua portuguesa, sua gramática e sua 
história; satisfação por ter visto este tão fecundo trabalho nascer 
num espaço geográfi co e linguístico novo para o SIMELP, a Itália, 
país em que a língua portuguesa, além de não ser língua ofi cial, é 
ensinada somente nas Universidades. Isso, de uma certa forma, é a 
demonstração das fronteiras que caem, de novos espaços de diálogo 
que se abrem em lugares não mais periféricos para a discussão de e 
em língua portuguesa.

Esta publicação se faz presente, presença e presente, de um 
encontro entre mestres, professores, alunos e pesquisadores, e, cer-
tamente, propiciará novos estudos e novas discussões sobre a gra-
mática da língua portuguesa e seus possíveis interfaceamentos. 

Os coordenadores do V Simpósio Mundial de Estudos em 
Língua Portuguesa, 

Gian Luigi De Rosa
Katia de Abreu Chulata





PARTE I - GRAMÁTICA, HISTÓRIA 
E CONSTRUÇÃO DE SENTIDO
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O PAPEL DA GRAMÁTICA NA 
CONSTRUÇÃO DA LÍNGUA 

NACIONAL NO BRASIL1

Diana Luz Pessoa de BARROS

Para tratar da questão da construção do português como língua 
nacional do Brasil, serão retomados principalmente estudos que 
vimos desenvolvendo, na perspectiva da semiótica discursiva, sobre 
os discursos da gramática do português, do século XVI à atualida-
de, e estudos desenvolvidos sobretudo por José Luiz Fiorin (2009, 
2010) sobre a construção da identidade brasileira em textos literá-
rios. A exposição tem duas partes: 

 – na primeira, a partir, principalmente, dos estudos de Sylvain 
Auroux (1992, 2014) sobre a gramatização das línguas, 
tratamos do papel da gramática na construção das línguas 
nacionais; 

 – na segunda parte, examinamos o discurso das gramáticas 
brasileiras do século XIX, e retomamos também estudos 
sobre discursos literários do mesmo período, para mostrar as 
especifi cidades próprias da construção do português como 
língua nacional do Brasil. 

1 Uma versão aproximada deste artigo será publicada, em francês, em livro organizado 
pela Fundação Gulbenkian em Paris.
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Gramatização e construção das línguas nacionais

Sylvain Auroux, em estudos diversos (1992, 2014) mostra que 
a gramatização das línguas vernaculares europeias nos séculos XV 
e XVI, a partir da tradição greco-latina, corresponde a uma verda-
deira política linguística, criadora das línguas nacionais. Segundo o 
autor, as línguas nacionais não existem em si e resultam de proce-
dimentos de construção de vários tipos. Em outras palavras nação e 
língua nacional são invenções e, para criar uma nação, a língua tem 
papel fundamental. A função das gramáticas e do discurso da nor-
ma que apresentam é, sobretudo, a de unifi car as variações próprias 
das práticas linguageiras de todas as línguas, excluindo as demais, 
e construir, com essa unifi cação, a língua nacional. Auroux insiste 
ainda em que um movimento de tal amplitude, como foi a grama-
tização ocorrida no Renascimento europeu, é único na história da 
humanidade, e, de certa forma, “antecipa” ou inicia o de formação 
das identidades nacionais, só plenamente concluído nos séculos 
XVIII e XIX.

A partir da concepção de gramatização de Auroux, realizamos 
pesquisa sobre conceitos e imagens da norma nas gramáticas do 
português (BARROS, 2006a, 2006b, 2008a), com os objetivos 
de estabelecer a organização discursiva das gramáticas e mostrar a 
diversidade de conceitos e de imagens da norma e de língua no 
português, do século XVI à atualidade; e de indicar, assim, alguns 
dos caminhos percorridos para a constituição da “língua nacional” 
no Brasil. 

O projeto de exame das gramáticas fundamenta-se na teoria e 
metodologia da Semiótica discursiva. As gramáticas são analisadas 
como discursos e essa questão teórico-metodológica diferencia esse 
projeto de outras formas de conceber a história das ideias linguís-
ticas. Nesse quadro teórico, dois blocos de procedimentos foram 
considerados fundamentais para o exame do discurso da gramáti-
ca: os que estabelecem as relações entre o destinador e o destinatá-
rio da gramática e que são, sobretudo, os de modalização e os usos 
das categorias de pessoa e de tempo (FIORIN, 1996; BARROS, 
2006a); os que apontam as relações entre os discursos da gramática 
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e os demais discursos sócio-históricos, e que são, principalmente, a 
organização temática e fi gurativa dos discursos, que aparece, sobre-
tudo, nos exemplos das gramáticas, e as relações intertextuais nelas 
mostradas.

Com esses procedimentos, foram propostas três concepções de 
norma e de língua (BARROS, 2003, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b, 
2011):

Quadro 1 – Concepções de norma e de língua.

modalização pela 
existência, pelo ser

modalização pelo 
dever, querer e 
poder ser e fazer

modalização da varia-
ção pela existência

norma única, “natural” norma prescritiva norma usual, de 
frequência de uso

língua homogênea, 
sem variação

língua heterogênea, com 
variação hierarquizada: 
variantes obrigatórias, 
possíveis, proibidas

língua heterogênea, 
variação não hierar-
quizada, a não ser pela 
frequência de uso

Fonte: Elaboração própria. 

É o primeiro tipo de discurso da norma, o da norma “única” e 
“natural” e da língua homogênea, que ocorre nas gramáticas que 
constroem as línguas nacionais, pois, como bem mostra Auroux, 
o papel das gramaticas e do discurso da norma que apresentam é, 
sobretudo no Renascimento europeu, o de unifi car as variações 
próprias dos usos linguísticos e de construir, com essa unifi cação, 
a língua nacional. Por essas razões, o discurso da norma única ou 
“natural” predomina nas primeiras gramáticas do português, no 
século XVI, as de Fernão de Oliveira (1936) e de João de Barros 
(1957). Os discursos gramaticais que estabelecem relações entre 
língua e nação e que constroem nações, impérios, identidade e lín-
gua nacional fundamentam-se, portanto, no princípio da exclusão, 
tal como foi desenvolvido por Eric Landowski, em Presenças do 
outro: Ensaios de sociossemiótica (LANDOWSKI, 2012), e decor-
rem, no dizer de Claude Zilberberg (2004, 2006a, 2006b), de uma 
operação de triagem. 
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Antes de prosseguirmos cabem aqui algumas rápidas conside-
rações sobre o princípio de exclusão e sobre a operação de triagem.

Princípio de exclusão e operação de triagem

Os linguistas e semioticistas insistem no fato de que um sujei-
to ou um objeto adquirem identidade quando confrontados com 
outro. A nacionalidade, assim como a língua nacional, é construída 
por discursos da identidade, ou seja, é uma “invenção” discursiva, 
a que aderem os que assumem essa identidade, essa nacionalida-
de, essa língua. Os discursos da identidade, segundo Landowski 
(2012), articulam de formas diversas as relações intelectuais e afe-
tivas entre “nós” e “o outro”, que são de quatro grandes tipos: assi-
milação, exclusão, agregação e segregação. A relação de exclusão 
caracteriza os discursos da nacionalidade e decorre de operações de 
triagem, tal como defi nida por Claude Zilberberg. 

Zilberberg distingue nos discursos duas dimensões, a da intensi-
dade ou do sensível, dos estados de alma, e a da extensidade ou do 
inteligível, dos estados das coisas. A dimensão da intensidade rege 
a da extensidade, ou seja, o sensível rege o inteligível. Na dimen-
são da extensidade, a sintaxe opera por triagem e mistura, que nos 
interessam aqui. A mistura opera sobre a triagem, aumentando a 
difusão e a impureza, e a triagem desfaz a mistura, agindo em dire-
ção à concentração e à pureza. A operação de triagem visa, assim, 
a um tipo de valor, o de absoluto, a de mistura, a outro tipo, o de 
universo. O valor de universo é o de difusão e universalidade, o de 
absoluto, buscado nos discursos de construção das línguas nacio-
nais, o de exclusividade e unicidade.

Essas operações de triagem e mistura:

 – preveem estados ou posições que nos permitem estabelecer 
tipos de discursos de triagem e de mistura; 

 – são valorizadas positiva ou negativamente, ou seja, não são 
nunca isentas de juízos de valor; 

 – podem ter caráter excessivo, na justa medida ou insufi ciente, 
de que depende a boa ou má aceitação das operações. 



17

O papel da gramática na construção da língua nacional no Brasil

Como trataremos da valorização da triagem e da mistura na 
construção das línguas nacionais, vejamos, rapidamente, exemplos 
desses juízos de valor em discursos do multilinguismo de Barthes 
ou de Mia Couto, que consideram a mistura multilinguística uma 
melhoração, e o no de William Johnson, presidente do American 
Freedom Party, que julga a operação de mistura uma pejoração.

Barthes (1980, p.24), em sua Aula, diz:

[...] é bom que os homens, no interior de um mesmo idio-
ma  – para nós o francês  - tenham várias línguas. Se eu fos-
se legislador [...], longe de impor uma unifi cação do francês, 
quer burguesa, quer popular, eu encorajaria, pelo contrário, a 
aprendizagem simultânea de várias línguas francesas, com fun-
ções diversas, promovidas à igualdade. [...] Essa liberdade é um 
luxo que toda sociedade deveria proporcionar a seus cidadãos: 
tantas línguas quantos desejos houver: proposta utópica, pelo 
fato de que nenhuma sociedade está ainda pronta a admitir 
que há vários desejos. Que uma língua, qualquer que seja, não 
reprima outra [...]. 

Mia Couto (2011), em “Línguas que não sabemos que sabí-
amos”, insiste no caráter imprescindível da diversidade e da 
pluralidade: 

O que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a 
inteligência, mas nossa capacidade de produzir diversidade. 
(COUTO, 2011, p.13).

[...] O sociólogo indiano André Béteille escreveu: “Conhecer 
uma língua nos torna humanos, sentir-mo-nos a vontade em 
mais que uma língua nos torna civilizados”. Se isto é verdade, 
os africanos  – secularmente apontados como os não-civiliza-
dos – poderão estar mais disponíveis para a modernidade do 
que eles próprios pensam. Grande parte dos africanos domina 
mais do que uma língua africana e, além disso, falam uma lín-
gua europeia.[...] O que advogo é um homem plural, munido 
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de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser 
mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. 
De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, 
um idioma que nos faça ser asa e viagem. Ao lado de uma lín-
gua que nos faça ser humanidade, deve existir uma outra que 
nos eleve à condição de divindade. (COUTO, 2011, p.23-24).

William Johnson, presidente do American Freedom Party, por 
sua vez, constrói discursos contrários à diversidade, à pluralidade, à 
agregação das diferenças. Diz ele:

‘Diversidade e multiculturalismo são sinônimos de geno-
cídio branco. Eu quero que nossas escolas primárias tenham 
só crianças loiras, de olhos claros, crescendo e aprendendo a 
ser boas para a comunidade. Eu não quero que nos tornemos 
o Brasil’, disse Johnson, por telefone, à Folha. (Folha de S. 
Paulo, 15/06/2014, A16). 

Voltando agora à construção da língua nacional, é possível mos-
trar que esses discursos, assim como os demais discursos naciona-
listas e imperialistas, se constroem pela passagem, por triagem, dos 
estados de mistura (por exemplo, o estado de diversidade linguísti-
ca, anterior à construção da língua nacional, em que os diferentes 
usos coexistem) ao da separação ou exclusão (na construção da lín-
gua nacional “única”, homogênea). Essa construção por exclusão é, 
por sua vez, apresentada como uma melhoração, como tendo valo-
ração positiva, pois a seleção e a exclusão permitem a construção da 
identidade nacional e estabelecem a “pureza”, o caráter homogêneo 
e a exclusividade da língua nacional, seu valor de absoluto. Além 
disso, nessa operação de triagem, os estados intermediários são 
considerados insufi cientes para a constituição da nacionalidade e 
para a construção da língua nacional. Isso justifi ca o discurso tôni-
co da exclusão linguística das diferenças, que não é, no caso, julga-
do excessivo, mas na justa medida e bem aceito, pois vem ”resol-
ver” uma questão de insufi ciência. Esse discurso é o das gramáticas 
do Renascimento europeu, e, portanto o das primeiras gramáticas 
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do português. Assim, Fernão de Oliveira (1936), seleciona o “bom 
costume dos que mais sabem”, ou seja, o uso dos “melhores da 
língua”, dos que “mais leram, viram e viveram”, e João de Barros 
(1957), “um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso 
e autoridade dos barões doutos”, para construir a língua nacional 
de Portugal. Por isso também, nessas primeiras gramáticas do por-
tuguês, o discurso da gramática dialoga em conformidade com os 
discursos nacionalista e imperialista português, todos eles discursos 
da “boa” exclusão das diferenças.

Examinada, na perspectiva proposta, a questão da construção 
das línguas nacionais em geral, trataremos, fi nalmente, do caso 
específi co da construção do português como língua nacional do 
Brasil, a partir, principalmente, do exame do discurso das gramáti-
cas brasileiras do século XIX.

As gramáticas brasileiras do século XIX e a construção da 
língua nacional do Brasil

O século XIX é o século da constituição do Estado brasileiro: 
independência de Portugal, em 1822, e proclamação da República, 
em 1889. É também o século da criação da nacionalidade e da lín-
gua nacional. 

O discurso das gramáticas brasileiras do século XIX é também 
um discurso da norma única e da língua homogênea, discurso de 
separação ou exclusão, pela operação de triagem. Essa triagem é 
a de afastamento de Portugal, a antiga metrópole, e de seus usos 
linguísticos, em favor da variante brasileira. As gramáticas bra-
sileiras do século XIX têm função relevante na construção do 
Estado-nação brasileiro e da língua nacional. Foram examinadas, 
entre outras, a Grammatica portugueza, de Júlio Ribeiro, de 1881, 
a Grammatica portugueza, de João Ribeiro, de 1887 (RIBEIRO, 
1930) e a Grammatica analytica, de Maximino de Araújo Maciel, 
de 1887.

Quase todos os gramáticos estudados empregam para essa sepa-
ração de Portugal os procedimentos de:
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 – valorização dos usos brasileiros em relação aos portugue-
ses (ou, pelo menos, ausência de condenação das varian-
tes brasileiras, como ocorre, no período, em gramáticas 
portuguesas);

 – criação de exemplos que falem de cultura, coisas e fatos bra-
sileiros, e, sobretudo, da natureza;

 – fundamentação do discurso científi co em bases teóricas dife-
rentes das dos gramáticos portugueses. 

José Luiz Fiorin (2010) mostra que esses procedimentos de 
“invenção” da nacionalidade são usados também nos discursos 
literários, sobretudo do Romantismo brasileiro, e ainda em outros 
gêneros discursivos, como o histórico. Menciona, por exemplo, as 
estratégias empregadas para a nacionalização do primeiro impera-
dor do Brasil, Pedro I, português e herdeiro do trono de Portugal, 
pois, segundo o autor “o trabalho de construção da nacionalidade 
começa com a nacionalização do monarca” e, para tanto, “Pedro I é 
mostrado como alguém que renuncia a Portugal e assume a nacio-
nalidade brasileira” (FIORIN, 2010, p. 54). 

Fiorin examina também os procedimentos usados na literatu-
ra para demarcar a diferença da língua falada no Brasil em relação 
ao português usado em Portugal, a operação de triagem que vimos 
examinando nas gramáticas do período. Assim, Alencar fala de “um 
português diferente”: um português modifi cado, na pronúncia, na 
sintaxe e no léxico, pelas suavidades e asperezas da natureza brasi-
leira. Para Alencar, a literatura brasileira deveria in corporar a varie-
dade linguística que se falava no país, pois a independência linguís-
tica era tão importante quanto a política (ALENCAR, 1965). Por 
preconizar essas diferenças linguísticas entre o português do Brasil 
e o de Portugal, e a in corporação na literatura brasileira da varie-
dade linguística que se falava no país, já que a independência lin-
guística era, para ele, tão importante quanto a política, Alencar foi 
fortemente criticado por aqueles que pregavam a completa fi deli-
dade aos padrões lusitanos, e que apontavam a falta de correção 
linguística e gramatical de seus romances. 
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Com essas considerações, pode-se afi rmar que, se os discursos 
das gramáticas brasileiras do século XIX são discursos da norma 
única e homogênea e discursos nacionalistas de separação e exclu-
são, por triagem, tal como os das gramáticas da língua portuguesa 
do século XVI, há entre eles algumas diferenças fundamentais. As 
gramáticas brasileiras do século XIX dão sua contribuição aos dis-
cursos de construção da língua nacional e da identidade brasilei-
ra, mas seus discursos não deixam de ter ambiguidade ou mesmo 
certa contradição, pois, ao mesmo tempo em que, pela operação 
de triagem, se separam de Portugal, constroem, pela operação de 
mistura com outras línguas e usos (de índios, negros, imigrantes) 
a identidade linguística brasileira valorizada. Essa ambiguidade é 
ainda aumentada pelo fato de o discurso gramatical do século XIX 
fundamentar-se na ideologia da “pureza original” linguística dos 
estudos histórico-comparativos e nos estudos biológicos e gené-
ticos sobre a evolução da espécie e os caracteres hereditários, ou 
seja, em discurso resultante de operação de triagem por exclusão. 
Nos discursos de construção da língua nacional e do Estado-nação 
brasileiro organizam-se, portanto, tanto nas gramáticas quanto nos 
romances, vários discursos: o discurso nacionalista e gramatical 
de separação de Portugal e de seus usos linguísticos, discurso de 
exclusão “na justa medida”, valorizado positivamente; o discurso 
de exclusão excessiva pela busca da “pureza linguística original”, 
também considerado de melhoração; o discurso de construção da 
identidade brasileira, aí incluída a linguística, pela operação de 
mistura “na justa medida” de povos, culturas, línguas e usos, iden-
tidade também valorizada positivamente, por resolver questões 
de “insufi ciência” do português europeu. Além de as gramáticas 
mostrarem que o português do Brasil tornava a língua sufi ciente 
para a nova nação, também os escritores do romantismo brasileiro, 
insistem nessa questão. Alencar diz que a língua no Brasil se aper-
feiçoa porque vivemos no “seio de uma natureza rica e opulenta, 
sujeitos a impressões novas ainda não traduzidas em outra língua” 
(ALENCAR, 1965, p. 260-261).

Os discursos de triagem, o de afastamento de Portugal e o de 
“pureza linguística original” com seus valores de exclusividade e 
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unicidade, de um lado, e o de mistura de culturas e línguas, com 
os valores de difusão e universalidade, de outro, se distinguem por 
contrariedade e não admitem, portanto, conjunção. A conjunção 
não é possível entre termos contrários, nos discursos implicativos 
ou causais (se a, então b), como são os de construção de língua 
nacional. As gramáticas brasileiras do século XIX procuram assim 
construir a língua nacional e o Estado-nação brasileiro pela conci-
liação inadmissível ou impossível de pureza vs mistura. No entanto, 
se a conjunção não é possível entre termos contrários, nos discur-
sos implicativos ou causais, ela pode ocorrer nos discursos conces-
sivos, pois, segundo Zilberberg (2004), os discursos concessivos 
transformam o impossível em possível, e operam a conjunção con-
cessiva entre contrários, de que resulta o termo complexo: embo-
ra misturada, pura, única, exclusiva. As gramáticas brasileiras do 
século XIX criam, dessa forma, a língua nacional pela conciliação 
“impossível” dos termos contrários de pureza vs. mistura. A língua 
assim construída é, ao tempo, portuguesa e brasileira, a mesma, 
embora outra, ou outra, embora a mesma. Esse tipo de discurso foi 
qualifi cado por Zilberberg como heroico, superlativo e excitante, 
e encontra o discurso mítico, tal com defi nido por Claude Lévi-
Strauss, de conciliação de divindade e humanidade.

Essa conciliação “heroica, superlativa e excitante” é também 
examinada por Fiorin (2009, 2010) em textos literários. O autor 
mostra, na mesma direção apontada por Cândido (1964), Bosi 
(1975, 1992) e Romano de Sant’Anna (1974), que a literatura, 
principalmente os autores românticos, teve função fundamental 
na construção da nacionalidade brasileira e, também, na da língua 
nacional. Destaca, sobretudo, o papel de Alencar e de seu roman-
ce O Guarani (ALENCAR, 1995), e mostra, em sua análise do 
romance, que Peri e Cecília, o casal inicial da nação, se transfor-
mam em heróis míticos, ao reunirem, em movimentos inversos, da 
natureza para a cultura e da cultura para a natureza, a natureza e a 
cultura defi nidoras da identidade americana (tupi) e da identidade 
portuguesa. 

A língua nacional do Brasil é assim construída como o resulta-
do heroico, excitante, superlativo e mítico da conciliação concessi-
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va de termos contrários: de um lado, os valores europeus de pureza 
e cultura, valores de absoluto, de outro, os valores brasileiros de 
mistura e natureza, valores de universo. Podemos, quem sabe, reto-
mar Mia Couto e dizer que essa construção de nacionalidade é a de 
uma língua caracterizada por ser, ao mesmo tempo, lugar e viagem, 
raiz e asa. Nisso querem acreditar ou fazer acreditar os brasileiros, 
gramáticos e romancistas, sobre a sua língua portuguesa.
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O TEXTO PÚBLICO E SUA 
CONCEPÇÃO NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Ricardo CAVALIERE 

Introdução

O título deste texto conduz-nos a dois conceitos iniciais, pos-
tos à mesa de discussão, que decerto não gozam de opinião pacífi -
ca: “texto público” e “Estado Democrático”. Menos convergentes 
ainda são os juízos que se podem traçar acerca da relação intrín-
seca a esses dois conceitos, pois, via de regra, o adjetivo “público” 
mantém vínculo semântico necessário com a noção de Estado, ou 
de ato estatal, o que, como veremos adiante, constitui fl agrante 
equívoco hermenêutico. Por outro lado, o sentido de um termo 
análogo, “Estado de Direito”, percorre páginas inúmeras de obras 
doutrinárias da Filosofi a, do Direito e da Sociologia, ao sabor plu-
ral das ideologias que buscam defi nir o que é democracia, de que 
decorre não ser menos complexa sua conceituação, sobretudo em 
divagações breves como é a do presente trabalho.

Com efeito, o olhar multiangular com que se enxerga a 
democracia conduz a entendimentos divergentes sobre Estado 
Democrático e Estado de Direito, razão por que os publicistas, 
em geral, advertem para o perigo de se acatarem conceitos ambí-
guos acerca desse ente político, dado que não são poucos os casos 
em que a concepção de estado de direito nenhum compromisso 
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expressa com valores essenciais dos direitos humanos, tais como o 
de liberdade e de democracia1. Nessa linha, Dalmo Dallari (2007, 
p.194) busca equacionar a questão: “O Estado Democrático 
é aquele em que o próprio povo governa, sendo evidente colo-
car o problema de estabelecimento dos meios para que o povo 
externe a sua vontade, através da representatividade”. Vê-se, nessa 
defi nição, que o conceito de democracia representativa consoli-
dou-se na sociedade contemporânea como modelo mais exequí-
vel para a garantia da vontade popular, não obstante a experiên-
cia brasileira nesse campo político revele que, não raramente, a 
representatividade descumpre o compromisso de fi delidade ao 
voto popular. 

De início, portanto, procuremos fi rmar um conceito sobre 
Estado Democrático, com as ressalvas já referidas de sua precarie-
dade, de tal sorte que se possam posteriormente alinhavar as ideias 
centrais a respeito de sua relação com o produto discursivo a que se 
denomina “texto público”. Modernamente, a concepção de Estado 
de Direito parte de características básicas, tais como a) a submissão 
à norma2 geral, que cubra com seu manto a todos os membros da 
sociedade; b) a divisão harmônica de poderes, que atribua a entes 
estatais independentes competência deliberativa e decisória sobre 
questões de ordem pública; c) a garantia dos direitos individuais, 
salvaguarda com que o estado de direito impede que o direito pri-
vativo do cidadão seja subtraído por ato injusto e desprovido de 
interesse público.

A tendência para conferir valor ponderado a um desses ele-
mentos básicos conduz a concepções deformadoras do Estado de 
Direito, servis do interesse ideológico, de tal sorte que a preponde-
rância do poder (ou poderes) estatal, por exemplo, pode invadir a 
esfera dos direitos individuais, caminho aberto para a instauração 
de um Estado ético, de cunho totalitário, que afi rmar a autono-

1 Basta aqui lembrarmos que as violentas violações dos direitos humanos no regime nazista 
alemão se instalou sob um estado de direito.
2 Norma aqui em sentido lato, que abrange a lei como norma positiva, o costume como 
norma consuetudinária, a jurisprudência como norma jurídica etc.
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mia da política em relação à moral3. Já a primazia da norma, que 
simplifi ca a noção de Estado como sinônimo de lei4, conduz a um 
ente legislativo, cujas bases podem perigosamente fazer sobrepor 
o sentido de legalidade sobre o de justiça, sobrepondo o império 
da lei aos princípios fundamentais do direito. A prevalência de um 
Estado liberal, por seu turno, na esteira do ideário lockiano, abre 
as sendas da desigualdade social em face da possível sobreposição 
do interesse individual sobre o interesse público, fato que instala 
no corpo da sociedade a desigualdade e o privilégio discriminador.

É, pois, sob a égide da interação harmônica de valores 
como norma, poder e liberdade no fluxo da atividade social 
contemporânea que se chega a uma noção de Estado Democrático 
de direito pautada numa “sociedade livre, justa e solidária” (SILVA, 
1993, p.109). Uma comunidade social que, ao mesmo tempo, seja 
participativa, no sentido de contribuir para a formação dos atos 
estatais, e diversifi cada, no tocante ao “diálogo entre opiniões e pen-
samentos divergentes” (SILVA, 1993, p.109) que erijam um pata-
mar de convivência pacífi ca entre o interesse privado e o interesse 
público.

A busca de uma defi nição de Estado de Direito comprometi-
da a um tempo com modelos de expressão da vontade do povo e 
com um projeto de democracia representativa levou Carl Schmitt 
(1888-1985) a caracterizá-lo como todo Estado que respeita sem 
condições o direito objetivo vigente e os direitos subjetivos que 
existam. Nesse sentido, Schmitt imagina dois princípios funda-
mentais do Estado de Direito:

Primero, un principio de distribución: la esfera de libertad del 
individuo se supone como un dato anterior al Estado, quedan-
do la libertad del individuo ilimitada en principio, mientras que 
la facultad del Estado para invadirla es limitada en principio. 
Segundo, un principio de organización, que sirve para poner en 

3 Nas palavras de José Afonso da Silva (1993), o estado ético hegeliano fundamentou a 
concepção do Estado Fascista.
4 A concepção de estado como sinônimo de lei, que está nos alicerces dogmáticos da 
Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen (1881-1973).
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práctica ese principio de distribución: el poder del Estado (limi-
tado en principio) se divide y se encierra en un sistema de com-
petencias circunscritas. El principio de distribución  -libertad del 
individuo, ilimitada en principio; facultad del poder del Estado, 
limitada en principio---encuentra su expresión en una serie de 
derechos llamados fundamentales o de libertad; el principio de 
organización está contenido en la doctrina de la llamada divi-
sión de poderes, es decir, distinción de diversas ramas para ejer-
cer el Poder público, con lo que viene al caso la distinción entre 
Legislación, Gobierno (Administración) y Administración de 
Justicia -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. Esta división y distin-
ción tiene por Enalidad lograr frenos y controles recíprocos de esos 
«poderes». Derechos fundamentales y división de poderes desig-
nan, pues, el contenido esencial del elemento típico del Estado 
de Derecho, presente en la Constitución moderna. (SCHMITT, 
1996, p.138-139).

A lúcida contribuição de Schmitt para um entendimento satis-
fatório sobre o sentido de estado de direito não evita uma certa 
modalização que a olhos mais rigorosos pode expressar “inexatidão” 
ou “frouxidão” semântica, já que abre as portas de possibilidades 
hermenêuticas intangíveis. O que será liberdade individual “ilimi-
tada em princípio”? Ou faculdade estatal “limitada em princípio”? 
No tocante à caracterização do texto como ato linguístico ineren-
te à interação social5, tema que nos ocupará a atenção adiante, os 
valores que defi nem o quê, como, onde e quando (não) se pode 
dizer estão justamente no movediço terreno em que se estabelecem 
esses limites. A questão não será tratada, propriamente, no plano 
ideológico, mas no plano eminentemente textual, tomando-se em 
consideração o signifi cado de texto privado e texto público no cor-
po da sociedade contemporânea e a dimensão em que se deve aca-
tar a intervenção do Estado nas questões linguísticas, em especial 
na regulamentação sobre a produção do texto público.

5 Sobre o conceito de interação social, veja Vigotsky e Cole (1998) e Hinde (1981).
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A intervenção do Estado como garantia da profi ciência 
linguística

Deixemos aqui, antes de tocar especifi camente a delicada questão 
que se situa na legitimidade do Estado para estabelecer parâmetros 
de produção textual, duas palavras sobre uma outra questão premen-
te no âmbito das políticas públicas, atinente ao dever do Estado de 
prover profi ciência mínima a cidadãos estrangeiros que, de alguma 
forma, ingressam no espaço sociocultural do Brasil, sobretudo os que 
o fazem com a anuência governamental. Evidencia-se que tais pes-
soas, em sua maioria desprovidas de recursos fi nanceiros para obter 
profi ciência em português, detém direito à assistência linguística do 
Estado, visto que sua presença em solo brasileiro legitimou-se pela 
imigração regular e consoante com a legislação internacional. 

É o caso, por exemplo, para deter-nos em fatos recentes, da 
imigração de haitianos, através da fronteira norte do Brasil6, em 
face do grande terremoto que destruiu cerca de 80 por cento das 
construções em Porto Príncipe, e da imigração de refugiados sírios 
que se intensifi cou exponencialmente a partir de 2011 com a eclo-
são da guerra civil que fez devastando o país e elevando o grau de 
miséria a níveis insuportáveis. No caso dos imigrantes haitianos, a 
ausência de políticas públicas efi cazes para sua integração à socie-
dade brasileira favorecem a exploração de mão de obra escrava e a 
prostituição, o que se poderia, senão evitar, ao menos mitigar caso 
a assistência do Estado ao imigrante insolvente incluísse uma efi caz 
política de inclusão linguística que lhe conferisse profi ciência míni-
ma em língua portuguesa. 

O que se percebe nesta área, entretanto, não satisfaz sequer as 
necessidades básicas. As principais providências do governo brasi-
leiro para inclusão linguística dos haitianos resumiu-se ao forneci-
mento de uma cartilha crioulo-português7 (AUGUSTIN; SPEZIA; 

6 Leia, a respeito, as reportagens jornalísticas oferecidas em: <http://reporterbrasil.org.
br/2014/01/imigrantes-haitianos-sao-escravizados-no-brasil/?gclid=COeL5sH7tsQCFfRj7A
odigYAKg>. Acesso em: 19 set. 2017.
7 As informações sobre as providências tomadas pelo Estado brasileiro, neste caso, com 
vistas à inclusão linguística dos haitianos podem ser melhor obtidas no site Repórter 
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TRAVIESO, 2011), preparada pela Pastoral da Mobilidade 
Humana da Diocese do Alto Solimões, uma inciativa que decerto 
não terá ajudado signifi cativamente a uma leva de pessoas indigen-
tes, advindas de um país que detém o pior índice de desenvolvi-
mento humano das Américas, com uma taxa de alfabetização que 
não vai além de superior a 53 por cento8. No caso dos sírios, muitos 
têm-se servido do Programa de Ensino do Português do Instituto 
de Reintegração do Refugiado (Adus), que integra o conjunto das 
iniciativas privadas para inclusão linguística de estrangeiros.

Exemplo expressivo de política pública para a inclusão linguís-
tica de imigrantes é oferecido pelos Estados Unidos da América, 
cujo governo editou em 11 de agosto de 2000 a Executive Order 
n.° 13.166, intitulada “Improving Access to Services for Persons with 
Limited English Profi ciency”9. Trata-se aqui de uma iniciativa estatal, 
que visa obviamente, não só a facilitar o acesso de imigrantes sem 
profi ciência em inglês aos direitos fundamentais da cidadania, 
como também facilitar a inserção desse contingente de pessoas 
na vida social norte-americana, sobretudo no mercado de traba-
lho formal. Nesse intuito, criou-se o Grupo Interinstitucional de 
Trabalho a Serviço das Pessoas com Conhecimento Limitado do 
Inglês (IWG LEP em sua sigla em inglês), composto por represen-
tantes de mais de 35 agências federais, com o intuito de facilitar o 
acesso de pessoas sem profi ciência em inglês aos programas fi nan-
ciados pelo governo federal.

Saliente-se haverem-se implementado no âmbito das universi-
dades federais brasileiras vários cursos de português para estrangei-
ros, que visam a conferir profi ciência a alunos que chegam ao país, 
embora tais programas atinjam público distinto, que imigra em 
condições regulares e desfruta de condições satisfatórias para inser-
ção no ambiente sociocultural do Brasil. Nesse sentido, embora se 

Brasil: <http://reporterbrasil.org.br/2014/01/sem-acesso-a-politicas-publicas-haitianos-sao-
explorados/>. Acesso em: 19 set. 2017.
8 Dados colhidos no site Index Mundi: <http://www.indexmundi.com/pt/haiti/taxa_de_
alfabetizacao.html>. Acesso em: 19 set. 2017.
9 Um comentário detalhado sobre a Executive Order n.° 13.166 é oferecida em: <http://
www.lep.gov/13166/eo13166.html>. Acesso em: 19 set. 2017.
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possam interpretar tais projetos como fruto da iniciativa estatal, 
seu espectro de cobertura decerto não cobre a larga população que 
chega ao país pela via da imigração ilegal, ou pelo caminho doloro-
so do refúgio. O que se percebe, hoje, no Brasil, é uma delegação 
de competência, talvez uma transferência de responsabilidade do 
Estado para organizações não governamentais, de caráter privado 
e índole humanitária, que se dedicam a essa tarefa de inclusão lin-
guística emergencial.

O texto público de autoria estatal e de autoria privada

Difícil imaginar uma relação mais íntima entre a que se constrói 
entre o escritor e o texto. O que escrevemos – restrinjo-me aqui ao 
texto escrito – é fruto de nossas escolhas, nossas preferências lexi-
cais, sintáticas, morfológicas, enfi m, nossa maneira de ser no pla-
no linguístico. Evidente que o produto dessa atividade intelectual, 
restringe-se ou, melhor dizendo, condiciona-se aos limites de nossa 
capacidade de traduzir em palavras o que pensamos, mas tal fato 
decerto não elide a intimidade entre autor e texto. Esse perfi l per-
sonalista que todo texto expressa decorre de uma lenta formação, 
de que nem sempre nos apercebemos, no decurso do aprimora-
mento da competência linguística.

Não são raras, entretanto, as situações em que a interveniên-
cia de terceiros impõe alterações no texto que escrevemos, às quais 
devemo-nos sujeitar caso queiramos atingir um dado objetivo, 
como, por exemplo, publicá-lo. Este o caso das normas editoriais 
que os periódicos científi cos impõem a seus autores, muitas delas 
restritivas quanto ao uso de siglas, abreviaturas ou mesmo itens 
lexicais ou estruturas morfossintáticas. No campo jornalístico, a 
política editorial poderá restringir o emprego de mesóclises e de 
alguns pronomes relativos (caso do pronome cujo) se o público-
-alvo do periódico tiver média ou baixa escolaridade, ou mesmo se 
a publicação inscrever-se em um perfi l informal. 

Não se confunda aqui – vale ressaltar mais uma vez – o contro-
le do texto com o controle da liberdade de expressão. Como bem 
assinala o jornalista Luciano Martins Costa (2015), 
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[...] a questão da linguagem está no centro da polêmica sobre 
regulamentação da mídia – que costuma ser confundida com 
liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, temas ape-
nas correlatos. A regulamentação dos meios de comunicação 
não tem necessariamente uma relação direta com as liberdades 
fundamentais da produção e usufruto de informações ou opi-
niões. Essa confusão reducionista serve apenas para impedir a 
evolução do debate.

Vejamos, pois, em que medida a interveniência no texto não 
agride os ditames do Estado de direito, considerando tratar-se de 
ato moderador ou mesmo controlador a atividade linguística em 
face do interesse público. Para tanto, cabe exatamente defi nir o que 
é texto público, tarefa que traz suas difi culdades, mormente levan-
do-se em conta que semelhante defi nição desconsidera o natural 
valor semântico antonímico que o adjetivo público pode sugerir em 
face do adjetivo privado.

Caracteriza-se como público: a) o texto produzido pelo Estado 
que serve de instrumento para a função estatal legiferante (caso dos 
textos legais e administrativos que contém caráter normativo) ou 
que cumpre a função de comunicar ofi cialmente fatos de relevân-
cia difusa no corpo da sociedade; b) o texto produzido por ente 
privado, seja pessoa natural ou jurídica, que detém conteúdo de 
igual relevância difusa e se destina a um leitor inespecífi co. Nesse 
último caso, são públicos textos de reportagens, propaganda, bulas 
medicinais, manuais de instrução de uso, avisos em lojas comer-
ciais, advertências em prédios privados etc. 
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Quadro 1 – Modalidades do texto público

texto público

autoria estatal autoria privada
leis reportagens

decretos propaganda
portarias bulas medicinais

avisos ofi ciais manuais de uso

Fonte: Elaboração própria.

Esta defi nição colide com a concepção ordinária de “público”, 
que se confunde com a de “ofi cial”, pois atinente aos gêneros tex-
tuais típicos da atividade legislativa ou administrativa estatal, tais 
como as leis, os decretos, os comunicados ofi ciais, as portarias etc. 
Assim, o conceito ordinário de texto público pressupõe a auto-
ria pública, ou mais adequadamente, a autoria da Administração 
Pública, fato que lhe confere clara inscrição em dado domínio 
discursivo − em tese, o conjunto de fatos de interesse coletivo que 
estão sob a tutela da ação estatal. Semelhante conceito é excessi-
vamente restritivo e, numa certa medida, nebuloso, pois deixa de 
fora uma expressiva quantidade de textos que, a despeito de não 
terem sido produzidos pela iniciativa do Estado, têm efetivo caráter 
público.

No extensíssimo rol de gêneros textuais que poderia ser aqui 
oferecido para exemplifi car o texto público de autoria privada, 
incluem-se as reportagens jornalísticas, a propaganda, bulas medici-
nais, avisos em lojas comerciais, advertências em prédios privados, 
comunicados de empresas que atingem o público em geral − como 
no caso de recall de produtos inadequados para o consumo −, os 
cartazes de oferta de produtos no comércio, as placas de sinalização 
em shopping centers, os manuais de uso de aparelhos eletrodomés-
ticos, entre tantos outros. A rigor, são textos públicos no sentido 
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de que, embora não tenham sido produzidos pelo Estado ou pela 
Administração Pública, cuidam de interesses difusos, que aprovei-
tam a todos indiscriminadamente. A interferência estatal na produ-
ção desses textos cria ainda hoje zonas de intenso atrito ideológico, 
que não raro encaminham a questão para as sendas políticas. Não 
menos discutível é a intervenção de organismos controladores da 
própria iniciativa privada, também frequentemente repudiada em 
face de suposto cerceamento à liberdade de expressão.

Como se percebe, o texto público tem por característica princi-
pal não o fato de haver sido produzido pelo Estado, mas o fato de 
apresentar conteúdo semântico de interesse público. Considerando 
que a interveniência do Estado no texto público ofi cial depreende-
-se da natural ação função controladora do Estado - de que resulta 
não ser verdadeiramente adequado falar em “interveniência”, senão 
em “competência”  - cabe-nos discutir os limites e parâmetros do 
controle estatal sobre o texto público de autoria privada, isto é, 
produzidos por entes da sociedade civil, porém atinentes a fatos ou 
procedimentos que se inscrevem na esfera do interesse público.

A legitimidade do Estado para o controle do texto público de 
autoria privada

Tracemos aqui algum juízo sobre o conceito de interesse difu-
so. Em princípio, o interesse difuso dispõe-se antinomicamente em 
face do interesse privado, no sentido de que este último é expressão 
do anseio singular ou de pequenos grupos, cujos membros sejam 
pessoas individualizadas em face de sua condição pessoal e social. 
Já o interesse difuso caracteriza-se por ter uma pluralidade de titu-
lares, em número indeterminado. Ademais, o objeto do interesse 
dito difuso é indivisível, já que aproveita a todos em conjunto. 
Assim, difusos são os interesses transindividuais, de natureza indi-
visível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato.

Exemplo de interesses ou direitos difusos que toca particular-
mente a questão linguística diz respeito à publicidade enganosa ou 
abusiva, veiculada através da mídia, que atinge uma quantidade 
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incalculável de pessoas que não mantêm entre si qualquer relação 
jurídica necessária. Outro exemplo de violação de interesses difu-
sos no plano linguístico está nos contratos de adesão, oferecidos à 
população sobretudo na prestação de serviços tais como os de assis-
tência à saúde, telefonia, televisão a cabo etc., cujo texto apresente 
artifícios que visem a lesar o verdadeiro entendimento de seu con-
teúdo. Nesses casos, a fi scalização e ação do Estado não raro inter-
fere na redação do texto publicitário ou do texto contratual, seja 
pela alteração compulsória de palavras, expressões, frases etc., seja 
pela própria declaração de nulidade parcial ou total.

Por vezes, o direito à informação é lesado não pela falaciosa 
arquitetura do texto, mas pela inconsequente utilização pública de 
termos ou expressões originalmente adstritas a um certo segmen-
to da sociedade. Um exemplo atual diz respeito ao uso dos termos 
light e diet nos rótulos de produtos comercializados, cuja distinção 
costumava ser observada apenas nos meios nutricionais para fi ns de 
industrialização de alimentos. Denomina-se diet um alimento em 
que há restrição de um ou mais ingredientes incompatíveis com 
determinadas doenças, tais como açúcares, gorduras, sódio, prote-
ínas etc. Assim, o termo diet não signifi ca necessariamente o «que 
tenha menos calorias». Um exemplo bem conhecido é o de alguns 
chocolates diet que, apesar de não haver açúcar em sua composi-
ção, têm praticamente a mesma quantidade de calorias do choco-
late normal, uma vez que possuem mais gorduras. Já o termo light 
se aplica a produtos em que há redução mínima de 25% de ingre-
dientes potencialmente calóricos. Porém, isso não signifi ca que 
um alimento light tenha mais calorias que o diet, já que tal relação 
depende de qual substância teve sua quantidade reduzida. 

Quando esses termos passaram ao domínio público, por força 
da propaganda, logo se estabeleceu uma falsa vinculação semân-
tica entre diet e “saudável” e entre light e “emagrecedor”. Hoje, a 
grande maioria das pessoas não sabe diferenciar o signifi cado de 
produtos light e produtos diet, sendo que percentual expressivo 
acredita inclusive tratar-se de sinônimos. A insegurança do públi-
co consumidor sobre o signifi cado destes termos, cuja relevância 
adstringia-se originariamente aos meios nutricionais, decorre de 
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seu uso em rótulos de alimentos sem o necessário esclarecimento 
da opinião pública.

Um outro exemplo expressivo fi gura nos contratos de ade-
são em planos de saúde. Em tais contratos, é comum haver uma 
cláusula excludente de cobertura de próteses e órteses. Nesse caso, 
mesmo para o leitor bem escolarizado, a mera leitura do contrato 
não é sufi ciente para atingir o conteúdo pretendido pelo propo-
nente do contrato, já que o termo órtese é excessivamente técnico, 
razão por que seu signifi cado não fi ca claramente estabelecido para 
o leitor médio. Por outro lado, o termo prótese, segundo um sig-
nifi cado mais genérico, remete a dispositivo implantado no corpo 
na parte externa do corpo, tais como braços ou pernas mecânicas, 
para suprir a falta de um membro ou um órgão comprometido. 
Tecnicamente, entretanto, o conceito de prótese inclui o disposi-
tivo implantado na parte interna do corpo, tais como válvulas car-
díacas ou anéis de titânio. Essa mera nuance semântico-lexical, que 
não raro surpreende o cidadão quando exige o cumprimento do 
contrato, foi debatida em várias decisões judiciais brasileiras, de 
que hoje resulta assentado que os planos de saúde devem fornecer a 
prótese sempre que não fi car comprovado que o contratante enten-
deu plenamente o real signifi cado restritivo dos termos contratuais.

Os fatos até aqui referidos conduzem-nos à refl exão sobre o 
conceito e a extensão do que se denomina usualmente liberdade 
de informação. Numa perspectiva linguística, a liberdade de infor-
mação diz respeito à proteção que se deve conferir ao texto como 
veículo informativo que atua no âmbito do interesse público. Não 
obstante tal proteção não esteja claramente atribuída ao texto, 
como materialização do ato linguístico, no corpo da Constituição 
de 1988, infere-se que assim disponha a letra constitucional, a jul-
gar pelo disposto no inciso IV do art. 5.º − “é livre a manifestação 
do pensamento, vedado o anonimato” − e no art. 220 − “a mani-
festação do pensamento, sob qualquer forma, processo ou veicu-
lação, não sofrerá qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição, vedada qualquer forma de censura de natureza polí-
tica, ideológica e artística” (BRASIL, 2012, p.13 e p.126).
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Essa liberdade de pensamento, que conduz necessariamente à 
liberdade de construção do texto como veículo de comunicação, 
pode dar-se no plano do texto oral, via de regra entre pessoas pre-
sentes e partícipes no ato de enunciação, ou no plano do texto escri-
to, seja através de uma simples carta pessoal, seja sob a forma de 
periódicos, livros, teses etc. A questão ganha contornos mais com-
plexos quando confrontamos o conceito de liberdade de manifesta-
ção com o de direito à informação, no sentido de que a primeira se 
situa no âmbito das prerrogativas que todo cidadão tem para mani-
festar o pensamento, enquanto o segundo se alça à esfera do interes-
se coletivo, portanto expandido ao que seja relevante para a socieda-
de como um todo ou a um segmento do corpo social, tais como as 
associações de classe e setores específi cos da atividade humana. 

Assim, a liberdade de manifestação fi ca ao alvedrio do autor do 
texto, que dela dispõe para estabelecer os limites do que vai dizer 
e como o dirá, além de assumir os riscos do que diz e de como 
diz (BARILE, 1975). Aqui, a intervenção estatal, a rigor, limita-se 
no estabelecimento de normas legislativas protetoras da honra e da 
dignidade humana. No plano do direito à informação, a interven-
ção estatal pode estender-se em prol da própria defesa da informa-
ção clara e precisa como um bem coletivo, de tal sorte que, neste 
plano, muito se tem discutido acerca da legitimidade que se vem 
conferindo aos órgãos estatais para intervir no ato linguístico e, por 
via consequente, no próprio texto que o materializa, visto que, se 
de um lado semelhante intervenção vem amparada pela inequívoca 
necessidade de se garantir o acesso de todos à informação, de outro 
tal prerrogativa pode camufl ar a censura ideológica e o cerceamen-
to da liberdade de expressão, conforme se testemunhou na história 
recente do Brasil.

Exemplos de intervenção do Estado na produção do texto 
público de autoria privada

Cuidemos de alguns exemplos de intervenção estatal ou no tex-
to público de autoria particular, a fi m de traçarmos um panorama 
mais concreto sobre sua presença na sociedade brasileira. 
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A regulamentação de bulas da Anvisa

No âmbito do direito do consumidor, pode citar-se a deter-
minação baixada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)10 no sentido de que os medicamentos sejam comercializa-
dos com uma bula impressa dirigida apenas ao cidadão comum e 
outra eletrônica, dirigida aos médicos. A norma da Anvisa oferece, 
inclusive, um “guia de redação de bula”, que dá orientações como 
(ANVISA, 2009):

a) Use frases curtas para instruções longas e complicadas.
b) Use a voz ativa sempre que adequado. 
c) Use verbos em vez de nomes nas frases.
d) Remova os termos redundantes.
e) Use linguagem comum sempre que possível. .
f ) Prefi ra palavras e termos específi cos e concretos.
g) Use palavras e termos gerais como estratégia.
h) Evite muitas orações subordinadas/coordenadas em uma 

frase.

A lei de propaganda de Criciúma

Igual destaque merece a Lei n.º 4.538 de 23 de outubro de 
2003 (CRICIÚMA, 2003), aprovada por unanimidade pela 
Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma, que visa a multar as 
empresas de propaganda que publicarem outdoors em que haja tex-
tos com erros gramaticais. A referida lei expressa em seu artigo 15:

Art. 15: Constitui infração punível:
I) A exibição de publicidade:
a) sem licença;
b) em desacordo com as características aprovadas;
c) em estado precário de conservação;
d) além do prazo da licença;
e) em desacordo com as normas gramaticais ofi ciais da língua 
portuguesa.

10 Resolução RDC n.° 47, de 8 de setembro de 2009.
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Dispensável dizer que a Lei n.º 4.538/03 provocou grande 
polêmica, com expressivo grau de indignação. A par de algumas 
reclamações inusitadas, como a de que o projeto de lei era discri-
minatório, pois obrigava apenas aos publicitários o conhecimento 
da gramática do português, outros argumentos contrários vinham 
carregados de boa fundamentação. O principal deles era justamen-
te a inexistência de “normas gramaticais ofi ciais”, razão por que a 
publicação da lei, tirante algumas questões mais objetivas, como as 
de caráter ortográfi co, seria impossível. 

Outra questão esbarrava na seguinte pergunta: quem atestaria se 
o texto está ou não dentro das normas gramaticais? Considerando 
não serem raros − bem ao contrário − os casos de divergência entre 
fi lólogos e linguistas quanto aos parâmetros da norma dita padrão, 
decerto que as decisões revestir-se-iam de alto grau de arbitrarieda-
de e não menos teor polêmico. 

Iniciativas como a Câmara de Vereadores de Criciúma, revelam, 
por outro lado, uma face pouco discutida da questão, qual seja a 
concepção de norma gramatical em meio à população laica. O que 
se percebe é o tratamento da variação linguística na esfera dos usos 
desejáveis e indesejáveis, o que leva a uma inusitada predisposição 
de punir a quem envereda por usos incompatíveis com um dado 
padrão de comportamento linguístico que, por sinal, não se sabe 
bem qual seja. Passa-se por cima de conceitos basilares da criação 
textual a ponto de se considerar que todos os textos são produtos 
moldados pela mesma forma. 

A guerra aos estrangeirismos.

Uma outra modalidade de intervenção estatal na seara do tex-
to público de autoria privada diz respeito ao controverso uso de 
estrangeirismos no comércio varejista. Não têm sido poucas as ten-
tativas de controle ofi cial no Brasil com vistas, senão à supressão, ao 
menos à mitigação da presença de termos estrangeiros em cartazes 
de oferta de produtos, textos promocionais e contratos de compra 
e venda, à semelhança do que já vinha ocorrendo em outros países 
em que o controle do Estado se impõe de modo mais explícito. 
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Dentre os exemplos de medidas análogas tomadas por países 
estrangeiros, cite-se a Charte de la langue française, lei sanciona-
da pela Assembleia Nacional da província de Quebec em 1977. 
A Charte defi ne os direitos e obrigações linguísticos dos cidadãos 
mediante uso coercitivo do francês na vida pública de maneira 
geral, mormente no âmbito do comércio, a par de criar o Offi  ce 
Québécois de la Langue Française, órgão normatizador e fi scali-
zador do uso do francês nos textos públicos ofi ciais e privados. Na 
página de internet do Offi  ce11, podem-se encontrar normas com-
plementares sobre a língua do comércio com impressionante grau 
de detalhamento, tais como a que autoriza inscrições em língua 
estrangeira nos pneumáticos ou nos produtos perecíveis provindos 
do exterior.

Mais um exemplo: para não poucos publicistas argentinos, 
o artigo 19 da Constituição Federal impõe a defesa do espanhol 
como língua nacional, tendo em vista que a letra constitucional 
confere ao Estado, através das autoridades constituídas, uma parti-
cipação ativa na defesa do patrimônio cultural, inclusive os aspec-
tos urbanísticos, arqueológicos e antropológicos. Nessa linha, 

[...] el estabelecimiento de uma lengua como idioma ofi cial del 
Estado la hace indispensable [...] en la medida en que resulta ser 
el instrumento de comunicación por antonomasia para las refe-
ridas relaciones. Tal circunstancia, aunada al prestigio que lhe 
confi ere el mismo estatus de ofi cialidad, explican la magnitud e 
efectividad que dicho reconocimiento tiene para la salvaguarda y 
protección de uma lengau. (FONG, 2011, p. 300). 

Em linha antagônica, verifi cam-se esparsos atos estatais simpáti-
cos à presença de línguas estrangeiras em solo nacional, via de regra 
para satisfazer as necessidades de comunicação efi caz nas relações 
internacionais. Adepta de todos os acordos sobre política linguísti-
ca da União Europeia, cujos termos pugnam pelo apoio à diversi-
dade linguística e pelo estímulo ao aprendizado de línguas estran-

11 Disponível em: <http://www.oqlf.gouv.qc.ca/>. Acesso em: 19 set. 2017.
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geiras, a Dinamarca vai além desses propósitos, a ponto de uma 
recomendação do Ministério da Educação indicar o uso do inglês 
como língua de ensino nas instituições superiores, de tal sorte que 
se atraiam investigadores e estudantes estrangeiros altamente quali-
fi cados (PHILLIPSON, 2001).

A iniciativa do Estado, entretanto, é quase sempre de cunho 
disciplinador, mediante atos administrativos ou normas jurídicas 
que visam a inibir o emprego de palavras estrangeiras em textos de 
caráter público. Um artigo do Código de Defesa do Consumidor 
brasileiro (Lei n.º 8.078/90) assim dispõe:

Art. 31  - A oferta e apresentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensi-
vas e em língua portuguesa [grifamos] sobre suas características, 
qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores 
(BRASIL, 1997, p.226).

Como se percebe, a lei assegura a oferta e apresentação de pro-
dutos em língua portuguesa, com o objetivo de garantir o direi-
to à informação clara e precisa sobre a natureza dos produtos 
comercializados. Mas, até que ponto se deve interpretar o alcan-
ce da regra legal? O Ministério Público Federal brasileiro, através 
do Procurador Matheus Baraldi Magnani, propôs uma ação civil 
pública perante o Poder Judiciário para garantir o cumprimento do 
Código de Defesa do Consumidor, sob argumento de que o uso 
de estrangeirismos nas relações comerciais prejudica o cidadão no 
exercício de direitos basilares tais como saber os preços, condições 
de pagamento, descontos, características de produtos e riscos na 
sua utilização. 

Nesta mesma linha intervencionista, o prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro Eduardo Paes sancionou a Lei n.º 5.033 de 19 de 
maio de 2009, que dispõe sobre a propaganda em outros idiomas 
expostas no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
Nos termos dessa nova lei, os textos de propaganda que tenham em 
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seu conteúdo palavras em outros idiomas devem estampar a respec-
tiva tradução para o vernáculo na mesma com o mesmo destaque 
gráfi co. Trata-se de mais uma tentativa de ajustar pelo caminho da 
norma legal um problema que, a rigor, é de caráter cultural.

Redação de diplomas: uma questão de gênero

Uma lei federal publicada em 201212 provocou grande discussão 
nos meios acadêmicos, dado o conteúdo controverso de seus dis-
positivos, não obstante o calor dos debates se tenha dissipado tão 
rapidamente que em pouco tempo já não se falava do assunto, hoje 
praticamente esquecido. Em seus singelos três artigos, o referido 
ato normativo determina que as instituições de ensino brasileiras 
públicas e privadas expeçam diplomas e certifi cados com a fl exão 
de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada ao desig-
nar a profi ssão e o grau obtido. Assim, pelo menos no tocante à 
letra da lei, no Brasil hodierno uma mulher passa a ter obrigatoria-
mente o título de “mestra” ou “doutora” no texto dos certifi cados 
de atribuição de grau. Aqui, a evidente interferência do Estado na 
produção do texto público de autoria privada percebe-se no fato 
de que também as instituições de ensino privado estão sujeitas ao 
dispositivo legal. 

O escopo da lei, decerto tem caráter político, visto que se ins-
creve no rol de iniciativas governamentais em prol da afi rmação da 
mulher no corpo da sociedade, mormente na busca de um trata-
mento isonômico com o que se confere ao cidadão do sexo mascu-
lino. Nesse caso específi co fi cará o autor do texto subordinado ao 
ditame da política inclusiva do Estado, ainda que suas convicções 
linguísticas rejeitem o uso do gênero feminino em situações claras 
nas quais o emprego do masculino não marcado se revela indiscuti-
velmente mais adequado. 

Menos mal que a referida lei não estabelece sanções para os 
infratores de seu dispositivo, o que, de certa forma abre caminho 
para que os menos afeitos às políticas afi rmativas e mais sensíveis às 

12 Trata-se da Lei n.° 12.605, de 3 de abril de 2012. 
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categorias gramaticais acabem por desconsiderá-la e manter o mas-
culino para todos (e todas) no texto dos diplomas e certifi cados. 
Concordemos ou não com os termos dessa inusitada lei, o fato é 
que se trata de uma prova inequívoca de que o Estado com certa 
frequência invade os limites da autodeterminação do autor do tex-
to público em prol da implementação de um projeto político. 

O papel do linguista: ator ou espectador?

Não se pode negar que a onda de controle do texto seja pela 
Administração Pública, seja pela iniciativa privada muito se deve 
a uma espécie de reclusão do linguista no tratamento de temas 
que a seu juízo pertencem a uma categoria menos relevante, tais 
como as questões ortográfi cas, o emprego de estrangeirismos e o 
hermetismo lexical. Em face da omissão do especialista, entra em 
cena o oportunista, não raro vinculado ao meio político, que vê 
nesse temário, de inegável interesse popular, um meio de mostrar 
devoção a valores que calam profundamente na alma do povo, tais 
como o espírito nacionalista e o amor à língua materna. 

Ademais, criou-se uma concepção de estudo científi co da língua 
antagônica ao saber linguístico que todo falante naturalmente tem 
sobre o instrumento de que se serve cotidianamente para expressar 
as ideias. Essa linha de raciocínio gera afi rmações por vezes radicais: 

Parece-me que em matéria de política linguística, estamos ain-
da na era do prático licenciado: qualquer pessoa, porque fala o 
português e o escreve (em geral mal), se julga no direito não só 
de opinar, mas o que é mais grave, de legislar sobre um tema 
complexo, cujo diagnóstico e tratamento exigem uma especia-
lização construída ao longo de muitos anos de estudo e de pes-
quisa de campo para referendar quaisquer propostas, sempre 
sujeitas a realimentações (SCLIAR-CABRAL, 2004, p.111). 

Não resta dúvida de que o sociolinguista tem mais capacida-
de técnica para dizer sobre a repercussão do texto em dado núcleo 
social do que o deputado, o advogado ou o publicitário. Isto, no 
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entanto, não serve de argumento para que se trate a opinião laica 
do falante como mera expressão obtusa sobre a própria língua que 
ele fala. É como admitir que o médico diga ao doente que ele nada 
sabe sobre a doença que tem, logo nenhum juízo deve expressar a 
respeito. A melhor postura aqui não é denegar a visão que o falante 
laico tem sobre a língua, mas usar a lucidez científi ca para compre-
endê-la e aproveitá-la para a própria construção do saber sobre a 
língua. 

Em texto sobre o tema, Kanavillil Rajagopalan (2004) propôs 
algumas refl exões sobre a posição do linguista fora dos muros aca-
dêmicos, especialmente quando cuida dos denominados assun-
tos prosaicos ou laicos. Nesse trabalho Rajagopalan traça especial 
comentário sobre o isolamento político do linguista, aparentemen-
te incapaz de traçar juízo sobre questões de linguagem sem usar 
de uma metalinguagem excessivamente hermética, que inibe o 
interesse do cidadão comum nas rodas de discussão. E é realmente 
notável observar que, nos movimentos de regulamentação do texto 
público, seja o de autoria pública ou privada, não se cogita de bus-
car auxílio técnico aos linguistas. Aparentemente, criou-se no seio 
da sociedade a crença de que os linguistas estão envolvidos com seu 
mister em tão elevado grau de abstração que se tornaram pessoas 
defi nitivamente afastadas do mundo em que vivem, ao menos em 
questões de linguagem. O preço que pagamos é o da omissão.

Enfi m, se a tarefa de regulamentar a produção textual é algo 
que a sociedade exige, sejam quais forem os motivos que estão no 
cerne dessa exigência, não faz sentido recolhemo-nos no casulo 
das convicções acadêmicas com a bandeira da irrestrita liberdade 
de expressão. Como bem afi rma Rajagopalan (2004, p.35), “[...] 
nunca é tarde demais para começar a fazer um exame de consci-
ência e perguntar a nós mesmos se, por atos ou omissão, não nos 
desviamos da responsabilidade de ver a linguagem como um fenô-
meno social, com todas as implicações políticas e ideológicas que 
daí decorrem”. 

Não se espera, evidentemente, que o linguista ingresse nos 
fóruns de discussão abertos na sociedade como uma panaceia 
que torne sentenças a um tempo claras, objetivas e tecnicamente 
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irrepreensíveis, que assegure o uso de vocábulos estrangeiros no 
comércio na exata medida da necessidade, assegurando informação 
justa e inclusiva, que transforme leis de interesse geral em textos 
acessíveis a qualquer leitor escolarizado. A complexidade dos usos 
linguísticos não nos permite vislumbrar este cenário de bonança na 
comunicação social, como se subitamente todos passassem a ter a 
mesma competência para ler e escrever um texto. Por outro lado, 
todas as questões aqui discutidas sobre a natureza do texto públi-
co e sua repercussão social somente serão adequadamente tratadas 
quando a linguística fi nalmente se aperceber de que não estuda a 
linguagem humana apenas para melhor descrevê-la, mas também 
para melhor servir ao propósito social. 
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ÍNDICES GRAMATICAIS DEÍTICOS 

EM TEXTOS LITERÁRIOS 
DO ESPAÇO LUSÓFONO

Maria Helena Araújo CARREIRA

Posição do problema

A dêixis, enquanto categoria conceptual, organiza-se a partir de 
um centro – “origo” (BÜHLER, 2008), EGO ou outro ponto de 
referência (POTTIER, 2000) a partir do qual se organizam zonas 
de afastamento, segundo coordenadas e redes de relações pessoais, 
espaciais, temporais, nocionais e modais.

O EU, AQUI, AGORA está necessariamente ligado a um 
ASSIM (nocional, modal). A ancoragem num HIC et NUNC 
é pois um conceito fundamental para a abordagem da dêixis. O 
“mostrar”, o “apontar”, lembrando a origem grega “deikelon”, 
supõe um centro a partir do qual se “mostra”, se “aponta”, uma 
direção segundo a qual se “aponta”, um interlocutor (TU) relativa-
mente ao qual se situa o alvo deítico. 

Na teoria semântica de Bernard Pottier (2000, p.246, tradução 
nossa), o modelo D- cronodeítico é apresentado como “irradiante à 
volta do EGO ou de qualquer outro ponto de referência”1 ou, nou-

1 « La noémie déictique est radiante autour de EGO et de tout autre repère  » (POTTIER, 
2000, p.246).
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tros termos, « Le locuteur se prend comme repère et il organise autour 
de lui les zones déictiques par degrés de proximité et selon des orienta-
tions variées. C´est un modèle radiant » (POTTIER, 2000, p.153).

Assim, as confi gurações deíticas a partir de um dado ponto de 
referência são teoricamente ilimitadas, tanto mais que a dêixis não 
se limita a uma ancoragem no real, sendo a transposição para uma 
ancoragem mental, abrangendo a ancoragem fi ctícia, possibilidades 
a encarar numa refl exão sobre a dêixis.

Na esteira de Óscar Lopes (1986) e de Fernanda Irene Fonseca 
(1992) – que, baseando-se em Óscar Lopes, prolongou a sua refl e-
xão – os conceitos de “dependência contextual” e “transposição fi c-
tiva” parecem-me fundamentais. Temos assim, o mundo ATUAL 
em “dependência contextual” e mundo(s) alternativo(s) em conso-
nância com a desancoragem no real e a transposição mental e fi cti-
va. Fernanda Irene Fonseca (1994), num artigo intitulado “Dêixis, 
dependência contextual e transposição fi ctiva”, põe em relação 
a mostração in absentia e a mostração fi ctiva através da noção de 
dêixis am phantasma segundo Karl Bühler, e sublinha que no caso 
da “evidência mental compartilhada” não há “qualquer evidência 
real que viabilize o ato de mostrar” (FONSECA, 1994, p.95). Na 
sua obra Dêixis, tempo e narração, a propósito da “construção do 
referente pela linguagem”, Fernanda Irene Fonseca (1992) susten-
ta que essa construção se realiza entre dois “pólos de tensão” que 
mantêm unidos o discurso e o contexto: a dependência contextual 
e a transposição fi ctiva. Temos assim, entre os dois polos referidos, 
vários graus de ancoragem e de desancoragem na “evidência real” e 
na “evidência mental”.

As confi gurações deíticas são fugazes como fugazes são os pon-
tos de referência que permitem a sua construção em círculos con-
cêntricos, do mais próximo para o mais distanciado.

Os domínios de aplicação da dêixis  – pessoa, espaço, tempo, 
noção/modo – interligados não só conceptualmente, mas também 
na sua inscrição nos valores gramaticias que a língua disponibiliza e 
sua atualização em produções linguísticas serão abordados na sequ-
ência do enquadramento apresentado, a partir de textos literários 
de diferentes países da lusofonia. 
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Índices deíticos em texto literário

O discurso literário explora, com efeito, em alto grau os meca-
nismos de expressividade oferecidos pela língua, como Eugenio 
Coseriu sustentou há décadas. Comecemos por Momentos de aqui, 
livro de contos do jovem escritor angolano Ondjaki (2010)2, prefa-
ciado pelo escritor moçambicano Mia Couto.

O título, que congrega a dêixis temporal (“momentos”) e a 
dêixis espacial (“aqui”) constrói o conjunto das coordenadas deí-
ticas EU, AQUI, AGORA, ASSIM, com os seus graus de afasta-
mento – TU (leitor), ELE(S)/ELA(S) – e suas respetivas coorde-
nadas. Na perspetiva dos índices gramaticais da dêixis, vejamos 
quais as confi gurações de sentido delineadas numa passagem do 
conto de Ondjaki “A aldeia dos êmbolos fortes” e no prefácio de 
Mia Couto.

Os escombros, somente eles denunciavam a imensa fantasti-
calidade que já não repousava ali. As presenças vagas de plás-
ticos secos e de borrachas pretas ressequidas, essas, davam-nos 
a sombra histórica daquilo que se chamara em tempos a gran-
de aldeia dos êmbolos fortes. No ar, hesitante, um forte res-
to de misticismo deixava-se cheirar. Activada, a memória de 
qualquer pessoa tinha acesso ao passado todo daquele mundo 
irrepetível. Nessa lembrança, o toque feiticeiro: ninguém de lá 
queria voltar. (ONDJAKI, 2010, p.129, grifo nosso). 

O NÃO AQUI, o NÃO AGORA da narração ilustram 
Momentos de aqui, título da obra. Assim, este paratexto constrói o 
centro deítico irradiante – veja-se, na passagem em análise ali, lá, 
essa(s), aquilo/aquele – em tempo passado, expresso pelo imperfeito 
e pelo mais-que-perfeito simples. O deítico ali, naquele espaço-tem-
po presente pela ação da memória, constrói uma dupla ancoragem: 
em dependência contextual (construída pela narração) – ali [onde 
há escombros]; em desancoragem no real – ali [onde “a memória de 

2 Nascido em 1977, Ondjaki foi o vencedor do Grande Prémio de Conto da APE em 2007.
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qualquer pessoa tinha acesso ao passado...”]. Essa dupla ancoragem 
ativada por “ali” desdobra-se na passagem em análise e confi gura 
o sentido do conto. Assim, a especifi cação dos “escombros” – “As 
presenças vagas de plásticos secos e de borrachas pretas ressequi-
das” – que o deítico gramatical “essas” retoma anaforicamente para, 
em oposição com “aquilo” (“que se chamara em tempos a grande 
aldeia dos êmbolos fortes”) reforçar a dupla ancoragem – depen-
dência contextual (sublinho: construída pela narração) e a desanco-
ragem do mundo atual. Tal desancoragem é reforçada – “(d)aquele 
mundo irrepetível” – em consonância deítica com “aquilo” (“que se 
chamara em tempos a grande aldeia dos êmbolos fortes”), graças ao 
papel da memória: “Activada, a memória de qualquer pessoa tinha 
acesso ao passado todo daquele mundo irrepetível”. Constrói-se 
assim um mundo, compartilhado pela lembrança, donde o retorno 
não é desejado: de lá, situado em zona afastada do centro deítico, 
confi gura um ESPAÇO-TEMPO com o seu EU, AQUI, AGORA, 
ASSIM, distante: “Nessa lembrança, o toque feiticeiro: ninguém de 
lá queria voltar”. Essa distância é trazida para o tempo presente – 
em narração no passado – criando um mundo alternativo (“Nessa 
lembrança”) ao presente do “momento de aqui”. Assim, os deíticos 
gramaticais AQUI, ESSA, AQUILO, LÁ coexistem, construindo 
confi gurações irradiantes de sentido deítico que, pela memória e 
pela narração, se congregam convergindo num centro deítico – o 
“Momento de aqui”.

Quanto ao prefácio de Mia Couto (2010, p. 12, grifo nos-
so), intitulado “As visitações de Ondjaki”, sugere a diversidade de 
momentos, de mundos evocados pelo autor de Momentos de aqui. 

Se existe viagem é esta: percorrer as diferentes fabulações de 
nós mesmos, contar essas maravilhações aos outros. E con-
fessar, sem vergonha pública: olhe, eu estou sendo este. Mas 
fui uns que morreram. Quem sabe serei quem, depois deste 
mim? [...] Essa visitação aos muitos que somos, às múltiplas 
dimensões da nossa existência, é a razão de ler estes momen-
tos de aqui. 
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O desdobrar do centro deítico em novos pontos de referência 
que se tornam por sua vez o centro (“eu estou sendo este... Quem 
sabe serei quem, depois deste mim?”) confi gura mundos alterna-
tivos, expansões de “Momentos de aqui”, com o seu EU, AQUI, 
AGORA, ASSIM.

A fugacidade das confi gurações deíticas pode ser ilustrada igual-
mente pelo romance Os guarda-chuvas cintilantes da escritora por-
tuguesa Teolinda Gersão. Sob a aparente exatidão da dêixis tempo-
ral – a datação incompleta e a incoerência da sequência temporal –, 
a dêixis fi ctiva constrói ancoragens em mundos alternativos a partir 
de centros deíticos fugazes, em transposições sucessivas, confi gu-
rando “a infi ndável constelação das coisas”: 

Domingo um
A pequena cúpula dos dias. Redonda, curvada, transparen-
te. O grande céu vazio por detrás, um céu inventado, que 
por vezes se manchava de azul cinzento ou negro, confor-
me se mudava o vento e a infi ndável constelação das coisas. 
(GERSÃO, 1984, p.7).

Centremo-nos no deítico gramatical “AGORA”: 
“E agora é outro [guarda-chuva] que pousa, suavemente, ao pé 

[...] estou no vão de uma porta, entre duas vitrinas com espelhos 
[...] (um gato apanhando um pássaro, penso, um gato que fecha 
os olhos para se tornar invisível...)” (GERSÃO, 1984, p.8, grifo 
nosso).

A ancoragem no presente da enunciação que o advérbio “agora” 
constrói  – EU, AQUI, AGORA, ASSIM – em combinação com 
a forma verbal no presente do indicativo, fi gura uma “dependên-
cia contextual”, uma ancoragem no real. Contudo, tal fi guração, 
fugaz, é reconstruída, fazendo confl uir os dois polos de tensão 
evocados no início da minha exposição: dependência contextual – 
aqui construída pela narração – e transposição fi ctiva: o advérbio 
“agora” combina-se então com formas verbais no passado: 
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“[...] e agora ela [o eu da passagem anterior] caminhava pela 
rua [...] e agora escapulia-se de repente, num vão de porta, 
ele [o guarda-chuva] não chegava sequer a tocar-lhe, embora 
estendesse depressa os dedos.” (GERSÃO, 1984, p.7-8, grifo 
nosso).

Assim, o deítico temporal “agora” permite construir uma anco-
ragem centrada no “eu – ela”. Em combinação com as formas ver-
bais no presente do  indicativo, a confi guração é “ATUAL” (em 
dependência contextual – sublinhe-se que em construção narrati-
va), o sujeito sintático é “eu”; em combinação com formas verbais 
do passado (pretérito imperfeito do indicativo e do conjuntivo), 
a confi guração é “NÃO ATUAL”, sendo a ancoragem construída 
por “agora” no presente de enunciação da personagem – “ela” – na 
narrativa assumida pela voz do narrador omnisciente, que, graças 
ao “agora” traz para a narrativa o EU do ELA. ATUAL e NÃO 
ATUAL confl uem numa confi guração complexa das coordenadas 
deíticas. 

Considerações fi nais

Tal complexidade, posta também em destaque a partir de textos 
de Ondjaki e de Mia Couto, chamam-nos a atenção para a impor-
tância da articulação do estudo de pequenas palavras de séries gra-
maticais fechadas  – carregadas de potencialidades graças aos seus 
valores semânticos – e da sua atualização em produções linguísti-
cas. O texto literário, pela sua riqueza, permite-nos abordar a com-
plexidade dos recursos linguísticos, pela sua atualização em produ-
ções discursivas criativas e estéticas.

Tal abordagem, explorando os mecanismos de expressividade 
em alto grau, poderá contribuir para delinear possíveis vias de aces-
so alternativo ao estudo da “gramática e seu interfaceamento com 
os campos de atuação na comunidade”, sugestivo título do simpó-
sio que aqui nos reúne.
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Introdução

A noção de causalidade é extremamente complexa, por levar 
a um grande número de interpretações e despertar o interesse de 
pesquisadores de diferentes áreas (linguistas, fi lósofos, psicólogos, 
antropólogos, entre outros). No que diz respeito aos estudos lin-
guísticos, o interesse pelas relações de causalidade é muito grande 
e, ultimamente, essas relações têm sido investigadas principalmente 
sob a perspectiva funcionalista. As pesquisas mostram que as cons-
truções causais apresentam diferentes tipos estruturais e semânti-
cos, dependendo das intenções do falante e das diferentes situações 
comunicativas, por isso, a causalidade é um tema passível de ser 
explorado em diversos gêneros textuais (BITTENCOURT, 2001).

São inúmeras as funções e fi nalidades do ensino da Língua 
Portuguesa, porém, é importante destacar que é necessário privi-
legiar aspectos relacionados às escolhas linguísticas utilizadas na 
construção dos signifi cados que levem à compreensão dos conhe-
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cimentos socialmente construídos. Nesse sentido, os estudos lin-
guísticos podem contribuir em pesquisas de outras áreas, que uti-
lizam em seus discursos construções causais. Isso se verifi ca, por 
exemplo, nos livros didáticos de História em que, segundo os his-
toriadores, a causalidade constitui um ponto central (ACHUGAR; 
SCHLEPPEGRELL, 2005; COFFIN, 2004). 

Neste trabalho pretendemos demonstrar como a Gramática 
Sistêmico-Funcional (doravante GSF) pode ser aplicada nos textos 
didáticos de história para realçar a causalidade. Analisamos tex-
tos que expõem os fatos relacionados à Segunda Guerra Mundial, 
segundo o sistema da transitividade de Halliday na função ideacio-
nal, mostrando que uma percepção da língua pode levar ao melhor 
conhecimento dos fatos históricos. Objetivamos analisar as diferen-
tes manifestações de causalidade nos textos didáticos de história e 
investigar as formas léxico-gramaticais no sistema de transitividade, 
considerando que a compreensão de um texto e da forma como foi 
escrito contribui para a construção de signifi cados causais.

A gramática sistêmico-funcional

A abordagem teórica utilizada neste trabalho é a GSF, proposta 
por Halliday (1978, 1994). Esta teoria enfatiza a importância do 
contexto social e cultural nas relações discursivas em que o indiví-
duo está inserido, pois é por meio da linguagem que o homem se 
comunica e interage socialmente por meio do discurso, estabele-
cendo as mais diversas relações comunicativas, ou seja, a língua é 
vista como produto de interação social.

Escolhemos a perspectiva da GSF de Halliday (1978, 1994), 
por considerá-la mais adequada para compreender o funcionamen-
to da linguagem. Na visão hallidayana, a GSF é essencialmente 
uma gramática “natural”, no sentido de que, tudo pode ser explica-
do por meio do uso da linguagem (HALLIDAY, 1994). E, de acor-
do com as escolhas1 que fazemos, utilizamos a língua para cons-

1 Entenda-se escolha não somente como uma escolha livre e consciente, mas também 
como uma escolha que pode variar do subconsciente ao consciente (BERRY, 1977 apud 
NEVES, 2004). 
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truir signifi cados e estabelecer relações interativas, que possibilitem 
a compreensão da mensagem (conforme as intenções e percepções 
dos interlocutores). Ele considera como texto tudo que é dito ou 
escrito em um dado contexto; as relações estabelecidas nas escolhas 
de signifi cado no discurso são por ele defi nidas como sistema lin-
guístico e as unidades de linguagem compõem partes, que devem 
ser interpretadas de acordo com o contexto.

Além disso, segundo Eggins (1994), a GSF tem se tornado 
uma abordagem potencial e cada vez mais aceita nos estudos da 
linguagem, por possibilitar a descrição sistemática e detalhada dos 
impactos do uso da linguagem em contextos sócio-culturais e situ-
acionais. Isso tem despertado o interesse de pesquisadores em dife-
rentes áreas do conhecimento.

Segundo Neves (2004), há mais de trinta anos que as ideias 
hallidayanas vêm sendo desenvolvidas. Em sua teoria da lingua-
gem, Halliday defende a GSF centrada na noção de função da lin-
guagem, que para ele é central, pois o que importa não é identifi car 
os elementos da língua e suas combinações e sim conhecer como a 
língua faz e o que ela faz. 

Halliday (1978) não concebe a língua dissociada do signifi cado, 
pois é o signifi cado que constitui as relações comunicativas e inte-
rativas da língua. A GSF considera a função e a semântica como as 
bases da língua e das ações comunicativas num contexto social, que 
serve para observar como a língua age e é infl uenciada por ele.

Por isso, a proposta teórica da GSF de Halliday (1994) visa 
estabelecer relações entre as escolhas linguísticas e semânticas rea-
lizadas na língua como um todo, buscando explicar porque um 
usuário escolhe determinada expressão dentre tantas disponíveis na 
língua. 

De acordo com a GSF, a linguagem é uma prática social, 
cuja fi nalidade encontra-se no porquê e como usar a linguagem 
(HALLIDAY, 1994; EGGINS, 1994). Nessa perspectiva, a língua 
se constitui num sistema que possibilita a construção de vários sig-
nifi cados em diversos contextos sociais e, como o homem possui a 
capacidade de produzir linguagem, seu uso concretiza-se na intera-
ção social (EGGINS, 1994; NEVES, 2006). Nesse sentido, o indi-
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víduo, além de interagir, adquire conhecimento de acordo com sua 
interação com outros indivíduos e com o meio.

Eggins (1994) acrescenta uma discussão sobre o desempenho 
do papel social do usuário da língua e seus efeitos em determinadas 
situações, considerando qual língua e contexto estão intimamente 
interligados. Para que esse usuário possa obter um bom desempe-
nho comunicativo, é necessário que ele seja instrumentalizado com 
recursos que lhe possibilitem construir o pensamento em sequên-
cias lógicas. Assim, ele precisará dominar os chamados elemen-
tos textuais, que estabelecem relações entre orações, organizam as 
informações e determinam os signifi cados de acordo com as esco-
lhas do usuário, pois, como afi rma Ikeda e Vian Jr. (2006, p.39), 
“[...] a língua é um sistema de escolhas ao dispor do usuário para 
desempenhar funções sociais”.

Nessa abordagem, a língua deixa de ser um conjunto de regras 
e representação do pensamento, isso é, contrapõe-se à tradição 
da gramática normativa, e passa a ser vista como um processo de 
interação entre sujeitos, que realiza a (re)construção de signifi -
cados. Tal processo confere um caráter dinâmico à linguagem. E 
esse dinamismo tem suscitado novos estudos, descrições e con-
cepções de linguagem que estejam coerentes com as perspectivas 
recentes. Assim, há necessidade de que o estudo da linguagem vá 
além de formas e estruturas, isto é, necessita-se investigar para 
que serve, o que se faz com a linguagem, como a linguagem está 
estruturada para ser usada e como são utilizados os inúmeros 
recursos linguísticos que a língua nos proporciona para construir 
signifi cados. Esse estudo pode ser realizado pela GSF, uma teo-
ria que considera a “competência comunicativa” (MARTINET, 
1994 apud NEVES, 2004, p.2; 2006, p.16) em suas análises da 
organização gramatical das línguas, ou seja, enfatiza a capacida-
de dos indivíduos de codifi car, decodifi car, usar e interpretar as 
expressões linguísticas de forma satisfatória interacionalmente 
em diferentes contextos e situações, podendo ainda ser aplicada a 
todo e qualquer tipo de língua (NEVES, 1994, 2004). Sua prin-
cipal tarefa é “[...] fazer correlações ricas entre forma e signifi cado 
dentro do contexto global do discurso” (BEAUGRANDE, 1993 
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apud NEVES, 2004, p.3), pois, tudo o que o homem sente, per-
cebe, compreende e constrói a sua volta deve-se a sua experiência 
comunicativa.

Considerando a perspectiva hallidayana, de acordo com as esco-
lhas que fazemos, além de sons, palavras ou enunciados, construí-
mos signifi cados na interação. Dessa forma, Halliday (1994) defen-
de que a principal fi nalidade da língua é semântica, por isso, sua 
GSF é representada por um sistema de signifi cados ao qual estão 
associadas as três metafunções: ideacional ou experiencial (relativa 
à expressão do conteúdo cognitivo), interpessoal (relativa à expres-
são da interação social) e textual (relativa à expressão do relaciona-
mento linguístico), as quais ocorrem simultaneamente no texto. Ao 
escolhermos uma delas, as outras ocorrem naturalmente. 

Toda linguagem está organizada em torno de dois tipos de sig-
nifi cados, o ‘ideacional’ ou refl exivo e o ‘interpessoal’ ou ativo. 
Esses componentes, chamados ‘metafunções’ na terminologia 
da presente teoria, são as manifestações no sistema lingüísti-
co de dois propósitos mais gerais os quais formam a base de 
uso de toda linguagem: (i) entender o ambiente (ideacional) 
e (ii) atuar com outros nele (interpessoal). Combinado com 
esses está o terceiro componente metafuncional, o ‘textual’, o 
qual só tem relevância com os outros dois (HALLIDAY, 1994, 
p.xiii). 

Ao elaborar um enunciado, o falante aciona a função ideacio-
nal; as relações sintáticas e semânticas servirão de base para repre-
sentar/signifi car a realidade construída; no momento da fala, o 
falante tem a intenção de interagir e envolver o ouvinte, decorre, 
então, a função interpessoal; por fi m, para expressar os signifi cados 
ideacionais e interpessoais, temos a função textual (HALLIDAY, 
1994). O quadro 1 apresenta a caracterização das três metafunções 
propostas por Halliday: 
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Quadro 1 – Metafunções e seus refl exos na gramática

Metafunção Defi nição (espécie 
de signifi cado)

Status 
correspondente 

da oração

Tipo de 
estrutura 
favorecido

Ideacional Explicita um modelo 
de experiência 

Oração como 
representação

Segmental 

Interpessoal Representa relações 
sociais 

Oração como troca Prosódico 

Textual Cria relevância ao 
contexto 

Oração como 
mensagem 

Culminativo 

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday (1994, p.36).

A visão hallidayana defende uma perspectiva multifuncional, ao 
afi rmar que a língua desenvolve simultaneamente as três metafun-
ções. Neste trabalho, discutiremos e abordaremos especifi camente a 
metafunção ideacional.

A metafunção ideacional ou experiencial 

A metafunção ideacional tem por fi nalidade a manifestação de 
signifi cados e conteúdos relativos à representação da experiência 
do falante com o mundo concreto, real ou de seu universo subje-
tivo, interior. Por meio da língua, o falante representa os fatos e a 
organização do mundo exterior (eventos, coisas) e do seu mundo 
interior (pensamentos, crenças, sentimentos), ou seja, é um com-
ponente do signifi cado linguístico, que serve para expressar conte-
údos sobre o que se fala e sobre quem (ou o que) age sobre quem 
(ou o que). Compreende a atuação de elementos como participan-
tes (nomes e pronomes), processos (verbos) e circunstâncias (advér-
bios) para a organização do enunciado. Com ela, falante e ouvin-
te constroem signifi cados através de suas experiências do mundo 
físico e mental, incluindo suas reações, cognições e percepções. A 
metafunção ideacional é a função dos signifi cados, que se liga ao 
sistema de transitividade, especifi cando os papéis dos elementos 
da oração, como “ator”, “meta” etc. É a frase sendo utilizada como 
processo (NEVES, 2004).



65

Análise da transitividade nos textos dos livros didáticos 
de História: uma abordagem funcionalista

Em um discurso, o emissor constrói orações em que o sujeito 
tanto pode ser ele mesmo quanto o ouvinte ou outra pessoa. Ao 
elaborar um enunciado, o falante aciona a função ideacional e, por 
meio dela, é possível representar e expressar linguisticamente a rea-
lidade das experiências vivenciadas por ele. Nesse momento, o que 
se enfatiza são as relações sintático-semânticas da oração para que 
ela represente a realidade.

A categoria gramatical relacionada à metafunção ideacional é a 
transitividade, compreendida como a gramática da oração, como 
uma unidade estrutural que serve para expressar uma gama par-
ticular de signifi cados ideacionais ou cognitivos, entre eles os de 
causalidade. 

A transitividade 

Segundo Trask (2004), a transitividade diz respeito à relação 
entre o verbo e os sintagmas nominais numa oração. Contudo, de 
acordo com a gramática tradicional, a transitividade é uma pro-
priedade do verbo e não da oração. Nos verbos transitivos, o pro-
cesso é transmitido a outros elementos que completam o sentido e 
nos verbos intransitivos, a ação não ultrapassa o verbo (CUNHA; 
CINTRA, 1993). Assim, um verbo é classifi cado como transiti-
vo ou intransitivo de acordo com a presença ou ausência de um 
sintagma nominal (objeto) exigido pelo signifi cado do verbo 
(CUNHA; SOUZA, 2007).

Para Pezatti (2004) e Cunha e Souza (2007), tradicionalmente, 
a transitividade é vista como uma propriedade da oração que trans-
fere uma atividade de um sujeito agente para um paciente. Isso 
implica na existência de pelo menos dois participantes na ação, um 
agindo sobre o outro.

Quanto à transitividade, Halliday adota uma postura diferente. 
Para ele, a frase é uma forma de ordenar o pensamento e a experi-
ência, ao que ele denomina de mundo ideacional. E a transitivi-
dade é defi nida por ele como um sistema que traduz esse mundo 
ideacional por meio de um conjunto de processos, que agrupa ação 
ou fazer ou ser e engloba ainda os participantes e as circunstâncias 
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desse processo, que são centrais para a transitividade e são realiza-
dos pelos verbos (SANTOS, 2002).

A metafunção ideacional está ligada ao uso da língua enquan-
to representação, estando relacionada tanto com o mundo externo 
como com o mundo interno. Segundo Eggins (1994), essas repre-
sentações ocorrem através do sistema de transitividade, que impli-
ca num sistema de escolha de processos (elementos verbais) e seus 
argumentos. Para Halliday (1994), esse sistema denota a expressão 
mais forte da experiência do falante, uma vez que ele constrói infi -
nitas representações, baseado na escolha de um número signifi cati-
vo de processos. O sistema de transitividade constrói o mundo da 
experiência em um conjunto gerenciável de tipos de processo. 

Em suma, a transitividade é realizada por meio de sentenças 
que apresentam três elementos básicos: 

1) o processo: representado por um grupo verbal, e é a ação 
propriamente dita; 

2) participante(s): representado(os) por grupos nominais, os 
quais podem realizar a ação ou serem de alguma forma 
afetados por ela; 

3) as circunstâncias: representadas por grupos adverbiais ou 
sintagmas preposicionais, cuja função é adicionar infor-
mações ao processo. 

A partir do excerto (01), apresentamos exemplos dessa 
estruturação. 

(01) Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou em 
Sarajevo, na Bósnia, (...)2

Em 1914 a Primeira 
Guerra Mundial

começou em Sarajevo, na Bósnia

Frase preposicionada Grupo nominal Grupo verbal Frase preposicionada
Circunstância Participante Processo Circunstância

2 Excerto extraído de Mota e Braick (2006, p. 48).
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O sistema de transitividade, que codifi ca a experiência do 
mundo, difere da concepção apresentada em geral pelas gramáti-
cas tradicionais. Na visão hallidayana, a transitividade não se rela-
ciona à complementação verbal à direita do verbo. Ao contrário 
do que afi rma a concepção tradicional, o grupo verbal é o centro 
dinâmico da frase e nomeia os papéis dos elementos como ator, 
meio, meta etc. 

Esse sistema, que traduz o mundo das experiências, é mediado 
por um conjunto de processos equivalentes a ações, expressos por 
verbos e indicam o principal elemento da mensagem. 

De acordo com Halliday (1994) e Eggins (1994), os tipos de 
processos podem ser assim defi nidos: 

1. Processo material: é o “fazer”, está ligado ao mundo físi-
co, podendo referir-se a fatos físicos concretos e abstratos; 
os participantes são denominados Ator (aquele que reali-
za a ação, sua presença ou existência é obrigatória) e Meta 
(aquele a quem a ação é direcionada ou é modifi cado por 
ela, denominado pela gramática tradicional de objeto dire-
to), como mostra o excerto (02): 

(02) Tropas nazistas ocuparam a cidade de Praga. 

Tropas nazistas ocuparam a cidade de Praga
Ator Processo material Meta

2. Processo comportamental: é o “comportar-se”, está rela-
cionado às reações e aos aspectos fi siológico e psicológico 
do comportamento; de acordo com Halliday (1994), está 
entre o material (dançar, respirar, levantar-se...) e o men-
tal (assistir, preocupar-se, olhar...); os participantes são o 
Comportante (entidade que realiza a ação) e Extensão (defi -
nidora do Processo), conforme excerto (03): 
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(03) O governo e a população da Grã-Bretânia viram o 
crescimento acelerado da frota de guerra alemã como 
uma ameaça ao Império e às próprias ilhas Britânicas. 

O governo e a 
população da 
Grã-Bretânia

viram o crescimento 
acelerado da frota 
de guerra alemã

como uma ameaça 
ao Império e às 
próprias Ilhas 

Britânicas
Comportante Processo

Comportamental
Comportamento Circunstâncias 

(maneira)

3. Processo mental: é o “sentir”, o “pensar”, o “ver”, o “saber”, 
está relacionado ao mundo interior (cognição, percepção e 
afeição); os participantes são o Sensor/Experienciador (aque-
le em cuja mente acontece o processo) e o Fenômeno (aquilo 
que é sentido ou percebido pelo Sensor/Experienciador), ver 
excerto (04): 

(04) Os ingleses se sentiram ameaçados em seus interesses. 

Os ingleses se sentiram ameaçados em seus interesses
Sensor Processo Mental Fenômeno

4. Processo verbal: é o “dizer”, encontra-se ente os processos 
material e relacional; os participantes são o Dizente (quem 
realiza a ação), o Receptor (destinatário da mensagem), o 
Alvo (entidade atingida pelo processo) e Verbiagem (men-
sagem em si), como ilustrado no excerto (05): 

(05) Mussolini fi rmou com a Igreja Católica o Tratado de 
Latrão. 

Mussolini fi rmou com a Igreja Católica o Tratado de Latrão
Dizente Processo Verbal Receptor Verbiagem

5. Processo relacional: é o “ser”, “estar”, “atribuir”, “iden-
tifi car” encontra-se classifi cado em Processos Relacionais 
Intensivos, Circunstanciais e Possessivos, é realizado de 
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duas formas: Atributivo e Identifi cativo; os participantes 
dos Processos Relacionais Atributivos (5) são denominados 
de Portador (elemento classifi cado) e Atributo (elemento 
classifi cador) e dos Processos Relacionais Identifi cativos 
(6), Identifi cador (elemento defi nidor) e Identifi cado (ele-
mento de defi nição), excertos (06) e (07): 

(06) A África é um continente. 

A África é um continente
Portador Processo Relacional Atributo

(07) O Acre era território boliviano. 

O Acre era território boliviano 
Identifi cado Processo Relacional Identifi cador

6. Processo existencial: é o “existir”, “haver” e “ter”, está 
entre os relacionais e os materiais; apresenta um único 
participante denominado de Existente, excerto (08). 

(08) Na década de 1960, houve a expansão do militarismo. 

Na década de 1960 houve a expansão do militarismo
Circunstância Processo Existencial Existente

Resumidamente, temos o seguinte esquema proposto por Halliday 
(1994): 

Quadro 2 – Tipos de Processos

PROCESSOS CATEGORIAS DE 
SIGNIFICADOS

PARTICIPANTES

Material: 
• ação 
• evento 

fazer
fazer

acontecer

Ator, Meta

Comportamental comportar-se Comportante
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PROCESSOS CATEGORIAS DE 
SIGNIFICADOS

PARTICIPANTES

Mental: 
• percepção 
• afeição 
• cognição 

sentir
ver

sentir
saber

Sensor/Experienciador e
Fenômeno

Verbal dizer Dizente, Receptor, 
Alvo e

Verbiagem
Relacional 
• atribuição 
• identifi cação 

ser/estar
atribuir

identifi car

Portador, Atributo,
Possuidor, Possuído,

Identifi cador, 
Identifi cado,

Valor, Características
Existencial Existir Existente

Fonte: Traduzido de Halliday (1994, p.143). 

Segundo Halliday (1994) e Eggins (1994), a análise dos pro-
cessos, dos participantes e das circunstâncias relacionadas ao con-
texto em que ocorrem as orações permite-nos perceber como as 
categorias semânticas se inter-relacionam, constituindo o sistema 
de transitividade.

O sistema de transitividade fi xa determinados traços na frase, 
estabelecendo relações paradigmáticas e sintagmáticas. O nível sin-
tático é considerado o nível da realização; o nível semântico, da 
interpretação.

Num sistema de transitividade, o nome é o participante de pro-
cessos e assume a função sintática de sujeito ou objeto na senten-
ça, a escolha de um verbo (processo) implica o estabelecimento de 
uma rede de relações que constroem o fl uxo dos acontecimentos 
com confi gurações estruturais e a escolha de advérbios ou sintagmas 
preposicionais envolve as circunstancias na enunciação associadas ao 
processo. 

Segundo Romero (2004), o estudo da transitividade em um 
texto possibilita explicar as circunstâncias, a situação e a forma 
como o texto está sendo construído, pois, ao utilizar um tipo de 
processo, o usuário da língua está optando por uma forma especifi -
ca de representação do mundo em detrimento de inúmeras outras; 
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por exemplo, ao escolher processos relacionais atributivos, o falan-
te realiza avaliações, enquanto que processos materiais, verbais ou 
comportamentais revelam etapas de ação. 

A noção de causalidade 

Defi nir causa é uma tarefa nada fácil, pois é um fenômeno que 
apesar de ocorre em diversas línguas, varia de uma língua para 
outra. Sua complexidade é tão grande que tem gerado inúmeras 
interpretações e despertado o interesse de vários pesquisadores.

O entendimento da causalidade pressupõe a observação da for-
mação e da organização de elementos lógico-semânticos no texto. 
E a percepção dessas relações é um requisito importante para a 
construção de diferentes conhecimentos. Segundo Abdon (2004), 
a causalidade é um dos meios mais relevantes para a elaboração 
do discurso, pois o domínio semântico-discursivo oferece maio-
res experiências ao homem e pode contribuir na compreensão de 
aspectos cognitivos do homem.

Explicitamos aqui alguns conceitos e concepções de causa. Em 
termos semânticos, causalidade é a relação entre um evento-cau-
sa e um evento-efeito, em que a ocorrência do segundo é depen-
dente do primeiro (SHIBATANI, 1976 apud ARRAIS, 1985; 
GIVON, 1975 apud ARRAIS, 1985). Em termos linguísticos, são 
duas expressões (uma causa e outra efeito), organizadas em uma 
oração com período simples ou composto. Os estudos de Givon 
(1975 apud ARRAIS, 1985; BITTENCOURT, 2001) contribuem 
na caracterização da estrutura causativa, ao identifi car um sujeito-
-agente (considerado sujeito da expressão causal) e um sujeito 
paciente (considerado objeto da causa), que se expressam numa 
única e mesma oração.

De acordo com Paiva (1991), a defi nição de causa é difícil em 
decorrência de sua interpretação em sentido amplo e restrito. Em 
sentido amplo, a noção de causa se entrelaça à noção de razão, 
explicação, justifi cativa, evidência e argumento; em sentido restri-
to, com as de condição, tempo e agente. E isso gera algumas confu-
sões porque a causalidade comporta diferentes tipos de conectores, 
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que podem ser empregados em diferentes discursos e, dependendo 
de sua posição e organização, podem apresentar diferentes relações 
semânticas. Em se tratando da ordenação causal, a autora diz que a 
anteposição (causa-efeito) ou a posposição (efeito-causa) da oração 
causal está relacionada à presença de fatores da organização discur-
siva e das características do enunciado, ou seja, “[...] as probabili-
dades de ocorrência da ordenação causa-efeito ou efeito-causa são 
infl uenciadas diretamente pelas características dos segmentos rela-
cionados causalmente” (PAIVA, 1991, p.148). 

Para Bittencourt (2001, p. 169), a causalidade implica numa 
“relação entre duas fases distintas, Causadora e Causada, e a co-
-participação de duas entidades básicas, o Causador e o Causado, 
em que este último se confi gura como o verdadeiro agente da ação, 
processo ou estado indicado pelo lexema verbal”.

Em sentido estrito, a relação causal diz respeito à conexão 
causa-consequência ou causa-efeito, entre dois eventos; contu-
do, é importante ressaltar que, se desvinculadas de seu contexto, 
as construções causais frequentemente permitem diferentes leituras 
(NEVES, 1999).

Na obra Gramática do Português Falado, Neves (1999) aborda 
a questão da causalidade, apresentando-nos a complexidade das 
construções causais enunciadas numa língua natural e os diferentes 
domínios de interpretação semântica, estabelecendo relação com 
as metafunções da linguagem, propostas pelo funcionalismo. A 
seguir, apresentamos a abordagem das relações de causa, realizada 
pela autora em um corpus oral.

De acordo com Neves (1999), as relações de causalidade se dão 
entre predicações (estados de coisas), indicando “causa real”, ou 
“causa efi ciente” ou “causa efetiva”. Assim estritamente entendi-
da, a relação causal implica subsequência temporal do efeito em 
relação à causa. 

(09) Tratava-me como criança. Uma vez me passou um pito 
porque joguei fora o remédio. Outra vez se zangou por-
que me encontrou fora da cama. 
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Desmembrando temos: 

Efeito 1 me passou um pito  posterior
Causa real 1 porque joguei fora o remédio  anterior 
Efeito 2 se zangou  posterior 
Causa real 2 porque me encontrou fora da cama  anterior 

A relação causal entre conteúdos (a “causa efetiva”), porém, 
não necessariamente envolve tempo. Ele pode dar-se entre estados 
de coisas não-dinâmicos, como em (10) e (11). 

(10) A multiplicação das colônias e sua distribuição pela pasta-
gem é necessária porque as vespas fêmeas não têm asas, o 
que limita sua dispersão. 

(11) Mas o caso americano é sui-generis porque não há parti-
dos políticos no país. 

A frequência de causalidade realizada por Processos, em quase 
todos os casos, se dá em contextos em que as abstrações causam ou 
são causadas por outras abstrações, obscurecendo a identidade dos 
agentes. Além disso, trata-se de um importante recurso para mani-
festar raciocínio interno. 

A transitividade e as circunstâncias de causa 

A causalidade é um conceito fundamental no pensamento e no 
raciocínio humano. Por esse motivo, não surpreende que a maio-
ria das línguas apresente mecanismos diversos para representar as 
relações causais, por meio de marcadores de natureza lexical (ver-
bos ou nomes) ou de natureza gramatical (elementos relacionais 
como preposições e locuções prepositivas ou conjunções e locuções 
conjuntivas). 

Segundo Trabasso e Van den Broeh (1985), em uma narrati-
va, os eventos são ordenados e interligados gramaticalmente por 
uma sequência de relações causais e temporais, organizadas como 
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redes. Os autores explicam que, em se tratando de causalidade, as 
relações causais são identifi cadas por pares de eventos; supondo 
haver transitividade nessas relações, os pares são reunidos em redes 
causais e o número de conectivos utilizados por evento depende 
da corrente causal estabelecida entre as causas e as consequências 
do evento. Eles acrescentam ainda que, as várias formas de repre-
sentar a causalidade, como por exemplo, as estruturas implícitas, 
infl uenciam na compreensão das histórias e a interpretação; e 
análise coerente dos fatos depende da forma como se constroem 
e se desdobram os eventos na história. Essas estruturas implícitas, 
realizadas na representação dos eventos históricos como uma rede 
causal, são testadas pela habilidade de prever e perceber a corrente 
causal e os fatores de conectividade. Nesse caso, a interpretação e a 
compreensão dos fatos históricos dependem de uma análise empí-
rica (TRABASSO; VAN DEN BROEH, 1985), ou seja, experiên-
cia leitora para analisar e compreender diferentes signifi cados his-
tóricos, e da complexidade da linguagem utilizada na construção 
do conhecimento histórico (ACHUGAR; SCHLEPPEGRELL, 
2005; COFFIN, 2000; 2004).

Os elementos circunstanciais, em geral, ocorrem livremente em 
todos os tipos de processo, essencialmente com o mesmo signifi ca-
do onde quer que ocorram, segundo Halliday (1994), que aponta 
os seguintes tipos: 

Na GSF, a causa funciona da perspectiva ideacional, interpes-
soal e textual. Nesta pesquisa, como já ressaltamos, limitamo-nos à 
perspectiva experiencial.

Causalidade e processo 

As relações lógicas causais podem ser expressas metafori-
camente na forma de um processo, como em (12) (MOTA; 
BRAICK, 2006, p.48, grifo nosso): 

(12) As rivalidades imperialistas contribuíram para que a 
indústria bélica se desenvolvesse consideravelmente no 
período. Além disso, associadas à corrida armamentista, 
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geraram uma divisão gradual da Europa em dois blo-
cos, mediante uma política de alianças.

Coffi  n (2000) aponta várias escolhas lexicais para Processo, 
que diretamente constroem a causalidade. Na análise do seu cor-
pus, a autora inventariou os seguintes verbos mais recorrentes: cau-
sar, fazer acontecer, levar a, fazer surgir, afetar, resultar em, criar, 
infl uenciar, permitir, pretender, gerar, contribuir para, tornar pos-
sível, iniciar3.

Os Processos Causais podem formar parte de um complexo 
de grupo verbal, através do qual o Processo assume uma dimen-
são causal, conforme verifi cado em (13) (PAZZINATO; SENISE, 
2005, p. 239, grifo nosso) e (14) (MOTA; BRAICK, 2006, p.49, 
grifo nosso): 

(13) Todo esse avanço econômico e militar acabou por esti-
mular sentimentos nacionalistas de grandeza e expan-
são imperialista...

(14) O próprio desenvolvimento do capitalismo ajudara a 
criar rivalidades novas.

Coffi  n (2004) diferencia um grupo de Processos Causais aloca-
dos numa subcategoria. Trata-se de conexões causais que se dão não 
entre dois eventos, mas entre um fenômeno e sua interpretação. 
Verbos prototípicos dessa categoria são “mostrar” e “demonstrar”, 
típicos do que a autora denomina, com base em Halliday e Martin, 
Processos de causalidade interna. Ela esclarece que esse tipo de 

3 Embora a autora reconheça ainda que os Processos Causais possam também ser 
construídos indiretamente por meio de Processos de mudança, em que uma relação causa-
efeito subjaz na transformação de um evento ou fenômeno, nossa investigação se restringe 
nas construções explícitas de causalidade. Exemplo de Processo de mudança: “O ouro, 
entretanto, mudou esse estado de coisas”. Neste caso, reconhece-se implicitamente que 
o ouro foi a causa da mudança da situação. Ou no corpus desta pesquisa: “Com isso, a 
Alemanha deixava de ser uma concorrente para se tornar uma ameaça”. No texto, essa 
mudança de status do país constitui causa necessária para o antagonismo por parte da 
Inglaterra. 
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verbo constrói o seguinte raciocínio: ‘x’ leva o autor a pensar ‘y’, 
como no excerto 15:

(15) A história do contato aborígine e não aborígine mostra o 
quanto o povo nativo deste país foi maltratado. 

A autora assim explica: 

X (= A história do contato entre aborígines e não aborígines) 
leva-me a pensar / a saber Y (= o quanto o povo nativo deste país 
foi maltratado). 

Outros verbos que indicam Processos de causalidade interna 
são: “provar”, “explicar”, “ilustrar”, “sugerir”, “atestar”, “ser explica-
do por”, “indicar”, “confi rmar”. Esse tipo de relação pode e deve ser 
visto da perspectiva da metafunção interpessoal, pois desempenha 
uma importante função de convencer, persuadir o leitor a aceitar a 
interpretação dos eventos fornecida pelo autor. 

Considerações fi nais

Neste trabalho buscamos analisar as relações de causalida-
de construídas nos livros didáticos de História do ensino médio 
e demonstrar a importância de estudos com base na GSF para se 
observar os usos e funções da língua em seus diversos textos e con-
textos. Verifi camos que uma orientação linguística sob a perspec-
tiva funcionalista é importante para o ensino de História e contri-
buir para desenvolver a criticidade do estudante de História.

A partir do sistema da transitividade (HALLIDAY, 1994; 
EGGINS, 1994), analisamos os processos através dos quais a 
causalidade é construída em textos didáticos de História, usan-
do passagens que constroem a argumentação causal com algumas 
complexidades e sutilezas. Ao analisar a transitividade, inferimos 
sobre como os autores de livros didáticos de História realizaram 
suas intenções, ou seja, como organizam e utilizam os processos 
para expressar a causalidade de forma bastante diversifi cada nesses 
textos.
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Com base na perspectiva hallidayana, defendemos um ensino 
de gramática que reconheça o signifi cado e o uso como aspectos 
centrais da língua, pois, se a língua é comunicação, sua análise não 
pode se limitar ao exame de sua estrutura; ela é mais que isso, ela 
constrói uma mensagem, um signifi cado, e isso foi observado na 
análise que aqui apresentamos.

A contribuição teórica mais geral desta pesquisa é a possibili-
dade de abordar questões linguísticas do português na perspectiva 
sistêmico-funcional; e a contribuição teórica específi ca é a proposta 
de se analisar a questão da construção causal, ampliar a compre-
ensão sobre as relações causais no discurso, a partir da perspectiva 
da metafunção ideacional do componente semântico, tendo como 
arcabouço teórico-metodológico o sistema de transitividade.

A pesquisa nos fez perceber a importância de se proporcionar 
ao aluno um amplo repertório linguístico e discursivo, uma vez 
que os níveis de leitura variam de acordo com sua experiência lei-
tora; e mostrar-lhe que a leitura, não somente de textos de História 
(objeto de análise deste trabalho), é um processo associativo que 
relaciona o que se está lendo com o que ele já leu.

Se os professores de História recomendam leituras argumenta-
tivas para ajudar o aluno a desenvolver a opinião crítica, o julga-
mento e a interpretação, é necessário que ele disponha de recursos 
linguísticos que lhe permitam explanar os eventos históricos. Nesse 
caso, proporcionar leituras com diferentes recursos argumentativos 
pode ser importante para que o leitor perceba a complexidade da 
linguagem e das construções na construção da História. Só então, 
ele pode discutir, efetivamente, sua própria interpretação.
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Sonia MERITH-CLARAS 

Introdução

A partir da década de 80, com o desenvolvimento dos estudos 
linguísticos e o fortalecimento de diferentes áreas de estudos acerca 
da linguagem, o ensino passou, no cenário brasileiro, a vivenciar a 
emergência de reconsiderar não apenas seu objeto de estudo, como 
também a metodologia a respeito dos saberes ensinados. 

É neste contexto de novas propostas de ensino, no que tange 
ao desenvolvimento/aprimoramento do nível de leitura, aliado aos 
conhecimentos da língua, numa situação efetiva de uso que traze-
mos para este texto resultados de pesquisa, a qual se utilizou da 
teoria Semiótica, de linha francesa, como respaldo teórico-meto-
dológico no ensino da língua portuguesa. O objetivo principal do 
estudo foi evidenciar como uma teoria, ainda pouco explorada na 
área de ensino, mas que dá conta de percorrer os caminhos da pro-
dução de sentidos poderia ser utilizada em atividades de ensino da 
língua. 

Nosso objeto de análise é o conto, inserido no interior da crôni-
ca Metonímia, ou a vingança do enganado, drama em três quadros de 
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Rachel de Queiroz, o qual fazia parte na ocasião do estudo do livro 
didático da turma pesquisada Tudo é Linguagem. Como o próprio 
título apresenta, a obra de Rachel de Queiroz é dividia em três 
quadros, o que faz com que nossa análise também seja dividida em 
quadro I, II e III. No intuito de atingir nosso propósito, apresenta-
remos em meio à análise do conto alguns exercícios elaborados que 
visavam a dar conta da refl exão acerca do funcionamento da língua, 
as projeções da enunciação no enunciado a partir das categorias 
de pessoa, espaço e tempo, já que estas se constituem em marcas 
deixadas pelo sujeito-enunciador no discurso. Todos os exercícios 
elencados neste artigo foram realizados por alunos de uma turma 
de 8ª série do Ensino Fundamental. O grupo conseguiu, com a 
ajuda da pesquisadora, realizar com sucesso as atividades. 

Sendo assim, nosso artigo retoma, primeiramente, questões teó-
ricas acerca da Semiótica greimasiana para depois apresentar, a par-
tir de análise teórica, possível aplicabilidade, transposição do con-
teúdo para o ensino. Para este texto, daremos visibilidade a parte 
do trabalho desenvolvido, priorizando os quadros I e II. 

Teoria Semiótica: Pressupostos Teóricos

A Semiótica, teoria desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, 
tem na obra Semântica Estrutural seu marco inaugural. A Semiótica 
insere-se entre as teorias que concebem o texto, e não mais a frase, 
como unidade de sentido. Conforme Barros (2005, p.7), importa 
para a Semiótica “descrever e explicar o que o texto diz e como 
ele faz para dizer o que diz”. O texto, no viés semiótico, deve ser 
entendido tanto como objeto de signifi cação quanto de comunica-
ção entre sujeitos.

A fi m de explicar os sentidos dos textos, no que diz respeito ao 
plano do conteúdo, a Semiótica faz uso do percurso gerativo do 
sentido. Esse percurso é compreendido como “[...] uma sucessão 
de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descri-
ção adequada, que mostra como se produz e se interpreta o senti-
do” (FIORIN, 2006, p.20), num processo que vai do mais simples 
e abstrato, ao mais complexo e concreto. A Semiótica utiliza-se do 
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percurso gerativo para descrever os sentidos do texto, para tanto, 
trabalha com um nível fundamental, um nível narrativo e um nível 
discursivo. Esses níveis dão conta de explicar o sentido sendo que 
cada um desses níveis possui uma sintaxe e uma semântica. 

O nível fundamental – também chamado de estruturas funda-
mentais  – representa a primeira instância do percurso gerativo e 
procura explicar os níveis mais abstratos da produção, do funciona-
mento e da interpretação do discurso. Assim como os demais níveis 
do percurso gerativo do sentido, possui um componente sintático 
e um componente semântico. Nesse nível, uma categoria semân-
tica fundamenta-se numa diferença, numa oposição. No entanto, 
para que dois termos possam ser apreendidos conjuntamente, é 
preciso que tenham algo em comum, para que então se estabeleça 
uma diferença. Assim, os termos opostos de uma categoria semân-
tica mantêm entre si uma relação de contrariedade, pois conforme 
Fiorin (2006, p.22), “são contrários os termos que estão em rela-
ção de pressuposição recíproca”. Os elementos de uma categoria 
semântica recebem a qualifi cação euforia versus disforia. O termo 
que receber a qualifi cação semântica, euforia, é considerado um 
valor positivo. Contrariamente, o termo que receber a qualifi cação 
semântica disforia, é considerado um valor negativo. 

Quanto à sintaxe do nível fundamental, esta abrange duas ope-
rações: a negação e a asserção, que aparecem concomitantemente 
na organização de um texto. Conforme Barros (2005), no nível 
fundamental as categorias de uma oposição semântica são deter-
minadas pelas relações sensoriais do ser vivo com esses conteúdos 
e considerados atraentes ou eufóricos e repulsivos ou disfóricos. 
Esses mesmos elementos, estabelecidos numa relação de oposição 
semântica, são negados ou afi rmados por operações de uma sintaxe 
elementar, passíveis de serem representados por meio do quadrado 
semiótico.

Quanto ao nível narrativo, a partir das propostas de Vladimir 
Propp, a Semiótica desenvolve seu modelo de organização da nar-
rativa, e é nesse nível que os elementos das oposições semânticas 
fundamentais são assumidos como valores por um sujeito. As nar-
rativas, segundo Barros (2005), têm uma organização canônica em 
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que três percursos se relacionam por pressuposição: o percurso da 
manipulação, o percurso da ação e o da sanção, sendo que cada 
um deles é constituído por unidades elementares mais simples, os 
enunciados narrativos, organizados hierarquicamente. 

A semântica do nível narrativo se ocupa dos valores inscritos 
nos objetos, que podem ser de dois tipos: os modais e os objetos 
de valor. Os primeiros são o querer, o dever, o saber e o poder fazer, 
e constituem elementos cuja aquisição é necessária para realizar a 
performance principal. 

Além da modalização do fazer, a semântica narrativa dá con-
ta da modalização do ser, em que é analisada a modalização veri-
dictória, ou seja, aquela que, consoante Barros (2005, p.45), “[...] 
determina a relação do sujeito com o objeto, dizendo-a verdadeira 
ou falsa, mentirosa ou secreta, e o da modalização do querer, dever, 
poder e saber, que incide especifi camente sobre os valores investidos 
nos objetos”. 

O nível discursivo é o patamar mais superfi cial, mais próximo 
da manifestação textual. No entanto, as estruturas discursivas são 
mais complexas e, por isso, mais enriquecidas do que as estruturas 
narrativas e fundamentais. Nesse nível, a narrativa vai ser colocada 
no tempo e no espaço, quando os sujeitos, objetos, ou melhor, os 
actantes da narrativa se tornam atores do discurso. A análise discur-
siva opera sobre os mesmos elementos que a análise narrativa, mas 
retoma aspectos que não foram enfocados, como por exemplo, as 
projeções da enunciação no enunciado. Todavia, é na sintaxe dis-
cursiva que os esquemas narrativos são assumidos pelo sujeito da 
enunciação, que faz escolhas tanto de pessoa, quanto de tempo e 
espaço, transformando a narrativa em discurso. 

A enunciação é o ato de produção do discurso, isto é, uma 
instância pressuposta pelo enunciado que, por sua vez, é o resul-
tado, o produto da enunciação. Para Benveniste (1989, p.82), 
a enunciação é o ato de colocar em funcionamento, por um 
ato individual, a própria língua; “é ato mesmo de produzir um 
enunciado, e não o texto de um enunciado, que é nosso objeto”. 
É nas estruturas discursivas que a enunciação mais se manifesta e 
se revela, e “onde mais facilmente se apreendem os valores sobre 



85

Desatando os nós da gramática normativa: os verbos, 
a semiótica e a produção de sentidos

os quais ou para os quais o texto foi construído” (BARROS, 
2005, p.54).

De acordo com Benveniste (1989), a enunciação pode ser defi -
nida como a instância do eu, do aqui e do agora: o eu realiza o ato 
de dizer num determinado tempo e num espaço específi co. O aqui 
é o espaço do eu, a partir do qual todos os espaços são ordenados 
(aí, lá,...); já o agora é o momento em que o eu toma a palavra, 
organizando toda a temporalidade linguística. 

Essa projeção dos atores no discurso se dá a partir de dois 
mecanismos: a debreagem e a embreagem. De acordo com Fiorin 
(1999), é o enunciador, o sujeito da enunciação, que faz uma série 
de escolhas– diretamente relacionadas aos efeitos de sentidos que 
se deseja produzir – para projetar os atores do discurso. “Estudar 
as projeções da enunciação é, por conseguinte, verifi car quais são 
os procedimentos utilizados para constituir o discurso e quais efei-
tos de sentido fabricados pelos mecanismos escolhidos” (BARROS, 
2005, p.54). Como toda vez que produz um enunciado o enun-
ciador quer comunicar algo ao enunciatário, ele realiza, então, um 
fazer persuasivo, procurando fazer com que o esse aceite o que ele 
diz. Já o enunciatário realiza um fazer interpretativo. 

Quanto à semântica do nível discursivo, a tematização e a fi gu-
rativização são os principais procedimentos. Quanto ao primeiro 
procedimento, a depreensão de temas, este consiste em tematizar 
um discurso formulando os valores de modo abstrato, organizan-
do-os em percursos, conforme Barros (2005, p.68), “[...] os percur-
sos são constituídos pela recorrência de traços semânticos ou semas, 
concebidos abstratamente.” Já a fi gurativização é o procedimento 
que visa a recobrir os percursos temáticos abstratos, atribuindo-lhes 
traços de revestimento sensorial, ou seja, “[...] tematização e fi gura-
tivização são dois níveis de concretização do sentido. Todos os tex-
tos tematizam o nível narrativo e depois esse nível temático poderá 
ou não ser fi gurativizado” (FIORIN, 2006, p.90).

Em suma, o percurso gerativo do sentido, descrito sucintamen-
te acima, abrange três diferentes níveis, o fundamental, o narrativo 
e o discursivo. Tais níveis são independentes, o que possibilita em 
uma análise, priorizar apenas um deles para discutir os possíveis 
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sentidos do texto/objeto analisado. Ao perpassar por esses níveis, 
“[...] busca-se o quê, mas por vias do como, não o sentido verdadei-
ro, mas, antes, o parecer verdadeiro, o simulacro; não a fragmenta-
ção do sentido, mas a totalidade, depreendida da unidade textual” 
(CORTINA; MARCHEZAN, 2004, p.394). Neste trabalho, ape-
sar de apresentarmos brevemente recortes de análise do nível narra-
tivo, nossa ênfase recai sobre o nível discursivo, mais precisamente, 
a sintaxe do nível discursivo.

Por fi m, vale destacar que a Semiótica greimasiana tem assu-
mido diferentes rumos, e cada um dos níveis apresentados acima 
passou por desdobramentos, no intuito de recobrir elementos ain-
da não contemplados na proposta inicial do percurso gerativo do 
sentido. Muitos destes movimentos da teoria podem ser observados 
em Fontanille (2007). Devido ao recorte feito neste texto, não é 
possível percorrer as evoluções dos estudos semióticos, apesar de ser 
o estudo das projeções da enunciação, conforme sintetiza Barros 
(2007), um desenvolvimento das estruturas discursivas. 

A sintaxe Discursiva, os Verbos e a Produção de Sentidos no 
Processo de Leitura – quadro I

Antes de explorarmos elementos da sintaxe discursiva, contex-
tualizamos brevemente aspectos observados na análise do nível 
narrativo, a fi m de possibilitar uma melhor compreensão do con-
to em questão. A análise deste nível subsidiou, ainda, a elabora-
ção de atividades acerca da leitura (MERITH-CLARAS, 2013). 
Basicamente, o conto apresenta nesta fase inicial, quadro I, a rela-
ção estabelecida entre um homem (sujeito1) e uma mulher (sujei-
to2,), bem como o surgimento de um terceiro sujeito, um sargento. 

No que diz respeito ao sujeito1, este vivia num estado de disjun-
ção da vivacidade e da beleza devido à beribéri, doença tida por ele 
quando ainda era moço, o que lhe arruinou para sempre o futuro. A 
ausência de vivacidade está reiterada nas fi guras pernas fracas, o pei-
to cansado e asmático, a cor terrosa, o olhar vidrado de doente crônico. 
Por isso, mesmo não sendo um homem velho, era pior que velho, 
porque era gasto. Esse aspecto decadente o colocava numa relação 
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de disjunção da vivacidade e, consequentemente, da beleza. Este 
mesmo sujeito vive em conjunção com a riqueza, pois era homem 
de algumas posses, possuía casa própria com loja contígua, onde insta-
lara o armazém, e quem tem comércio tem dinheiro. Como no decor-
rer da narrativa ele se casa, é possível inferir outro enunciado de 
estado, uma relação de disjunção desse sujeito com uma compa-
nheira, uma esposa. 

O casamento do sujeito1 é a primeira transformação observada 
no conto. A mulher manipulada a querer casar-se com este homem 
era moça pobre, magrinha, operária numa ofi cina de roupas de 
homem. Como trabalhava de operária, vivia em disjunção da rique-
za, do conforto e, por isso mesmo, tinha um aspecto mal cuidado, 
de mal alimentada. A condição de vida, a falta das posses e de uma 
boa alimentação a colocava num estado de disjunção da beleza, daí 
sua aparência estar fi gurativizada como mulher magrinha, com cara 
de tísica, ou ainda, como nenhuma beldade. A partir do perfi l da 
moça a quem o homem procura para se casar, é possível pressupor 
que ele, no papel actancial de destinador-manipulador, manipula 
a moça, no papel actancial de destinatário, por tentação. Ou seja, 
como não era jovem, saudável e belo, o que ele tem a oferecer a 
uma companheira é uma vida em conforto fi nanceiro, cujas posses 
poderiam proporcionar. 

O casamento concretiza o percurso da ação. Essa transformação 
acarretará, ainda, outras mudanças de estados. A mulher, que antes 
do casamento era operária e que vivia numa relação de disjunção 
da riqueza e do conforto, depois de casada passa a desfrutar dos 
bens do marido, entrando em conjunção com a riqueza. Agora, em 
sua casa, deixa a vida de operária e passa a comer bem, a viver no 
conforto, como indicam as fi guras: a boa carne fresca, o seu bom 
tutu, a sua salada de pepino, os doces de lata, as doces laranjas da 
serra que o marido comprava aos cento para a freguesia. O novo esti-
lo de vida causa alterações na aparência física da mulher, tanto 
que ela mudou como se fosse encantada. Começou a botar corpo, a 
aumentar as polegadas nos lugares certos - parece até que estava cres-
cendo. Além de a boa alimentação propiciar uma mudança física, a 
mulher, com a afl uência do dinheiro, deu para se vestir bem, se pintar, 
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ondular o cabelo, usar engenho e arte a fi m de aumentar os dotes natu-
rais, o que a colocou numa relação de conjunção com a beleza. 

Apesar de estar recebendo do destinador-manipulador, o espo-
so, as recompensas oferecidas no programa de manipulação, a 
mulher começa a demonstrar uma insatisfação em relação ao côn-
juge, mais precisamente, ao tipo de convivência propiciada pelo 
marido, uma convivência morna, insossa, ité. É neste contexto, 
quando começou a lhe pesar o marido enfermiço, envelhecido antes 
do tempo que suscita um sargento, sujeito3, apresentado na segunda 
parte do conto, quadro II. 

Em suma, os aspectos destacados acima dão conta de apre-
sentar, sucintamente, o enredo da narrativa. Passaremos, agora, a 
observar aspectos acerca da análise da sintaxe do nível discursivo, 
foco do artigo em tela. 

Nesta primeira parte do conto, que se dá ainda no quadro I, os 
atores do discurso são projetados no enunciado por meio de debre-
agens paralelas ou alternadas, mais precisamente, um alternar entre 
debreagens enunciativas e enuncivas. O fragmento a seguir eviden-
cia a escolha, do enunciador, em instalar um narrador para contar 
os fatos, por meio de uma debreagem enunciativa: Assim pois acon-
teceu numa cidade do interior – não conto onde, para não dar lugar a 
maledicência. 

A desinência verbal –o, do verbo conto, indica o tempo presente 
e a primeira pessoa do singular, trazendo para o discurso um eu, 
que fala diretamente para um tu, no espaço do aqui, no momen-
to do agora. Há, portanto, uma debreagem enunciativa de tempo 
e pessoa, ou ainda, um narrador dialogando diretamente com um 
narratário. É importante destacar que quando o narrador assume 
o discurso traz para este, marcas de subjetividade, de parcialidade 
diante dos fatos. Ou seja, é um jogo de persuasão no qual estão 
em pauta crenças, verdades e opiniões que permeiam o texto. 
Contudo, há de se observar no início do conto um debreagem de 
caráter enuncivo, uma vez que se projeta um então, fi gurativizado 
por aconteceu, no espaço do lá, numa cidade do interior. Esta debre-
agem poderia ser considerada, pela sua organização linguística, 
como pertencente ao pretérito perfeito 2, quando o momento de 
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referência é concomitante ao momento da enunciação. Entretanto, 
considerando a projeção da fala do narrador em primeira pessoa 
(debragem enunciativa) no mesmo enunciado, logo após o traves-
são, e observando o conjunto do discurso, tomamos todo o frag-
mento como pertencente ao sistema enunciativo. Na sequência 
apresentamos como organizamos algumas questões acerca das prin-
cipais debreagens presentes no conto. 

De acordo com Fiorin (1999, 2005), há dois sistemas que 
organizam os tempos verbais, os enunciativos e os enuncivos. No 
fragmento já citado, Assim pois aconteceu numa cidade do interior – 
não conto onde, para não dar lugar a maledicência, a conjugação do 
verbo contar, conto, no presente do indicativo, aponta para o siste-
ma verbal enunciativo. Há uma coincidência, uma concomitância 
entre o momento do acontecimento e o momento de referência 
presente, conforme esquema proposto por Fiorin (1999, 2005):

MR presente

concomitância não concomitância
presente

anterioridade posterioridade
pretérito perfeito1 futuro do presente

A conjugação do verbo acontecer, aconteceu, no pretérito per-
feito 1, indica uma não concomitância entre a ação acontecer e o 
momento de referência presente, conto. Essa conjugação verbal evi-
dencia uma anterioridade dos fatos, em relação ao momento em 
que se enuncia. Nesse caso, o pretérito perfeito 1, por marcar uma 
ação anterior ao momento de referência presente, faz parte do siste-
ma enunciativo. 

A marcação do discurso por debreagens enunciativas ocor-
re inúmeras vezes ao longo do texto, instância em que o narrador 
assume o discurso: E já que eu não quero designar o local do crime, 
qualquer nome desses serve; / Sei é que a cara-de-tísica, livrando-se das 
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oito horas de trabalho, passando a comer bem, em casa sua, (...); / (...) 
pois não sei se contei que, de cara mesmo, ela não tinha nada de feia. 

Os verbos quero e sei indicam uma concomitância entre o 
momento do acontecimento e o momento de referência presente. 
Pelos verbos é possível observar debreagens temporais e actanciais 
enunciativas. A partir do eu é possível depreender, ainda, um aqui, 
espaço em que se enuncia. As construções enunciativas apresenta-
das são chamadas de enunciação enunciada.

As debreagens que ocorrem no texto são alternadas, paralelas, 
assim há instância em que o discurso é enunciativo, como nas falas 
já destacadas, e em outras circunstâncias ocorre o predomínio do 
uso do sistema enuncivo, ocasião em que se projeta um ele, no tem-
po do então, no espaço do lá. Diferente do sistema enunciativo, no 
enuncivo há um distanciamento da enunciação, objetivando causar 
efeito de neutralidade do narrador perante os fatos narrados. Com 
a estratégia do distanciamento, o narrador quer convencer o nar-
ratário de que está apenas narrando, contando os fatos de maneira 
imparcial, sem querer infl uenciá-lo de seu ponto de vista. 

Quando há debreagem enunciva, ou melhor, quando os verbos 
fazem parte do sistema enuncivo, o momento de referência deixa 
de ser o presente e passa a ser o pretérito perfeito, conforme Fiorin 
(1999, 2005): 

MR pretérito

concomitância não concomitância

acabado inacabado anterioridade posterioridade
pontual durativo pretérito mais-
limitado não limitado que-perfeito
pretérito pretérito imperfectivo perfectivo
perfeito2 imperfeito

futuro do pretérito 
simples

futuro do pretérito 
composto
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A enuncividade está presente em alguns momentos do texto, 
conforme se evidencia no fragmento seguinte: Pois nessa cidade do 
interior havia um homem; não era velho, mas pior que velho, porque 
era gasto. Em moço sofrera de beribéri, o que lhe arruinou para sempre 
o futuro. Tinha as pernas fracas, o peito cansado e asmático, a cor ter-
rosa, o olhar vidrado de doente crônico.

Os verbos havia, era, tinha todos no pretérito imperfeito, têm 
como momento de referência o pretérito, marcado anteriormen-
te no texto pelo verbo aconteceu. Assim, há uma debreagem enun-
civa de tempo e pessoa, numa relação de concomitância entre o 
momento de referência e a enunciação. A expressão pois nessa 
cidade do interior, a qual indica espaço, também faz parte de uma 
debreagem enunciva (espacial). Os verbos conjugados no pretérito 
imperfeito indicam um aspecto não limitado, inacabado, durati-
vo, ou melhor, dão intensidade ao aspecto velho, às pernas fracas 
e ao peito cansado do homem. O tempo do discurso, no pretéri-
to imperfeito, acarreta uma ideia de que os fatos são passados, no 
entanto, duradouros. 

Além do pretérito perfeito, há outras construções verbais que 
apontam para o sistema enuncivo, como o pretérito mais-que-
-perfeito, representado por sofrera. Diferente dos verbos no pretéri-
to imperfeito, o pretérito mais-que-perfeito marca uma relação de 
não concomitância em relação ao momento de referência pretérito, 
aconteceu, já que a ação de sofrer é anterior ao momento de refe-
rência pretérito. Isso porque o homem sofre de beribéri, ainda em 
moço, antes de ter o aspecto velho, as pernas fracas. 

Esse olhar sob os tempos verbais só tem razão de ser numa aná-
lise, quando pensados no sentido que trazem para o texto. Sendo 
assim, há de se destacar que nessa primeira etapa do conto, quadro 
I, há uma recorrência de verbos no pretérito imperfeito. E mais, 
esses verbos geralmente apontam para estados, condições, ativida-
des que o marido desenvolvia. Além dos já destacados, há outros 
que apontam para esta mesma condição: E assim bela e assim vesti-
da e assim pintada e formosa, começou a lhe pesar o marido enfermiço, 
envelhecido antes do tempo. Que, mal fechava o armazém, tomava 
a janta de leite (tinha cisma de carne), pegava o jornal, sentava na 
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cadeira-preguiçosa até a hora de ir para a cama. Não queria saber de 
cinema, nem de futebol, nem sequer de rádio. Até mesmo por amor 
não se interessava grande coisa, que aquele corpo franzino, amarelo, 
não era de pedir amores. 

Os verbos destacados acima, todos no pretérito imperfeito, têm 
como momento de referência um pretérito, um momento anterior, 
quando começou o marido a pesar. Esses verbos apontam para algo 
inacabado, durativo, ou ainda, para a estaticidade, evidenciando, 
consequentemente, um marido pacato, sem lazer, com aspecto 
velho, pernas fracas, que não proporcionava um relacionamento 
ativo à esposa, e sim, uma convivência morna, insossa, ité. 

Para dar conta destes aspectos, atividades foram pensadas numa 
tentativa de aproximar aspectos teóricos à prática da sala de aula. A 
título de exemplifi cação, destacamos alguns destes exercícios: 

1 – No início do conto são projetados os tempos verbais, as pes-
soas e o espaço relacionados a tais verbos. Observe o fragmento do 
texto e responda: Assim pois aconteceu numa cidade do interior – não 
conto onde, para não dar lugar a maledicência. Diga o pecado mas 
não diga o pecador.

a) Em que pessoa e tempo verbal está conjugado o verbo contar?
b) A ação de contar, expressa por conto, é concomitante ou não 

concomitante em relação ao momento em que se narram os fatos? 
c) Quanto à conjugação verbal aconteceu, esta diz respeito a 

um evento relacionado ao momento do presente ou a um momen-
to no passado? 

d) A ação expressa por acontecer é concomitante ou não conco-
mitante em relação ao momento de referência presente, fi gurativi-
zado por conto? 

e) Em qual tempo e pessoa o verbo acontecer está conjugado?
f ) Onde se dá a ação de acontecer? 

Este primeiro exercício visa à identifi cação da debreagem tem-
poral, a partir da identifi cação dos tempos verbais em relação ao 
momento de referência. 
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2 – A frase não conto onde, para não dar lugar a maledicência 
indica que há um narrador contando os fatos. Todos os eventos 
narrados virão carregados da visão desse narrador sobre os fatos, ou 
seja, de marcas de subjetividade? Comente sua resposta. 

3 – Ainda com base no conto, faça o que se pede:
a) Transcreva outras falas em que o narrador projeta um eu no 

discurso (texto).
b) Retire, das frases retiradas do texto, os verbos que estão no 

presente do indicativo. 
c) Os verbos destacados indicam uma concomitância ou não 

concomitância em relação ao momento de referência presente? 

As atividades 02 e 03 têm como propósito evidenciar a presença 
do narrador, em primeira pessoa, bem como os efeitos de parciali-
dade em relação aos fatos narrados. Neste caso, os tempos verbais 
ajudariam na identifi cação do narrador em primeira pessoa. 

4 – O casamento marca uma transformação na vida da esposa. 
Ao casar-se a mulher passa a desfrutar de uma boa alimentação e 
de algumas regalias que o dinheiro do marido podia comprar. Isso 
a transforma numa mulher mais bela e, ainda, com novos desejos e 
interesses.

E assim bela e assim vestida e assim pintada e formosa, começou a 
lhe pesar o marido enfermiço, envelhecido antes do tempo. Que, mal 
fechava o armazém, tomava a janta de leite (tinha cisma de carne), 
pegava o jornal, sentava na cadeira-preguiçosa até a hora de ir para 
a cama. Não queria saber de cinema, nem de futebol, nem sequer 
de rádio. Até mesmo por amor não se interessava grande coisa, que 
aquele corpo franzino, amarelo, não era de pedir amores. Só a convi-
vência morna, insossa, ité, como se diz em São Paulo.

a) Os verbos destacados anteriormente estão todos conjugados 
no Pretérito Imperfeito do Indicativo. Qual ideia eles expressam 
em relação ao estilo de vida do marido? 

b) As terminações verbais de fechava, tomava, pegava, sentava, 
interessava propiciam certa cadência. Essa cadência aponta para 
um estilo de vida pautado na morosidade ou na agitação? 
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c) Ainda sobre os verbos listados acima, a ideia que trazem é de 
ações que ocorrem por um período temporário ou dizem respeito a 
um fazer contínuo? 

d) Os verbos no pretérito imperfeito indicam uma concomitân-
cia ou não concomitância em relação ao momento de referência 
pretérito? 

e) Reescreva o excerto abaixo passando os verbos destacados 
para o pretérito perfeito. 

Que, mal fechava o armazém, tomava a janta de leite (tinha cis-
ma de carne), 

pegava o jornal, sentava na cadeira-preguiçosa até a hora de ir 
para a cama

f ) Há diferença de sentido entre os verbos conjugados no preté-
rito perfeito e imperfeito?

No exercício de número 04 há uma tentativa de relacionar os 
sentidos dos verbos, no pretérito imperfeito, não apenas como 
classifi cação, mas como verbos que reiteram a morosidade do estilo 
de vida do marido. Ou seja, que o relacionamento do casal era 
insosso, numa vida pacata, até sem amores. Ao substituir um ver-
bo no pretérito imperfeito, pelo perfeito, esperávamos que o aluno 
percebesse a diferença de sentidos entre um tempo e outro, e como 
o imperfeito é o mais adequado para os sentidos retratados. 

Em suma, relacionar as questões acerca da língua, evidenciando 
os sentidos produzidos pelas escolhas do enunciador, enriquecem 
a compreensão do texto, além de possibilitar ao aluno visualizar a 
língua em funcionamento. 

A sintaxe discursiva, os verbos e a produção de sentidos no 
processo de leitura – quadro II

Retomando o nível narrativo, no quadro II é apresentado o 
sargento, sujeito3, que suscita ainda no quadro I, este que apresen-
ta um porte físico relativamente avantajado, em comparação ao 
aspecto físico do marido, pois além de simpático, era musculoso, era 
jovem, era formidavelmente marcial dentro da farda justa ao peito, o 
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andar elástico, a fala ríspida habituada ao comando. A partir dessas 
fi guras, é possível depreender que o sargento desfruta de uma rela-
ção de conjunção da beleza, da vivacidade, diferente do marido. 
Ainda no quadro I, é possível inferir, pelo contexto apresentado, 
que a esposa se envolveria com o sargento, fato que se concretiza 
no quadro II: com três almoços o namoro pegara fi rme. O relaciona-
mento da mulher e do sargento corresponde à segunda transforma-
ção da narrativa. 

Conforme o narrador, a esposa, ao achar-se mais bela e mais 
formosa, o marido enfermiço, que nem por amores se interessava, 
começa a lhe pesar. Possivelmente a luxúria, destinador-manipula-
dor, manipula a mulher, no papel actancial de destinatário, a querer 
desfrutar da juventude, da beleza e virilidade masculina, caracte-
rísticas não apresentadas pelo marido. A partir desse processo de 
manipulação, a esposa apresenta uma mudança em relação ao seu 
querer. Ela, que antes não manifestava interesse por afetos mascu-
linos, começa a demonstrar um querer, mudança essa fi gurativiza-
da por começou a lhe pesar o marido enfermiço. Mesmo aceitando a 
manipulação proposta, a mulher não tem a competência necessária 
para realizar a performance, isso porque, apesar de querer, ela não 
deve, pois é uma mulher casada e o envolvimento dela com outro 
homem confi guraria em rompimento do contrato estabelecido 
com o marido. É nesse contexto, de uma mulher modalizada por 
um querer que suscita o sargento, homem vivaz, belo e forte. Esse 
sargento, no papel actancial de destinador-manipulador, come-
ça a manipular a mulher, no papel de destinatário, por tentação, 
a querer envolver-se com ele. Essa manipulação não está explícita 
no texto, já que o próprio narrador afi rma ser difícil reconstituir 
como se deram os fatos, O que houve, o que não houve? Hoje é difí-
cil reconstituir. Contudo, a mulher consente a aproximação do sar-
gento, difícil negar favores a sargentos, mormente um sargento daque-
les. Mais uma vez a mulher, sujeito2, é modalizada por um querer, 
todavia, a partir dessa manipulação, o querer domina, sobrepõe-se 
ao não-dever, tornando a esposa competente para realizar a perfor-
mance. Resultado, eles se amaram de amor proibido, como Tristão e 
Isolda, como Paolo e Francesca. Ainda, quanto às modalizações da 
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mulher, convém destacar que além do querer, há outra modalização 
que a tornou competente para realizar a ação, o poder. Entretanto, 
essa modalização não é dada pelo sargento e, sim, pelo marido. É o 
esposo que dá conforto, boa alimentação para a mulher, condições 
essas que favoreceram a afl uência da beleza feminina. É com os 
recursos fi nanceiros do marido que a mulher passa a usar engenho e 
arte, a fi m de aumentar os dotes naturais. Depois de bela, a mulher é 
modalizada pelo poder, já que possivelmente foi a beleza que atraiu 
o sargento. 

Ao envolver-se com o sargento, a esposa rompe seu contrato 
fi duciário com o marido, no que se refere à fi delidade. Porém, o 
marido enquanto destinador-julgador, não sabe desse rompimento, 
pois o relacionamento da esposa com o sargento está no âmbito 
do segredo, não parece, mas é. Daí não haver, ainda, sanção negati-
va por parte do marido, pois para ele a esposa não só parecia fi el, 
como também o era. 

A transferência do sargento coloca novamente a mulher em 
disjunção da afetividade, da virilidade masculina, seu objeto-valor. 
Essa transferência do sargento, terceiro programa narrativo, é uma 
ação pautada no dever, pois devido ao cargo que ocupa, o sargento 
está à mercê de superiores.

Com a ausência do sargento, a esposa passa a transparecer para 
o marido um sofrimento, uma dor de amor. Diz que só quem ama 
conhece a dor da separação. Assim como ocorre uma mudança físi-
ca da mulher com o casamento, a transferência do sargento traz 
à tona uma nova aparência. Os bonitos olhos da moça incharam de 
tanto choro. O apetite diminuiu. Já lhe transparecia, por sob o rouge 
da face, a antiga cara de tísica. É essa nova fi sionomia da esposa que 
desperta as suspeitas do marido. E há de ter sido esse desgosto, assim 
alardeado com pranto e fastio, que acabou por despertar as suspeitas 
do marido, não acordadas quando o amor fl orescia e tudo ainda eram 
rosas.

O marido, destinador-julgador, que acreditava ter uma esposa 
verdadeira, começa a duvidar disso. É a dúvida, a desconfi ança que 
o levam a investigar até que ponto esse ser verdadeiro da esposa era, 
de fato, real. Passou o bodegueiro a vigiar a esposa; a lhe examinar os 
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silêncios; a lhe escutar os murmúrios durante o sono. Essa investigação 
se prolonga até que o marido tenha certeza e descubra que a esposa 
não era verdadeira, como antes aparentava. As fi guras, um postal, 
um livro com um nome de homem escrito em ambos, um escudo de 
corporação do sargento e as cartas representam as provas que o mari-
do encontra da traição. 

A certeza de que ele era traído coloca em jogo outra modalida-
de veridictória, a esposa que, no viés do marido parecia e era fi el, 
perde o conceito de mulher verdadeira e ganha o status de esposa 
mentirosa, já que parecia, mas não era fi el. E Durante cinco meses o 
pobre revolveu dentro do seu magro peito doente o punhal venenoso do 
ciúme. 

Até o término do quadro II, o marido enquanto destinador-
-julgador, continua a revolver o ciúme, a reler as cartas que a esposa 
recebia do amante. Depois de ler guardava tudo, corria à cozinha, 
engolia depressa uma colher de caldo, roía um pedaço de pão – seria 
impossível comer direito com aquele amor de dois ladrões atravessa-
do na garganta. Não há uma nova ação, apenas indícios de que a 
sanção pragmática ainda está por acontecer. Até que um dia houve 
provocação maior...

Os pontos destacados acima dão conta de contextualizar os 
principais acontecimentos acerca da narrativa. Passamos agora a 
retomar aspectos acerca da sintaxe discursiva que dizem respeito ao 
quadro II.

Assim como no quadro I, o discurso se organiza por meio de 
debreagens enunciativas e enuncivas. No entanto, o narrador, dife-
rente do que ocorre na primeira etapa do conto, opta pelo distan-
ciamento, já que toma a palavra na pessoa do eu uma única vez: E o 
sargento – quer fosse do Exército, da Aeronáutica, da Marinha ou dos 
Fuzileiros (não digo ao certo, fi rme meu propósito de evitar identifi ca-
ção) -, o sargento era simpático, era musculoso, era jovem, era formi-
davelmente marcial dentro da farda justa ao peito, o andar elástico, a 
fala ríspida habituada ao comando.

As conjugações verbais digo e fi rme trazem para o discurso um 
eu, portanto, uma debreagem enunciativa actancial e, ainda, uma 
debreagem enunciativa temporal, uma vez que indicam o agora, 
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momento da enunciação. Portanto, instala-se um narrador e, con-
sequentemente, um narratário. Da mesma forma que no quadro 
I, a fala do narrador visa a causar efeito de verdade e realidade. A 
ancoragem de pessoa, tempo e espaço, como também ocorre no 
quadro I, aponta para algo genérico, não há nomes, datas, nomes 
de lugares, o que simula um fazer verdadeiro, ou ainda, de mistério 
em torno dos personagens envolvidos. 

Quanto aos verbos do fragmento anterior, o momento de refe-
rência dos verbos digo e fi rme é o presente. Há concomitância entre 
o momento que se enuncia e o momento de referência presente. 
Já a referência do verbo era é um momento anterior ao que se 
enuncia. A referência diz respeito ao momento no pretérito, quan-
do suscita, ou melhor suscitou o sargento, ainda no quadro I. Há 
uma concomitância do verbo no pretérito imperfeito com esse 
momento de referência pretérito. Daí o sentido da duratividade, 
de ênfase expressa pelo verbo era, quando da descrição do sargento.

O texto, em quase sua totalidade, traz construções verbais que 
apontam para a enuncividade, o que objetiva distanciamento da 
enunciação. É o narrador, projetando um ele, no tempo do então e 
no espaço do alhures: Aconteceu que, um belo dia, servia a dama ao 
balcão (segundo era costume do casal, enquanto o marido almoçava), 
quando sobreveio o sargento.

Os verbos aconteceu e sobreveio dizem respeito ao pretérito 
perfeito II (acabado, pontual, limitado), uma vez que têm como 
momento de referência o pretérito, um belo dia (debreagem enun-
civa temporal). Considerando a pessoa dos verbos e a pessoa ins-
talada no discurso, a dama, é possível observar uma debreagem 
enunciva actorial. O verbo servia, no pretérito imperfeito (inacaba-
do, durativo, não limitado), também tem seu momento de referên-
cia no pretérito, igualmente fi gurativizado por um belo dia. 

A cena descrita pelo narrador, que retrata as descobertas, as 
investigações do marido, também vem marcada pelo pretérito 
imperfeito. É o efeito da duratividade e da estaticidade das desco-
bertas, que são confi rmadas aos poucos e que prolongam, aguçam 
um sentimento de ciúme do marido: Todos os dias, naquela hora 
fatal do almoço, quando a mulher o substituía no balcão, ele nem cui-
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dava de comer. Era só correr ao quarto, (...) E quando não havia carta 
nova, reler a velha, ou antes, uma das antigas, uma datada de 21 
de agosto, tão cheia de recordações realísticas, que até parecia diálo-
go de fi lme francês. Depois de ler guardava tudo, corria à cozinha, 
engolia depressa uma colher de caldo, roía um pedaço de pão – seria 
impossível comer direito com aquele amor de dois ladrões atravessado 
na garganta.

O tempo pretérito, fi gurativizado por todos os dias, naquela 
hora fatal do almoço, é o momento de referência dos verbos subs-
tituía, cuidava, era, havia e parecia. Ou seja, há concomitância 
entre o momento de referência e as ações expressas pelos verbos 
no pretérito imperfeito. Contudo, o momento de referência, tam-
bém no pretérito, dos verbos guardava, corria, engolia, roía e seria 
é depois de ler, ou seja, um momento anterior ao momento em que 
se enuncia, porém, concomitante ao momento referência pretérito. 
As expressões temporais durante cinco meses, todos os dias, naque-
la hora fatal do almoço corroboram com a ideia expressa pelos ver-
bos no pretérito imperfeito, já que dizem respeito à intensidade, à 
duratividade das ações. 

Ainda, referente aos efeitos de verdade, o simular da realidade, 
no quadro II há pela primeira vez uma delegação de voz do nar-
rador a um dos personagens, mais precisamente, ao marido - Está 
aqui para você guardar os seus segredos. Além da delegação de voz, 
há uma ancoragem de tempo, 21 de agosto, data de uma das cartas 
recebidas pela esposa do amante. 

Mesmo a enuncividade que pretende distanciamento, neutrali-
dade do narrador em relação aos fatos narrados, no texto isso não 
ocorre. O narrador, mesmo pretendendo fi ngir neutralidade, julga 
o envolvimento da esposa e do sargento antes mesmo de descrevê-
-lo, caracterizando-o como injusto. O julgamento, expresso nos 
excertos a seguir, diz respeito à visão (do narrador) em torno dos 
fatos: Claro, não era justo que a jovem esposa depois de recondiciona-
da graças às fi nanças do marido tirasse vantagens dessa nova situação 
de mulher bonita, em prejuízo do supradito marido. Não era justo, 
mas este mundo vive de injustiça. [...] / E a ingrata obedecera ao pé da 
letra.
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O narrador explicitamente diz ser o relacionamento da mulher 
com o sargento injusto, já que a mulher arruma um amante depois 
de bela; beleza esta advinda do conforto propiciado pelo marido. 
Porém, o narrador fi nge não julgar, não condenar, e atribui ao des-
tino o julgamento do casal de traidores: E o destino, que não gosta 
de amores ilegais e costuma castigá-los com maus fados, fez a segunda 
intervenção: suscitou a transferência do sargento. 

Para contemplar as discussões empreendidas até então, qua-
dro II, as atividades descritas abaixo foram elaboradas. Mais uma 
vez o objetivo é discutir as projeções de pessoa, tempo e espaço, 
bem como os efeitos de sentidos produzidos pelas escolhas do 
enunciador.

1 – Diferente da organização discursiva do texto, quadro I, na 
segunda parte do texto, quadro II, há apenas uma fala do narra-
dor em primeira pessoa: E o sargento  – quer fosse do Exército, da 
Aeronáutica, da Marinha ou dos Fuzileiros (não digo ao certo, fi rme 
meu propósito de evitar identifi cação) -, o sargento era simpático, era 
musculoso, era jovem, era formidavelmente marcial dentro da farda 
justa ao peito, o andar elástico, a fala ríspida habituada ao comando.

a) Em que pessoa e tempo verbal está conjugado o verbo dizer?
- Pessoa: 
- Tempo Verbal:
b) A ação expressa por esse verbo é concomitante ou não conco-

mitante com o momento de referência presente? 
2 – Para descrever o sargento, o narrador faz uso do verbo ser 

(era). 
a) Em qual tempo verbal o verbo ser está conjugado?
( ) Presente ( ) Pretérito Perfeito ( ) Pretérito Imperfeito.
b) O verbo ser indica:
( ) algo acabado, mas com ideia de continuidade, duratividade.
( ) fato acabado, completo, sem ideia de duratividade. 
c) O verbo ser é repetido várias vezes para descrever o sargento. 

Que sentidos o narrador produz repetindo esse verbo? 
d) Assim como ocorre na primeira parte do texto, quadro I, 

o narrador não ancora os personagens com nomes, apenas cita: 
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mulher, marido e sargento. Mesmo os personagens não tendo 
nomes, os fatos narrados parecem ser verdadeiros? 

e) Por que, possivelmente, o narrador não cita os nomes dos 
personagens e nem especifi ca onde aconteceram os fatos? 

As primeiras questões visam a abordar a debreagem projeta-
da no discurso, investigando principalmente o momento de refe-
rência. Além disso, busca-se o sentido do tempo verbal utilizado, 
bem como os recursos do fazer verdadeiro, pelo procedimento da 
ancoragem.

3 – O narrador faz uma delegação de voz a um personagem, o 
que causa efeito de verdade aos fatos contados.

a) Retire do texto a fala do personagem. 
b) Qual o recurso gráfi co utilizado para marcar essa fala? 
4 - Algumas falas do narrador apontam para a visão que ele tem 

da mulher:
- Claro, não era justo que a jovem esposa depois de recondicionada 

graças às fi nanças do marido tirasse vantagens dessa nova situação de 
mulher bonita, em prejuízo do supradito marido. 

- E a ingrata obedecera ao pé da letra.
a) Você concorda com o narrador? 
b) Como fi ca o fragmento abaixo, mudando o momento de 

referência para o presente: 
Claro, não era justo que a jovem esposa depois de recondicionada 

graças às 
fi nanças do marido tirasse vantagens dessa nova situação de mulher 

bonita, em prejuízo do supradito marido. Claro, não é justo que a 
jovem esposa depois de recondicionada graças às fi nanças do Marido 
tire vantagens dessa nova situação de mulher bonita, em prejuízo do 
supradito marido.

Por fi m, são discutidos elementos da língua que identifi cam o 
tipo de narrador, mas, além disso, possibilitam a refl exão de cons-
truções linguísticas que induzem o narratário a ler como o nar-
rador. E, ainda, como o momento de referência dita escolhas do 
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enunciador na projeção do tempo e modo verbal, acarretando em 
diferentes sentidos. 

Apesar de complexo, o conteúdo foi adaptado ao nível dos edu-
candos e, num fazer diário do professor, com as devidas explicações 
e retomadas que um processo interativo da linguagem requer, este 
pode ser assimilado pelos alunos. Em suma, dentre tantas possi-
bilidades teóricas, esta pode ser uma abordagem efi ciente para se 
trabalhar a língua em funcionamento.

Da mesma maneira como fi zemos no quadro I e II, procede-
mos com o terceiro quadro. Ou seja, analisamos sob o viés do nível 
narrativo e discursivo e, posteriormente, realizamos atividades de 
compreensão e de uso da língua. Por razão de espaço, esta última 
etapa não foi relatada. 

Considerações Finais

Qual a importância destas análises teóricas para o ensino da 
língua portuguesa? Ou ainda, como tais discussões, densas por seu 
caráter científi co, podem chegar à sala de aula de maneira compre-
ensível aos estudantes do Ensino Fundamental? 

No que se refere à importância das questões teóricas, acerca da 
sintaxe discursiva, mais precisamente das debreagens, escolhas do 
enunciador sobre as projeções de tempo, pessoa e espaço, acredita-
mos que estas possibilitam ao professor/aluno/leitor, compreender 
diferentes escolhas, bem como os sentidos que estas acarretam ao 
texto. Não é apenas uma identifi cação de tempo e modo verbal, 
por exemplo, mas de sentidos produzidos considerando o contexto 
em que estes estão inseridos. Além disso, ao identifi car os momen-
tos de referência, é possível percorrer o texto percebendo as amar-
ras, ou melhor, uma teia que perpassa, liga tempo e modo aos sen-
tidos. Quer dizer, não é apenas identifi car um pretérito imperfeito, 
mas compreender o sentido da morosidade, de algo inacabado, 
estático no contexto em que este se dá, relacionando este fato a 
outros, os quais juntos produzem uma signifi cação. 

Considerando as difi culdades de leitura/compreensão dos alu-
nos, nossa pesquisa procurou levar para a sala de aula atividades 
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que possibilitassem aos discentes compreender a organização dis-
cursiva do texto e, a partir disso, reconhecer os sentidos mais ima-
nentes. Vale destacar que o ensino está carente de uma abordagem 
da língua que seja contextualizada, a partir do seu funcionamento, 
conforme sugerem os PCNs (BRASIL, 1998) em âmbito nacional, 
e as DCEs (PARANÁ, 2008), estado onde a pesquisa se deu.
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FREQUÊNCIA E COMBINATÓRIA 
DOS VERBOS DE ATIVIDADE 

COMUNICATIVA EM VIDAS SECAS

José Carlos Santos de AZEREDO

Introdução

Por meio do presente texto, trago a este simpósio um capítulo 
da pesquisa que desenvolvo como bolsista (P2 CNPq) ora em fase 
de relatório fi nal. Nele dou conta da redação de 420 verbetes rela-
tivos a verbos que fi guram no romance Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos. Valho-me, como principal subsídio teórico, do conceito de 
transitividade, centrada na classe ‘verbo’, integrante da metafunção 
ideacional da linguagem, segundo a teoria sistêmico-funcional de 
Halliday (2004). Por esta perspectiva, considerando que a análise 
de um texto tem por meta atingir a signifi cação, entende-se que 
esta decorre, no plano material do texto, das escolhas léxico-grama-
ticais operadas pelo enunciador. 

Em Vidas Secas, nota-se a opção pelo uso continuado do discur-
so indireto livre, recurso que permite ao narrador transformar em 
matéria textual compartilhada com o leitor o universo mental que 
move os personagens, a despeito das limitações de sua objetivação 
verbal. A linguagem cumpre sua função cognitiva ou ideacional, 
utilizada que é para representar as experiências dos fenômenos sen-
soriais e mentais. É por meio desse truque literário que o narra-
dor exprime os julgamentos subjetivos dos personagens e o posi-
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cionamento deles em relação ao ambiente natural e aos cenários 
sociais. Nosso foco é o funcionamento do verbo FALAR, cujo ver-
bete, transcrito mais adiante, ilustra o molde adotado. No projeto, 
refi ro-me à contribuição que uma pesquisa focada no léxico pode 
oferecer à análise interpretativa da obra literária à luz da frequência 
das unidades léxicas – no caso, os verbos – e da observação de sua 
contextualização sintático-semântica1.

O verbo em Vidas Secas

O texto de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, apresenta uma 
sintaxe sabidamente sóbria, mas não se pode dizer o mesmo do 
seu léxico. Em levantamento a que procedi foram apuradas cerca 
de 900 unidades léxicas (types) da classe verbo, entre as quais se 
contam itens de uso nada espontâneo como altercar, aligeirar, 
arrefecer, destoldar, diligenciar, encandear, encarquilhar, esbrugar, 
pezunhar, regatear e resfolegar. A comparação pode não ser de todo 
pertinente, mas é ao menos simbólica: para escrever os 8808 decas-
sílabos do monumento épico que conhecemos como Os Lusíadas, 
Luís de Camões empregou pouco mais de 700 verbos diferentes 
(CUNHA, 1966). No projeto em curso, refi ro-me à contribuição 
que uma pesquisa focada no léxico pode oferecer à análise inter-
pretativa da obra literária à luz da frequência das unidades léxi-
cas – no caso, os verbos – e da observação de sua contextualização 
sintático-semântica. 

Em Vidas Secas não há propriamente um enredo. As ações 
são pautadas por um script que tem no instinto de sobrevivência 
sua única inspiração. Tudo acontece do modo mais corriqueiro e 
previsível, segundo as leis de uma ordem social que oprime sem-
pre o mais fraco. Na ausência de peripécias, sobra espaço para a 
introspecção. E é aí que ganham terreno as refl exões, as perguntas, 
as maquinações, com destaque para o vocabulário relacionado 
às atividades cognitivas e comunicativas. O texto de Vidas Secas 

1 Este texto recebeu subsídios da dissertação de mestrado de Camila Brito dos Santos, 
orientanda do autor e bolsista no programa de pós-graduação em letras da UERJ (2013).
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é abundante em verbos desses dois domínios; a frequência e 
combinatória deles dizem muito do perfi l dos personagens e 
dos dramas vividos pela família de retirantes. Neste texto, tomo 
em consideração um conjunto de situações reveladoras de um 
aspecto obsessivamente focalizado na obra – o drama da expressão. 
Este aspecto será esmiuçado mediante a análise da frequência e 
combinatória do verbo FALAR, por entendermos que esses dados 
sintetizam, emblematicamente, o referido drama. Transcrevo a 
seguir quatro passagens que comprovam a recorrência do tema 
“drama da expressão”:

Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham preci-
são de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos 
pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espa-
çadas, com repetições e incongruências. Às vezes uma inter-
jeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade 
nenhum deles prestava atenção às palavras do outro: iam exi-
bindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens 
sucediam-se, deformavam-se, não havia meio de dominá-las. 
Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam 
remediar a defi ciência falando alto. (RAMOS, 2008, p. 101).

Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais 
novo interrogou-o [o irmão] com os olhos. Sim, com certeza 
as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas pra-
teleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a ques-
tão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas pala-
vras? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma de 
conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas fi cavam distantes, 
misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivídu-
os que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, 
eram bonitas. Admirados e medrosos, falavam baixo para não 
desencadear as forças estranhas que elas porventura encerras-
sem. (RAMOS, 2008, p. 121-122). 

De repente Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergu-
lhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano 
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e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o 
rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-
-a. Estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido sus-
to enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à 
explicação. Achava é que perdiam tempo num lugar esquisito, 
cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição 
a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e 
encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus 
donos. (RAMOS, 2008, p. 121). 

Fabiano gesticulava. Sinha Vitória agitava o abano para susten-
tar as labaredas no angico molhado. Os meninos, sentindo frio 
numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam 
as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma 
passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender-se, 
arengaram azedos, iam-se atracando. Fabiano zangou-se com a 
impertinência deles e quis puni-los. Depois se moderou, repi-
sou o trecho incompreensível utilizando palavras diferentes. 
(RAMOS, 2008, p. 107). 

Verbos de atividade comunicativa

Coligi no texto de Vidas Secas 65 (sessenta e cinco) verbos cla-
ramente empregados para representar alguma atividade comunica-
tiva por meio da palavra. Pode-se admitir uma distribuição básica 
deles em dois grupos amplos: o dos verbos de signifi cação neutra 
(p. ex. anunciar, conversar, dizer, falar, comunicar, contar, expres-
sar, relatar, narrar, transmitir, referir) e o dos verbos – aliás, a maio-
ria – que, a par de designar um ato verbal, realçam um estado de 
ânimo, uma intenção, um comportamento (p. ex. aconselhar, alter-
car, aludir, arengar, avisar, balbuciar, bradar, cochichar, combinar, 
conferenciar, confessar, confi rmar, consultar, convencer, desabafar, 
gaguejar, grunhir, insultar, interrogar, mentir, prevenir, prometer, 
tagarelar, teimar). Estes, majoritários, já trazem na própria signifi -
cação léxica o traço que os individualiza e nos diz o que é relevante 
como juízo de valor inscrito na predicação. Os verbos neutros, por 
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sua vez, são geralmente escolhidos quando nenhum juízo de valor 
é adicionado. Nesse amplo espectro de verbos, um, entretanto, 
sobressai porque, a despeito de sua “neutralidade” semântica, car-
rega a responsabilidade de defi nir a ontologia dos seres viventes: a 
relação com a palavra. Refi ro-me, naturalmente, ao verbo FALAR, 
cujas ocorrências são descritas a seguir, primeiro por meio do res-
pectivo verbete anunciado acima, depois por meio de uma listagem 
por ordem de aparecimento no texto seguida de comentários. 

O verbete 

FALAR 
1. Praticar a linguagem usando a voz. int. Ordinariamente 

a família falava pouco (I, 13); E falava uma linguagem cantada, 
monossilábica e gutural (II, 20); Na verdade falava pouco (II, 20); 
Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia falar 
(III, 60); Como os recursos de expressão eram minguados, tenta-
vam remediar a defi ciência falando alto (VII, 3); Livres dos nomes, 
as coisas fi cavam distantes, misteriosas. (...) Admirados e medro-
sos, falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas 
porventura encerrassem (VIII, 32); O único vivente que o com-
preendia era a mulher. Nem precisava falar: bastavam os gestos 
(X, 28); Reacendeu o cigarro, procurou distrair-se falando baixo 
(XII, 11). 2. Expressar-se; dizer o que sente, pensa etc. int. Via-
se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para 
falar certo (II, 34); Tomás da bolandeira falava bem, estragava os 
olhos em cima de jornais e livros (II, 35); Livres daquele perigo, 
os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos (II, 
46); Falaria assim:  - “Comprei os mantimentos. Botei o gibão e 
os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado amare-
lo” (III, 18); Então mete-se um homem na cadeia porque ele não 
sabe falar direito? (III, 57); Fabiano também não sabia falar. (III, 
61); Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expres-
sões complicadas (VI, 21); Era: falava quase tão bem como as 
pessoas da cidade (X, 24); Se ele soubesse falar como sinha Terta, 
procuraria serviço noutra fazenda, haveria de arranjar-se (X, 24); 
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Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a tes-
ta, achando a frase extravagante (XII, 2); Sinha Vitória precisava 
falar. Se fi casse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, 
morrendo (XIII, 13). 3. Tratar (de algum assunto); referir-se. tr., 
td., ti. Chamou os fi lhos, falou de coisas imediatas, procurou inte-
ressá-los (II, 23); Fazia mais de um ano que falava nisso ao mari-
do (IV, 8); Se falasse naquilo, sinha Vitória lhe puxaria as orelhas. 
(V, 19); Sinha Vitória falou em espetos quentes e fogueiras (VI, 8); 
Só lhe falavam com o fi m de tirar-lhe qualquer coisa. (VIII, 14); 
Depois falaria sobre gado (VIII, 16); Falou no passado, confundiu-
-o com o futuro. Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido 
(XIII, 13). Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar 
variedades? (XIII, 23); Fabiano insistiu nos seus conhecimentos 
topográfi cos, falou no cavalo de fábrica (XIII, 24). 4. Conversar; 
entender-se. tr. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela 
perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado 
(II, 26); Depois da comida, falaria com sinha Vitória a respeito 
da educação dos meninos (II, 48). Locuções/expressões: 1. Falar 
só. Pensar em voz alta; monologar. notou que os meninos esta-
vam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só (II, 8); 
2. Ouvir falar. Ter informação superfi cial ou imprecisa sobre. 
Ele [o menino mais velho] nunca tinha ouvido falar em inferno. 
(VI, 1); (Fabiano) Ouvira falar em juros e em prazos (X, 24).
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Quadro 1 – Listagem por ordem de aparecimento

(01)  Ordinariamente a família falava pouco. (I, 13)
(02)  [Fabiano] Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, 

com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. (II, 8)
(03)  Às vezes [Fabiano] utilizava nas relações com as pessoas a 

mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, 
onomatopeias. Na verdade falava pouco. (II, 20)

(04)  E [Fabiano] falava uma linguagem cantada, monossilábica e 
gutural, que o companheiro entendia. (II, 20)

(05)  [Fabiano] Chamou os fi lhos, falou de coisas imediatas, pro-
curou interessá-las. (II, 23)

(06)  [Fabiano] Necessitava falar com a mulher, afastar aquela 
perturbação (...). (II, 26)

(07)  Via-se perfeitamente que um sujeito como ele [Fabiano] não 
tinha nascido para falar certo. (II, 34)

(08)  Seu Tomás da bolandeira falava bem (II, 35)
(09)  Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, 

encher-se de caprichos. (II, 46)
(10)  Depois da comida, [Fabiano] falaria com Sinha Vitória a 

respeito da educação dos meninos. (II,48)
(11)  Falaria assim: - “Comprei os mantimentos. Botei o gibão e 

os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado 
amarelo”. (III,18)

(12)  Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe 
falar direito? (III, 57)

(13)  Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia 
falar. Necessidade. (III, 60)

(14)  Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes 
arrevesados, por embromação. (III, 61)

(15)  Fazia mais de um ano que [Sinha Vitória] falava nisso [na 
cama de lastros de couro] ao marido. (IV, 8)

(16)  Se [O menino mais novo] falasse naquilo, Sinha Vitória lhe 
puxaria as orelhas. (V, 19)

(17)  [O menino mais velho] Ele nunca tinha ouvido falar em 
inferno. (VI, 1)

(18)  Sinha Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. (VI, 8)
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(19)  Como não sabia falar direito, o menino [mais velho] balbu-
ciava expressões complicadas, repetia as silabas, imitava os 
berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos 
que rangiam na catinga, roçando-se. (VI, 21)

(20)  Como os recursos de expressão eram minguados, [os inte-
grantes da família] tentavam remediar a defi ciência falando 
alto. (VII, 3)

(21)  Só lhe [a Fabiano] falavam com o fi m de tirar-lhe qualquer 
coisa. (VIII, 14)

(22)  Se [Fabiano] encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para 
a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria 
sobre gado. (VIII, 16)

(23)  Admirados e medrosos, [os meninos] falavam baixo para 
não desencadear as forças estranhas que elas porventura 
encerrassem. (VIII, 32)

(24)  [Fabiano] Ouvira falar em juros e em prazos. (X, 24)
(25)  [Sinha Terta] falava quase tão bem como as pessoas da cida-

de. (X, 24)
(26)  Se ele [Fabiano] soubesse falar como sinha Terta, procuraria 

serviço noutra fazenda (...). (X, 24)
(27)  O único vivente que o compreendia era a mulher. [Fabiano] 

Nem precisava falar: bastavam os gestos. (X, 28)
(28)  Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu 

a testa, achando a frase extravagante. (XII, 2)
(29)  (Fabiano) Reacendeu o cigarro, procurou distrair-se falando 

baixo. (XII, 11)
(30)  Sinha Vitória precisava falar. Se fi casse calada, seria como 

um pé de mandacaru, secando, morrendo. (XIII, 13)
(31)  (Sinha Vitória) Falou no passado, confundiu-o com o futuro.
(32)  Então ele [Fabiano] não conhecia aquelas paragens? Estava 

a falar variedades? (XIII, 23)
(33)  Fabiano insistiu nos seus conhecimentos topográfi cos, falou 

no cavalo de fábrica. (XIII, 24)

Fonte: Santos (2013).
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Comentário 

FALAR é um verbo-símbolo de um dos dramas vividos pela 
família de retirantes, que – conforme relata o narrador logo no iní-
cio da novela – “falava pouco”. Em face desse detalhe, a alta frequ-
ência do verbo – que fi gura no texto nada menos que 33 vezes – 
poderia surpreender; ocorre que, na maioria de seus usos, ele vem 
negado ou adverbialmente desqualifi cado. O narrador chega a ser 
obsessivo em sublinhar a relação dos personagens com a palavra, 
cujo domínio é uma marca de distinção e de poder (exemplos 8, 9, 
22, 26). 

Fabiano é o sujeito de 15 de suas ocorrências; Sinha Vitória é 
o sujeito de 6; os meninos, de 6. As 6 formas restantes dizem res-
peito ao papagaio (1), a sinha Terta (1), a seu Tomás da Bolandeira 
(1) e a personagens não individualizados ou indeterminados (3). 
O detalhe mais interessante é o fato de que esse verbo é emprega-
do – particularmente no que se refere a Fabiano – para caracterizar 
a limitação da fala como origem de muitos problemas. São notá-
veis, por exemplo, os argumentos com que Sinha Vitória se obriga 
a dizer o que pensa (“Se fi casse calada, seria como um pé de man-
dacaru, secando, morrendo”) e se consola da decisão de sacrifi car o 
papagaio para amenizar a fome do grupo (“Na beira do rio haviam 
comido o papagaio, que não sabia falar”). 

Já informamos que o verbo FALAR é empregado 33 vezes, tre-
ze a menos que o verbo DIZER, com que compartilha um amplo 
espectro de signifi cação. Um dado fundamental, contudo, distin-
gue dizer e falar: o primeiro denota sempre um ato – ele tem essa 
característica na competência linguística de todos os falantes – e em 
nenhum momento é objeto de considerações do narrador; ‘dizer’ é 
uma ação que está ao alcance até mesmo do papagaio ( - “Meu lou-
ro.” Era o que [o papagaio] sabia dizer. [IV, 21]) ; FALAR, por sua 
vez, denota um dom exclusivo do ser pensante, que existe mesmo 
no silêncio, susceptível de aperfeiçoamento, e objeto do apreço de 
Fabiano. As ocorrências do verbo FALAR apresentam, desse modo, 
uma forte correlação com uma questão obsessivamente realçada 
pelo narrador: a posse da palavra confere prestígio e poder, além de 
ter um sentido ontológico. 
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As construções oracionais em que fi gura o verbo FALAR, 
comumente acompanhado de adjuntos e argumentos, revelam que 
a família sofre de múltiplas carências materiais, que se agravam 
com a carência da palavra. A difi culdade de se comunicar com as 
demais pessoas da cidade, e mesmo nos limites do círculo familiar, 
impõe uma experiência das relações com os espaços físico e social 
permeada pela solidão, reiteradamente anotada pelo expediente do 
monólogo interior. 

Ao listar as ocorrências relacionadas à expressão de sentimen-
tos, desejos, pensamentos, vemos que o verbo é acompanhado de 
advérbios como “pouco”, “baixo”, e ainda “alto”, para remediar a 
defi ciência. O sujeito nesses casos é representado por algum dos 
integrantes da família ou por “a família” como um todo. O verbo 
também se apresenta precedido de advérbio de negação e acom-
panhado do advérbio de modo “certo” ou seu sinônimo “direito”. 
Neste caso, o verbo FALAR é o complemento do verbo SABER, 
que por sua vez é negado. O verbo SABER, quando complemen-
tado por oração infi nitiva e apresentando o mesmo sujeito desta 
signifi ca “ter condição para”, “ter capacidade para”, de modo que 
o complemento seria a habilidade que se teria. No romance, o ver-
bo SABER complementado por FALAR ocorre associado à nega-
ção e em construções condicionais, que pressupõem a negação no 
momento da enunciação. Em uma passagem, o próprio papagaio 
é lembrado a propósito dessa carência, que ‘compartilha’ com 
Fabiano: ambos não sabiam falar. A incapacidade para a fala é, ali-
ás, o consolo com que Sinha Vitória justifi ca o sacrifício do papa-
gaio para amenizar a fome do grupo. 

Por outro lado, quando o verbo tem como sujeito seu Tomás 
da Bolandeira ou Sinha Terta, o modifi cador adverbial é “bem” – 
na verdade “quase tão bem” em Falar25, mais uma vez reforçan-
do a caracterização desses personagens como pessoas sábias, a 
quem Fabiano admira por saberem se expressar. A admiração por 
Sinha Terta ainda aparece na construção condicional mencionada 
(Falar26), pois ele gostaria de, ao menos, falar como ela. Assim, ele 
poderia se defender das pessoas da cidade, do patrão e do soldado 
amarelo, já que, na opinião de Fabiano, eles só lhe falavam para 
prejudicá-lo (Falar 21). 
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Ainda nessa acepção vemos FALAR modalizado pelo verbo 
PRECISAR, indicando necessidade, formando ocorrências igual-
mente signifi cativas. Sinha Vitória (Falar 30), diante do novo 
advento da seca e da viagem que deve novamente ser feita, encon-
tra no ato de falar a força para conseguir prosseguir e para vencer 
o desespero. No exemplo 27, a partir da negação por “nem”, temos 
uma indicação comovente da cumplicidade entre Fabiano e Sinha 
Vitória. Fabiano constata que o único vivente que o compreende, 
além de seu cavalo (Falar 4), é a mulher, pois, para se comuni-
car com ela, bastavam os gestos. Da mesma forma, é com Sinha 
Vitória que ele precisa conversar seja para “afastar a perturbação” 
(Falar 6), ou ainda para falar a respeito da educação dos meninos 
(Falar 9).

Na acepção 3, os complementos apresentam-se na forma de/
em/sobre + nome, no sentido de discorrer. Nessas ocorrências, são 
representados os assuntos mais recorrentes no discurso dos perso-
nagens. Sinha Vitória (Falar 15) alude mais uma vez à cama de 
seus sonhos. Já Fabiano apenas sabe falar sobre as coisas da fazenda 
para os meninos ou para as pessoas da cidade (Falar 5, 22 e 33) e a 
expressão “ouvir falar” deixa claro que o assunto – juros e prazos – 
não lhe é familiar (Falar 24). No capítulo VI, temos o uso desse 
verbo associado à pergunta do menino mais velho sobre a palavra 
inferno, a qual ele não conhecia (Falar 17) e que, para sua decep-
ção, é defi nida por Sinha Vitória de forma terrível (Falar 18).

Com complemento expresso por nome não animado e por 
oração justaposta, em discurso direto, temos o verbo FALAR 
em sinonímia perfeita com “dizer”, no sentido de declarar, para 
introduzir o discurso relatado. É interessante observar no ex. 10 
que o verbo é conjugado no futuro do pretérito, introduzindo o 
que Fabiano ensaia dizer para se justifi car diante de Sinha Vitória. 
Nota-se nesse discurso o uso de frases curtas e coordenadas. Isso 
signifi ca que, além da escassez de ocorrência de discurso direto 
introduzido pelos verbos dicendi, ou processos verbais, vemos que 
esse discurso ainda é simplifi cado, sem grandes elaborações de 
raciocínio.
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Finalizando

O universo natural e social de Vidas Secas é marcado, como se 
sabe, pela agonia da sobrevivência. Não há nisso novidade, em se 
tratando de uma narrativa ambientada no sertão do nordeste bra-
sileiro, secularmente vitimado pela seca e pelo cortejo de privações 
que a acompanha. O que confere a essa obra a singularidade que 
a distingue na fi cção nordestina dos anos 1930 é, porém, a obses-
siva referência à posse da palavra como índice de poder e prestí-
gio. A questão da linguagem se aprofunda de forma dramática 
em Vidas Secas na medida em que o narrador onisciente povoa de 
refl exões a mente dos personagens, mas os priva da palavra pró-
pria com que pudessem socializar o que sentem, o que pensam, o 
que querem. Fica-se, assim, diante do que a alguns críticos ainda 
parece um paradoxo: se o pensamento se articula por meio da lin-
guagem que o manifesta, como alguém desprovido da palavra pode 
pensar? Assume-se aqui o ponto de vista de que Vidas Secas não 
incorre nessa contradição, pois o romance transcende a proposta 
neorrealista de “retratar o mundo tal qual ele é”, que todos sabemos 
hoje se tratar de uma ideia ingênua.

Em obra comprometida com uma tradição que buscasse trans-
por para a literatura as situações da vida real e seus atores, não 
haveria lugar para um personagem como Baleia, que não é ape-
nas um exemplar do “melhor amigo do homem”, mas um ser que 
pensa e tem confl itos, como os seres humanos. A impossibilidade 
natural da palavra não a torna diferente dos outros; pelo contrário: 
como os demais, vive seus confl itos, avalia as circunstâncias, julga 
os outros, ama e odeia. Em Vidas Secas, os personagens vivenciam 
duas ordens de dramas: como grupo, à mercê do gênio implacável 
da natureza, padecem igualmente os percalços de uma existência 
materialmente miserável; individualmente, cada personagem  – 
inclusive a cachorra Baleia – vive seus confl itos numa experiência 
solitária e incomunicável. A questão da linguagem atravessa a nar-
rativa em parceria com a consciência, que permite a cada persona-
gem, mesmo que episodicamente – como nos capítulos dedicados 
aos meninos – a experiência da introspecção, quase sempre anotada 
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em discurso indireto livre (GARCIA, 2004). Desse modo, a análise 
de que dei notícia neste simpósio está amparada na premissa de que 
o tema central de Vidas Secas é a palavra, tratada não como matéria 
prima de elaborações estilísticas, mas, ao contrário, como um bem 
imaterial, cuja falta impõe limites severos à existência humana.
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ARGUMENTATIVIDADE NA 
LINGUAGEM MIDIÁTICA: 
ASPECTOS LINGUÍSTICO-

DISCURSIVOS DO ADJETIVO

André Crim VALENTE

Introdução 

A pesquisa aqui apresentada faz parte do projeto por mim 
desenvolvido como Procientista na UERJ. Nele se compara o trata-
mento dado ao governo pelas revistas VEJA (contrária ao governo) 
e Carta Capital (favorável ao governo), principalmente no 1º man-
dato de Dilma Roussef.

Na parte teórica, partiu-se de gramáticas tradicionais, com des-
taque para as de Said Ali (1969), Rocha Lima (2001), Evanildo 
Bechara (1999) e Cunha (1985). A seguir, recorreu-se a gramáticas 
que apresentam ampliação do suporte linguístico, dentre elas as de 
Mira Mateus et al (2003), Moura Neves (2000) e Azeredo (2008). 
Na abordagem da colocação  do adjetivo, priorizou-se o estudo de 
Cohen (1978).

Também foram utilizados estudos sobre adjetivos, com desta-
que para os de Fonseca (1993), Franchi (2006), Guilmar (1994), 
Demonte (1999), Raposo et al (2013). Na apresentação no V 
SIMELP, fez-se um recorte teórico para aplicação ao corpus consti-
tuído com textos das duas revistas.
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Considerações iniciais sobre o adjetivo

Alguns estudos sobre classes de palavras enfatizaram o caráter 
secundário do adjetivo no sintagma nominal no confronto com 
a principalidade do substantivo. Este, visto como termo determi-
nado, nuclear ou central tem prioridade sobre o adjetivo, termo 
determinante, modifi cador ou periférico. Daí surgiu a ideia de 
que o adjetivo é um termo “descartável”, o que encontra apoio 
na inclusão do adjunto adnominal (às vezes representado por um 
adjetivo) entre os termos acessórios na classifi cação da NGB.

Não concordamos com essa abordagem do adjetivo e preferi-
mos tratá-lo em uma perspectiva linguístico-discursiva, com des-
taque para seus aspectos semântico-estilísticos. Assim, não atribu-
ímos caráter secundário ou acessório aos adjetivos dos seguintes 
exemplos:

  O encanto começa a se dissipar e a donzela começa rosnar 
mensagens constrangedoras, com o rosto novamente crispa-
do, masculinizado, hostil. (FIÚZA, 2010)

  Tratou-se claramente de uma parceria afi nadíssima, que de 
alguma forma se mantém, garantida, em primeiro lugar 
pela continuidade (CARTA, 2011).

Tipologias do adjetivo 

Quadro 1 – Tipologias do adjetivo

Fonte: Elaboração própria.
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 o José Carlos Azeredo (2008)

- adjetivos de relação ou classifi cadores: expressam conteúdos de 
existência objetiva.

Ex.: peixe fl uvial, energia solar

- adjetivos qualifi cadores: expressam noções, referencialmente vari-
áveis ou decorrentes de opinião.

Ex.: roupas escandalosas, bancos confortáveis

 o Maria Helena Moura Neves (2000)

 – classifi cadores
 – qualifi cadores

. de modalização 
1. epistêmico

É óbvio que...; É evidente que...
2. deôntico 

É necessário que...; É obrigatório ter...
. de avaliação

1. intencional
a. eufórico 

Estava tudo limpo.
b. disfórico 

O brasileiro pode ser pobre, feio e doente.
c. neutro

A verdade é a nossa vida poderia ter sido muito 
diferente

 o Maria Helena Mira Mateus et al (2003)

 – modifi cadores ou qualifi cativos
Ex.: menino lindo; casa grande; vestido vermelho.

 – relacionais
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Ex.: de Agente (a revolta estudantil, a destruição romana da 
cidade); de Experienciador (preocupação popular); de Tema (crítica 
musical ) ; de Possuidor (trânsito urbano).

 – modifi cadores do signifi cado ou intensão dos nomes
Ex.: a principal revolta; um mero incidente.

 – negativos e conjecturais
Ex.: o presumível ladrão

 – modais
Ex.: uma provável derrota dos independentistas

 – temporais-aspectuais 
Ex.: a frequente violação dos direitos humanos.

 o Eduardo Buzaglo Paiva Raposo et al (2013)

 – denotativos
. qualifi cativos
Ex.: vermelho, comprido, inteligente e fútil
. relacionais
 Ex.: presidencial, solar e europeu

 – avaliativos
Ex.: uma gravata fantástica
. modais
Ex.: é possível que o exame seja adiado

 – modais
Ex.: uma provável derrota dos independentistas

 – intensionais
Ex.: um falso advogado

Colocação do adjetivo 

A colocação do epíteto é uma das questões mais pormeno-
rizadas e debatidas da gramática francesa (Jean Cohen, 1978). 
Podemos distinguir quatro casos principais:
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1º - Os adjetivos normalmente pospostos (adjetivo de relação, de 
cor etc.). Diz-se “as eleições municipais” e não “as municipais 
eleições”; “o cachorro preto” e não “o preto cachorro”;

2º - Os adjetivos normalmente antepostos, pouco numerosos, dos 
quais se pode dar a lista limitativa, tais como belo, grande, 
velho, longo etc. Diz-se “um belo quadro”, e não “um quadro 
belo”;

3º - Os adjetivos que podem ocupar as duas posições, mas com um 
só valor: “Um terrível acidente. Um acidente terrível”;

4º - Ou com dois valores: “Um livro grande. Um grande livro”.

Seguem alguns exemplos:

1) Um jornalista, falando sobre o jogador Ronaldinho Gaúcho, 
afi rmou que ele era um POBRE MENINO RICO (milionário, 
biliardário, mas infeliz, por ser obrigado pelo seu irmão e empresá-
rio a continuar jogando futebol). 

Observe-se que o sintagma nominal traz um adjetivo ante-
posto (POBRE) e outro posposto (RICO). O primeiro apresenta 
valor conotativo, subjetivo e afetivo ao enfatizar a infelicidade de 
Ronaldinho, ainda que endinheirado.

Já o segundo adjetivo tem valor denotativo, objetivo e mate-
rial por referir-se à riqueza do jogador acumulada em muitos anos 
como atleta de grandes clubes nacionais e estrangeiros.

Ressalte-se que o sintagma POBRE MENINO RICO remete, 
intertextualmente, ao sintagma Pobre menina rica, título da peça 
musical de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, em que se aborda a 
relação de um poeta /cantor com uma jovem fi lha de um milio-
nário. Verifi ca-se, no caso, o valor conotativo da anteposição e o 
denotativo da posposição do adjetivo.

2) Com base nos valores da colocação do adjetivo, pode-se afi r-
mar que, Antônio Fraga, autor da obra-prima Desabrigo, era um 
escritor pobre. Já o milionário Paulo Coelho não passa de um 
pobre escritor.
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Análise de corpus midiático 

a) Fiquemos no Brasil. Houve alguns, raros, momentos a jus-
tifi car esperança. A eleição de Getúlio em 50. No fi nal dos 
anos 50 e começo dos 60. A eleição de Lula. Sempre damos 
para trás, de sorte a recompor a situação que parecia supe-
rada. É por isso que somente a conciliação das elites, vetus-
to instrumento dos autênticos donos do poder, manterá 
Dilma na Presidência, sem detrimento das pressões desti-
nadas a cercá-la e a acuá-la até o fi m do segundo mandato. 
Não é descartável, em todo caso, a probabilidade de tur-
bulências de intensidade variável em meio à monumental 
crise de duração prevista (talvez pelos otimistas) em dois 
anos. A incógnita diz respeito à situação social precipita-
da pelo aperto econômico que devolve à miséria aqueles 
que haviam saído dela durante o governo Lula. (CARTA, 
2015a).

  O texto apresenta doze adjetivos: sete pospostos e 
cinco antepostos.

Destacam-se as construções “vetusto instrumento dos autênticos 
donos do poder”, “em meio à monumental crise” e “alguns, raros, 
momentos para justifi car a esperança”. A última combina anteposi-
ção do adjetivo “raros” com uma pontuação expressiva, inusitada 
para tal adjetivo em sintagmas nominais, quer anteposto, quer 
posposto ao substantivo. No contexto, o adjetivo valor tem positi-
vo, eufórico, para destacar bons momentos políticos, de Getúlio a 
Lula, no que respeita à esperança de privilegiar o povo nas questões 
políticas.

Na primeira, além da anteposição com valor enfático dos adje-
tivos, ganha destaque a relação estabelecida entre o emprego de um 
adjetivo (vetusto) com traços eruditos e outro menos formal (autên-
ticos), o que possibilita atribuir, em uma perspectiva semântico-dis-
cursiva, caráter irônico aos dois sintagmas nominais.
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b) Dilma Roussef e Michel Temer nunca foram muito próxi-
mos. Durante boa parte do primeiro mandato, o grau de 
consideração da presidente por seu vice podia ser medido 
pela importância das tarefas que lhe eram delegadas no dia 
a dia do governo. O vice sempre pairou em Brasília como 
fi gura decorativa, encarregado basicamente das agendas 
internacionais que a presidente não se dispunha a cumprir. 
com a popularidade alta, a economia cambaleante mas 
ainda de pé e sem as revelações demolidoras da Operação 
Lava-Jato, manter Temer à margem das decisões impor-
tantes, mesmo ele carregando a faixa de representante do 
maior partido do Congresso, o PMDB, nunca chegou a 
gerar maiores abalos para Dilma. As difi culdades econômi-
cas, as revelações da roubalheira no petrolão e meteórica 
queda de popularidade construíram um cenário ideal para 
uma crise sem precedentes. (BONIN, 2015) .

  O texto apresenta quinze adjetivos: doze pospostos e 
três antepostos.

 – maior partido do Congresso, o PMDB;
 – maiores abalos para Dilma;
 – meteórica queda de popularidade.

Percebe-se, na anteposição, tanto o emprego de adjetivos clas-
sifi cadores (maior partido) como de qualifi cadores (meteórica 
queda). Observe-se, na posposição, o caráter disfórico dos adjeti-
vos em: “fi gura decorativa”; “economia cambaleante”; “revelações 
demolidoras”. Cabe registrar que a expressão “fi gura decorativa” 
utilizada em referência ao Vice-Presidente Michel Temer é retoma-
da, três meses depois, por ele para, em carta à Presidente Dilma, 
queixar-se de que vinha sendo tratado como “fi gura decorativa”.

Não só no emprego dos adjetivos antepostos, mas também no 
uso de adjetivos pospostos, a revista Veja critica, veementemente, o 
governo Dilma. A grande presença de adjetivos com valor disfórico 
comprova a intencionalidade discursiva na elaboração dos textos.
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A comparação com seleção dos adjetivos nos textos da revista 
Carta Capital, de valor eufórico nas considerações sobre o governo 
federal, atesta que não há neutralidade nas escolhas lexicais.

c) Em troca de benefícios legais, Pessoa assinou um acordo de 
delação no qual relatou, de maneira crua, a parceria crimi-
nosa que estabeleceu com o governo do PT durante uma 
década. Para conseguir contratos bilionários na estatal, a 
UTC reservava milionárias cotas de propina a políticos 
e fazia generosas “contribuições” para o caixa do partido. 
(Rodrigo Rangel, Veja, 30 de setembro de 2015)

  O texto apresenta seis adjetivos: quatro pospostos 
e dois antepostos.

Predomina o caráter disfórico tanto nos qualifi cadores pospos-
tos (maneira crua, parceria criminosa) como nos antepostos (con-
fronte-se com contratos bilionários) e “generosas ‘contribuições’” (da 
UTC de Ricardo Pessoa), com valor irônico nas aspas do substanti-
vo (para propinas) e na anteposição do adjetivo. A revista Veja, no 
combate semanal ao governo Dilma ao Partido dos Trabalhadores, 
criminaliza tanto um quanto o outro. Para tanto, vale-se de uma 
sequência adjetival com forte valor negativo em consonância com 
seus objetivos ideológicos.

d) A reportagem parte da constatação unânime de que está 
falido o atual modelo brasileiro de governo, baseado no 
aumento indiscriminado da dívida pública, na intervenção 
estatal na economia e no afrontamento às leis de mercado, 
em especial o sistema de determinação de preços. A falência 
generalizada, mostra a reportagem, decorre de escolhas 
erradas feitas em Brasília, cujos resultados catastrófi cos 
foram aprofundados pela incapacidade de diagnosticar os 
equívocos e pelo ataque tardio, débil e vacilante, uma vez 
identifi cadas suas causas. (CARTA... 2015).
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  O texto apresenta dezesseis adjetivos: quatorze pos-
postos e dois antepostos.

Ganha destaque o caráter disfórico nas passagens:

 – está falido o atual modelo;
 – intervenção estatal;
 – falência generalizada;
 – escolhas erradas;
 – resultados catastrófi cos;

Até mesmo o emprego de adjetivos comumente classifi cadores 
ganha, em função do contexto adverso ao governo Dilma, traços 
de subjetividade inerentes aos adjetivos qualifi cadores, como se 
pode atestar na utilização dos adjetivos brasileiro, pública e estatal.

Na gradação “ataque tardio, débil e vacilante”, o texto da 
Veja intensifi ca, por meio do expressivo recurso linguístico, de 
forma contundente, tangenciando a agressividade, suas críticas ao 
governo.

e) Logo, porém, políticas foram praticadas para tirar da misé-
ria mais de 30 milhões de cidadãos. Lula liquidou a dívi-
da externa e encheu as burras do Estado, inaugurou uma 
política internacional independente. Ótimo governo que 
conseguiu escapar aos dias piores da crise econômica glo-
bal. (CARTA, 2015b) 

  O texto apresenta oito adjetivos: sete pospostos e um 
anteposto.

Em meio a tantos adjetivos pospostos, já mereceria destaque 
a anteposição de apenas um adjetivo. No texto de Carta Capital, 
adquire grande importância porque o autor prepara o terreno para 
o elogio maior, com uma sequência de adjetivos pospostos:

 – políticas foram praticadas tiram 30 milhões da miséria;
 – a dívida externa é liquidada;
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 – uma política internacional independente;
 – escapa-se dos dias piores da crise econômica global.

Mino Carta conclui que só podia ser um “ótimo governo” o 
que supera fase difícil da economia mundial. Não se pode deixar 
de registrar que a revista Carta Capital é o único órgão da grande 
imprensa – revistas semanais (Veja, Isto É e Época) e os chamados 
jornalões brasileiros (O Globo, Folha de S. Paulo e o Estado de São 
Paulo) – que apoia o governo Dilma e o PT. Não tenta disfarçar 
sua posição em nome de uma falsa neutralidade jornalística. Mino 
Carta declarou, em editorial, o apoio da revista ao governo Dilma.

A análise dos textos das duas revistas tem o propósito de contri-
buir para leituras de natureza linguístico-discursiva que atestem a 
opção ideológica dos produtores dos textos, seja de forma assumi-
da (como na Carta Capital), seja de maneira escamoteada (como 
na Veja). Entendemos que a classe dos adjetivos tem fundamen-
tal importância na construção de mensagens de caráter argumen-
tativo. Ao estudá-los em textos midiáticos, buscamos ressaltar seu 
papel discursivo – e fundamental – no posicionamento dos autores 
no campo político-ideológico.

Conclusão 

Se buscamos, sobretudo, interagir, valemo-nos, prioritariamen-
te, de textos argumentativos para a consecução dos nossos objeti-
vos. Em última instância, o ser humano – por ser gregário – quer 
quase sempre agir sobre o outro; tenta convencê-lo ou intenta per-
suadi-lo. Entendemos que só uma visão dialética permite ao ana-
lista da linguagem superar preconceitos e distorções presentes no 
maniqueísmo midiático. Cabe, então, destacar tanto seus aspectos 
negativos como os positivos, estes pouco observados nos vários tra-
balhos a respeito do tema. Já a partir da sua etimologia – do latim 
medium/media, o meio/os meios – pode-se constatar que ela inter-
medeia. E a mídia intermedeia o quê? O que se interpõe na relação 
entre o fato ocorrido, origem da notícia, e o processamento dela 
pelos destinatários. Se, em si, a linguagem não é cópia da realidade, 
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menos ainda será, na mídia, expressão fi el dos fatos ocorridos no 
mundo. As construções linguístico-discursivas sempre estarão per-
meadas pelas escolhas lexicais, morfossintáticas e semântico-esti-
lísticas dos produtores do texto. Sabemos que nenhuma escolha é 
gratuita: não há, et pour cause, neutralidade no uso da linguagem.

A análise dos textos das revistas Veja e Carta Capital teve como 
principal objetivo comprovar as considerações acima apresentadas 
no que concerne ao uso da linguagem – e particularmente da lín-
gua portuguesa – em uma concepção sociointeracionista, por meio 
de um viés linguístico-discursivo na leitura crítica do corpus.
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DISCURSIVO EM PORTUGUÊS

Ana Cristina Pereira BRAZ

Introdução

O presente texto visa identifi car os índices linguísticos de ironia 
mais frequentes num corpus português de índole política (o debate 
parlamentar), assim como analisar as respetivas funções discursivas 
no género discursivo citado. O nosso estudo apoia-se essencial-
mente na teoria semântica de Bernard Pottier (2012, 2011, 2001, 
1987) sobre a modalização e as modalidades verbais e na teoria da 
cortesia verbal tal como perspetivada por Brown e Levinson (1987) 
e desenvolvida posteriormente por Kerbrat-Orecchioni (2010, 
2005).

Ironia e modalização do discurso 

De forma muito breve, podemos defi nir a ironia como uma 
estratégia de natureza semântico-pragmática, altamente dependen-
te das coordenadas comunicativas situacionais, que consiste em 
veicular um juízo de valor, frequentemente desfavorável, e de for-
ma implícita, através de uma formulação positiva, com o propósito 
de desqualifi car algo ou alguém. No enunciado irónico prototípi-
co, os signifi cados explícito e implícito divergem, sendo o grau de 
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oposição semântico-pragmática variável. Os vários elementos co(n)
textuais fornecem pistas de leitura ao alocutário que o levam a infe-
rir o verdadeiro sentido do enunciado e a intenção comunicativa 
do locutor, reduzindo assim o seu esforço interpretativo. 

Pela sua função avaliativa, da qual decorre a forte subjetivida-
de que encerra, a ironia introduz no discurso uma componente 
signifi cativa de modalização. Sendo a modalização um meio de 
expressão da subjetividade do locutor, das suas atitudes e opiniões, 
concebemo-la, na senda de Carreira (2010) como uma noção que 
se pode consubstanciar em várias modalidades, entendidas como 
subclasses conceptuais do mecanismo mais geral de modalização. 
Adotamos a classifi cação das modalidades proposta por Bernard 
Pottier (2012, 2011, 2001) que se divide em quatro grandes clas-
ses: a modalidade existencial, da qual fazem parte a modalidade 
ôntica e a alética; a modalidade espistémica; a modalidade factu-
al e a modalidade axiológica. Apresentamos muito sinteticamente 
as características fundamentais de cada modalidade. A modalida-
de existencial, que se quer independente do EU, é fi ltrada pelo 
saber do enunciador, fonte de onde emana toda a subjetividade, 
e preside às outras modalidades. Designa o verdadeiro universal 
e analítico. A modalidade ôntica refere o verdadeiro e o falso, o 
real, o potencial e o irreal, e a modalidade alética exprime os vários 
graus de existência como o possível e o impossível, o provável e o 
necessário, sendo ambas bastante próximas nos valores que tradu-
zem. A modalidade epistémica exprime o grau de conhecimento 
do locutor relativamente a uma situação e o seu grau de adesão 
ao discurso (pensar, ter a certeza, duvidar, ignorar, etc.); a moda-
lidade factual caracteriza-se pelo caráter prospetivo, exprimindo a 
intenção, o desejo, o querer agir sobre o outro, persuadindo-o ou 
impondo-lhe uma ideia. Expressa a obrigação, a proibição, a per-
missão, entre outros valores. Por último, a modalidade axiológi-
ca, que corresponde ao juízo de valor do locutor relativamente a 
um enunciado, inclui a apreciação (considerar bem ou mal, bom 
ou mau, bonito ou feio, desejável, lamentável, etc.) e possui afi -
nidades com a modalidade factual. As diferentes modalidades 
devem ser perspetivadas de forma conjunta e não isolada, pois os 
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valores que exprimem podem ser situados numa escala contínua 
e são combináveis, dando origem a modalidades complexas. Um 
mesmo enunciado pode conter formas diferentes de modalização, 
estando co-presentes e até sobrepondo-se várias modalidades, o que 
aliás é frequente no debate político, em que a enunciação de verda-
des objetivas (modalidade ôntica) é modalizada pelas modalidades 
epistémica e axiológica. Os meios linguísticos de modalização do 
discurso são inúmeros e de natureza diversa (sintática, morfológi-
ca, lexical, semântica e prosódica), constituindo os mecanismos de 
expressão da ironia alguns desses recursos.

Debate parlamentar, ironia e cortesia

O discurso político parlamentar e em particular o debate, onde 
se afrontam práticas, ideias e ideologias, são intrinsecamente argu-
mentativos, polémicos e agonais. Maria Aldina Marques (2009a, 
p.278) caracteriza mesmo o discurso político parlamentar como 
um “face-threatening genre”1 (um gênero ameaçador para a face). 
A luta verbal que decorre nesse espaço por excelência de democra-
cia e de contestação, é limitada pelo Regimento da Assembleia da 
República que pune o insulto e a ofensa2 e condicionada pela preo-
cupação com a construção das imagens que possuem especial rele-
vância no mundo mediático da política. Deste modo, interessa ao 
locutor fazer um uso controlado da agressividade verbal para que 
a sua imagem não saia prejudicada e possa assim projetar um ethos 
favorável de si, fundamental no sucesso da persuasão dos eleitores, 
destinatários principais do discurso parlamentar.

A ironia possui uma dupla valência ao confi gurar um ato ame-
açador para a face, um FTA (face threatening act), de acordo com a 
terminologia de Brown e Levinson (1987) na sua teoria da cortesia 

1 Marques (2009b, p.8): “A linguagem agressiva é uma característica do discurso político 
parlamentar”.
2 O ponto 3 do artigo octogésimo nono do Regimento da Assembleia da República 
estipula o seguinte: “O orador é advertido pelo Presidente da Assembleia quando se desvie 
do assunto em discussão ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo 
retirar‐lhe a palavra.” (BRASIL, 2017).
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verbal, sendo, no entanto, a crítica veiculada de forma implícita 
ou velada, o que permite ao locutor dissimular o conteúdo negati-
vo do seu enunciado num conteúdo de aparente valor positivo3. A 
crítica, porque veiculada de forma indireta, poderia ser considera-
da como menos ameaçadora, no entanto, a incerteza interpretativa 
acentua o grau de corrosão do enunciado, sendo portanto legítimo 
inserir a ironia no que Kerbrat-Orecchioni (2010) apelida de poli-
rudesse4. A polirudesse consiste numa categoria complexa que com-
bina a delicadeza e a indelicadeza, de que é exemplo a ironia, ao 
dissimular um ato ameçador num ato valorizador de face (FFA-face 
fl attering act5), como o elogio, os agradecimentos ou os cumpri-
mentos. A ironia surge assim como uma forma de pseudo-cortesia, 
intensifi cando o ataque em vez de o mitigar.

Análise do corpus 

O nosso corpus de análise é composto por alguns excertos de 
sessões parlamentares decorridas durante a segunda sessão legislati-
va da XIª legislatura, correspondente ao período entre setembro de 
2010 e maio de 20116.

Embora sinais não verbais (a mímica e os gestos) e a entoação 
sejam fundamentais no discurso oral para a perceção de uma inten-
ção irónica7, cingimo-nos aqui a elementos estritamente linguísti-

3 A ambiguidade interpretativa inerente ao enunciado irónico permite ao seu locutor não 
assumir a responsabilidade pelas leituras que dele possam ser feitas. Kerbrat-Orecchioni 
(1980, p.127) :  «[...] le principal intérêt de ce trope réside donc dans le brouillage sémantique 
et l´incertitude interprétative qu´il institue. C´est pourquoi l´ironie, plongeant son destinataire 
dans un embarras [...], a toujours quelque chose […] de « tyronique » ».
4 A proposta de Kerbrat-Orecchioni (2010) que adiciona ao sistema binário ‘delicadeza-
indelicadeza’ as três categorias suplementares seguintes: a hyperpolitesse  – o excesso de 
delicadeza; a non-politesse ou apolitesse – a ausência de delicadeza, e a polirudesse.
5 A proposta de contraposição de atos gratifi cantes para a face (os FFA-face fl attering acts) 
aos atos ameaçadores, assim como a sua designação, devem-se a Kerbrat-Orecchioni (2005).
6 A sessão legislativa inicia-se habitualmente a 15 de setembro e termina a 15 de junho do 
ano seguinte. A sessão legislativa em análise não chegou ao seu término devido à demissão 
do Governo que originou eleições legislativas antecipadas. 
7 Berrendonner (2002, p.114): « [...] l´ironie est une fi gure pluri-codique, où interviennent, 
outre les mots, des matériaux relevant de systèmes sémiotiques multiples : intonation, personnage 
joué mimo-gestuellement par l´énonciateur, évidences référentielles, etc. ».
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cos que contribuem para a construção de um enunciado irónico, 
posição a que não é alheio o facto de o nosso corpus ser constituído 
pela transcrição de discursos proferidos oralmente. O corpus encon-
tra-se acessível na página eletrónica do parlamento português8. Os 
sublinhados nos excertos são nossos e correspondem às passagens 
irónicas.

Consideremos o 1º exemplo:

1. O Sr. Primeiro-Ministro: — Sr. Presidente, Sr. Deputado 
Miguel Macedo, descobriu que durante as crises cai o 
investimento. 

Risos do PS.

Que «grande» descoberta económica, Sr. Deputado!…

(DAR 50, 11/02/2011, p.16).

A ironia está presente nos dois enunciados do locutor e é assi-
nalada especialmente pelo emprego do verbo “descobriu” que reve-
la uma situação absurda (é do conhecimento geral, porque lógico, 
que o investimento diminui durante um período de crise económi-
ca), e do adjetivo qualifi cativo “grande”, com sentido hiperbólico. 
As aspas marcam um distanciamento enunciativo do locutor em 
relação ao valor semântico do adjetivo, alertando para a presença 
de outras vozes no discurso (heterogeneidade enunciativa) e apon-
tando para uma leitura inversa do adjetivo. Este sinal de pontuação 
é aliás um meio preferencial de sinalização gráfi ca do tom irónico 
(SCHOENTJES, 2001). Às aspas acresce o ponto de exclamação 
que denota uma atitude avaliativa por parte do locutor e serve a 
função emotiva da linguagem, assinalando uma impressão que no 
caso é de falsa surpresa. A descoberta de uma evidência, o pseudo-
elogio presente no segundo enunciado e os risos, que são uma for-
ma de reação à ironia, contribuem para a ridicularização do alocu-
tário, o Sr. Deputado Miguel Macedo.

8 Disponível em: <www.parlamento.pt/DAR>. Acesso em: 20 out. 2017.
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2. A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes):  — Sr. Presidente, 
Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados: O discurso do 
Governo, no início deste debate, centrou-se numa expressão 
que o Sr. Secretário de Estado da Energia e da Inovação preci-
sou de repetir algumas vezes — sensibilidade social.

O Governo diz que sim, mas o povo sabe que não. O Governo 
precisa de dizer muitas vezes «temos muita sensibilidade 
social», pois ninguém consegue ver essa sensibilidade social. 
Por isso, o Governo precisa de auto-rotular-se de «sensível 
social», quando toda a gente sabe que o não é.

Sr. Secretário de Estado, cortar nos salários é de uma 
sensibilidade social brutal!.. Congelar pensões é de uma 
sensibilidade social brutal!… Acabar com apoios sociais, 
designadamente com o abono de família, ou levar a que mui-
tos mais desempregados não tenham acesso a subsídio de 
desemprego e fi quem sem formas de subsistência é de uma 
sensibilidade social brutal!… 

(DAR 38, 14/01/2011, p.33).

No exemplo 2, a locutora deprecia o discurso e o comporta-
mento do Governo citando algumas expressões empregues pelos 
membros do Governo cuja orientação argumentativa inverte. O 
tópico “sensibilidade social” é retomado para demonstrar a ausên-
cia da mesma nas práticas do Governo, ou seja, a incoerência 
entre as palavras e os atos. A repetição de uma mesma estrutura 
sintática e semântica (é de uma sensibilidade social brutal) plasma-
da num comentário hiperbólico para cujo valor contribui o signi-
fi cado do adjetivo intensifi cador “brutal”, assim como o ponto de 
exclamação que enfatiza a opinião veiculada, e as reticências que 
alertam para o não dito, sugerindo sentidos implícitos, represen-
tam os sinais mais visíveis da expressão da ironia no exemplo em 
questão. 
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3. A Sr.ª Mariana Aiveca (BE): — (...) O Sr. Deputado Adão 
Silva disse-nos agora tudo! O projecto do PSD contribui para 
a redução da despesa pública, ou seja, então não é para comba-
ter o desemprego nem para promover o emprego.

Sr. Deputado, vou responder às questões que suscitou acu-
sando todos os Deputados, nesta Câmara, de não terem 
lido a sua tão brilhante proposta de alteração ao Código do 
Trabalho (...).

(DAR 56, 25/02/2011, p.26).

Em 3, a crítica irónica é expressa, como nos exemplos anterio-
res, num tom claramente hiperbólico para o qual contribuem o 
advérbio de intensidade “tão” e o adjetivo de conotação altamente 
positiva “brilhante”. A hipérbole é um recurso habitual na expres-
são da ironia e no debate parlamentar em particular, onde o objeti-
vo de denegrir a imagem do adversário propicia a elaboração de um 
discurso infl amado, repleto de juízos subjetivos e de insinuações. A 
modalidade axiológica predomina no julgamento depreciativo que 
a locutora transmite de forma implícita através de um enunciado 
pseudo-cortês, um ato apenas aparentemente valorizador da face 
que constitui na verdade um ato ameaçador. 

4. O Sr. João Semedo (BE): — Sr.ª Presidente, Sr. Deputado 
Bernardino Soares, apesar de eu estar sentado numa cadeira 
situada atrás de si, não poderia estar mais do seu lado na argu-
mentação e no problema que trouxe aqui, a esta Câmara.

De facto, é absolutamente extraordinário que, à medida que 
o discurso dos dirigentes do Partido Socialista e dos Membros 
do Governo se infl ama em defesa do SNS [Serviço Nacional de 
Saúde], mais os portugueses pagam pelos medicamentos que 
compram. É uma contradição que merece alguma discussão. 

(DAR 7, 30/09/2010, p.36).
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O exemplo 4 assemelha-se bastante a 3 no que concerne aos 
índices que estão ao serviço da expressão da ironia, exibindo a mes-
ma estrutura. Encontramos então novamente um enunciado hiper-
bólico ao serviço do qual estão o adjetivo de conotação positiva 
“extraordinário”, cujo valor é intensifi cado pelo advérbio “abso-
lutamente” que traduz um grau máximo numa escala de valores 
de intensidade. É de notar que o adjetivo “extraordinário” é um 
índice muito corrente na expressão da ironia no nosso corpus ao 
ponto de o seu sentido irónico tender para a cristalização que ori-
gina, por outro lado, um esvaziamento semântico do termo neste 
contexto. Na verdade, a ambiguidade interpretativa que o adjeti-
vo mencionado institui, exprimindo simultaneamente um valor 
positivo e um valor depreciativo (no exemplo em questão, o valor 
negativo equivaleria a “insólito”, “anormal”) revela-se bastante pro-
dutiva na expressão da ironia, especialmente no debate parlamentar 
analisado.

5. A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — Sr. Presidente, Srs. 
Membros do Governo, acaba por ser algo confrangedor ouvir 
algumas das afi rmações que o Governo vai proferindo neste 
debate.

É que os preços aumentam, mas o Governo  — coitadi-
nho!… — não pode fazer nada… Até gostava que a realida-
de fosse diferente, mas  — coitadinho!…  — não pode fazer 
nada… 

(DAR 38, 14/01/2011, p.43-44).

Em 5, temos de novo um adjetivo avaliativo e pontuação 
expressiva (ponto de exclamação e reticências) como índices lin-
guísticos de ironia. De facto, “coitadinho!...” constitui um comen-
tário crítico, sob a forma de interjeição, da locutora relativamente 
ao discurso do Governo, em que o sufi xo diminutivo “–inho” acen-
tua a ridicularização da postura de auto-vitimização do Governo. 
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6. O Sr. Agostinho Lopes (PCP): — (...) Pergunto se o PSD 
acha que tornar a reorganizar um serviço como a Autoridade 
Florestal Nacional, que leva só, Srs. Deputados, cinco reestru-
turações em cinco anos, em diversos governos do PSD e do 
PS, vai poupar dinheiro ao Estado e vai melhorar o serviço 
público nas fl orestas portuguesas.

(DAR 48, 05/02/2011, p.16).

Na pergunta retórica que constitui o exemplo 6, a ironia é 
expressa essencialmente através do advérbio de intensidade “só”, 
focalizado para melhor chamar a atenção para a crítica implícita no 
enunciado. “Só” é classifi cado habitualmente como um advérbio 
minimizador da força ilocutória da asserção, mas quando usado 
ironicamente, adquire a função oposta de intensifi cação. A litotes 
irónica a que dá forma revela uma falsa atenuação do discurso. A 
litotes é uma fi gura retórica complexa que combina as funcionali-
dades da hipérbole e do eufemismo, estando a atenuação ao servi-
ço da intensifi cação. Por conseguinte, as cinco reestruturações que 
tiveram lugar em cinco anos devem ser interpretadas como exage-
radas e não como em número insufi ciente, como uma leitura literal 
do enunciado poderia fazer entender.

7. O Sr. Pedro Mota Soares (CDS-PP):  — Sr.ª Presidente, 
Sr. Ministro de Estado e das Finanças, parece-me que V. Ex.ª 
está com alguma difi culdade em fazer cumprir a lei e, até, por 
outro lado, tem alguma difi culdade em cumprir V. Ex.ª a lei. 

(DAR 44, 28/01/2011, p.23).

No exemplo 7, a litotes é recorrente, verifi cando-se no emprego 
da forma verbal modal “parece-me” e no determinante indefi nido 
“alguma”, que se repete. Estes índices de ironia estão ao serviço da 
aparente mitigação da força ilocutória do enunciado, introduzindo 
uma leitura indeterminada. “Parecer” é um verbo modal epistémi-
co que exprime um grau médio de adesão ao conteúdo proposicio-
nal do enunciado, pretendendo o locutor implicitar um grau mais 
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elevado de certeza9. Juntamente com o quantifi cador vago “algu-
ma”, o verbo “parecer” surge como um atenuador discursivo ao ser-
viço da delicadeza que permite ao locutor proteger a própria face10, 
dado que ambos incutem um valor de incerteza ao enunciado na 
qual o locutor se refugia.

8. O Sr. Primeiro-Ministro: — Mas agora dizer, sobre todas 
as medidas, que são más, então, gostaria que me dissesse quais 
são as medidas boas. Talvez o PSD pudesse brindar o País com 
as suas medidas boas.

(DAR 15, 16/10/2010, p.20).

O exemplo 8 constrói-se em torno da dicotomia “bom-mau” 
expressa com base no recurso aos adjetivos axiológicos “más” e 
“boas” que denotam um juízo de valor. O locutor dirige-se em tom 
de desafi o ao alocutário (o deputado Miguel Macedo) através de 
um ato verbal diretivo, que é intrinsecamente um ato ameaçador, 
mas cuja força ilocutória é aparentemente atenuada pelo advérbio 
de dúvida “talvez” e pelo emprego do modo conjuntivo (pudesse) 
que traduzem um grau de certeza fraco. Para a expressão irónica 
do falso elogio contribui não só o adjetivo de valor positivo “boas”, 
como também o verbo “brindar”.

Conclusão

Esta breve análise permitiu-nos observar que os índices verbais 
de ironia são de natureza múltipla e diversa e podem ser classifi ca-
dos em categorias que tipicamente concorrem para a expressão de 
um enunciado irónico, como os adjetivos com forte valor axiológ-
ico e preferencialmente de conotação positiva (brutal, brilhante, 

9 Paiva afi rmava já em 1961 “A utilização do verbo parecer, em formas de afi rmação 
absolutamente certas, pode considerar-se até uma forma de ironia estereotipada” (PAIVA, 
1961, p.155).
10 Foullioux e Tejedor de Felipe (2004, p.115): « Recourir à l´atténuation répond aussi au 
besoin ou au désir, de la part du locuteur, de projeter un ethos positif d´individu respectueux, par 
exemple ».



143

Índices linguísticos da ironia e funcionamento discursivo em português

extraordinário, boas); os advérbios de intensidade (como tão e só); os 
advérbios com função metadiscursiva, que confi guram um comen-
tário do enunciado (talvez); verbos modais como parecer; enuncia-
dos exclamativos com forte carga emotiva que suscitam determi-
nadas reações no auditório assinalados por pontuação expressiva 
(ponto de exclamação, aspas, reticências), marca tipográfi ca das 
emoções; perguntas retóricas (Pergunto se o PSD acha que tornar a 
reorganizar um serviço como a Autoridade Florestal Nacional, que leva 
só, Srs. Deputados, cinco reestruturações em cinco anos, em diversos 
governos do PSD e do PS, vai poupar dinheiro ao Estado e vai melho-
rar o serviço público nas fl orestas portuguesas); fi guras de estilo como 
a hipérbole e a litotes11 que situam o enunciado nos dois polos de 
uma escala semântica: o da intensifi cação e o da atenuação, respe-
tivamente, entre outras. A lista é necessariamente aberta. Cada um 
destes recursos não é exclusivo da ironia nem veicula inequivoca-
mente um conteúdo irónico12, sendo obrigatória para a interpre-
tação de um enunciado como encerrando um propósito irónico a 
consideração do contexto linguístico e situacional. 

Os índices linguísticos encontrados no corpus em análise corres-
pondem aos elementos que tradicionalmente são apontados como 
estando ao serviço da expressão da ironia13 e no contexto em estu-
do servem essencialmente a função avaliativa dos enunciados iróni-
cos e o seu efeito perlocutório de desqualifi cação do adversário. A 
ironia afi gura-se então como uma estratégia de modalização discur-
siva bastante económica e produtiva, pois ao veicular a crítica de 
forma implícita, permite observar as normas de delicadeza, trans-
mitindo concomitantemente uma imagem positiva do locutor e 
desfavorável do adversário. Maximiza-se o ataque minimizando os 
riscos para a imagem do locutor. Kerbrat-Orecchioni (2010, p.58) 
apelida a delicadeza de “forma de altruísmo interessado” (altruisme 
profi table). 

11 Vide Quadro 1.
12 Barbe (1995, p.71): “[…] there are no signals that can be considered purely signals of irony”.
13 Vide Muecke (1978), Kerbrat-Orecchioni (1980), Schoentjes (2001), entre tantos 
outros que apontam nesse sentido.
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Terminamos alertando para o facto de os exemplos analisados 
pretenderem constituir não mais do que uma amostra de alguns 
índices linguísticos de ironia recorrentes no debate parlamentar 
português da segunda sessão legislativa da XIª legislatura. 

Quadro 1 – Índices linguísticos de ironia no corpus analisado

Índices linguísticos de ironia no corpus analisado
Adjetivos 

axiológicos
Advérbios de 
intensidade

Advérbios 
metadiscursivos

Verbos modais

brutal
brilhante

extraordinário
boas

tão 
só

talvez parece

Pontuação Perguntas retóricas Hipérboles Litotes
« »

!

...

Pergunto se o PSD 
acha que tornar 
a reorganizar um 
serviço como a 
Autoridade Florestal 
Nacional, que leva 
só, Srs. Deputados, 
cinco reestruturações 
em cinco anos, em 
diversos governos 
do PSD e do PS, vai 
poupar dinheiro ao 
Estado e vai melhorar 
o serviço público nas 
fl orestas portuguesas.

sensibilidade 
social brutal

tão brilhante

absolutamente 
extraordinário

leva só (...) cinco 
reestruturações 
em cinco anos

parece-me que 
V. Ex.ª está 
com alguma 
difi culdade

Fonte: Elaboração própria.
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RELAÇÕES RETÓRICAS 
ESTABELECIDAS EM 

INSERÇÕES PARENTÉTICAS 
EM LÍNGUA FALADA

Monique Bisconsim GANASIN

Introdução

A Teoria da Estrutura Retórica (RST) propõe o estudo dos fato-
res que levam um texto a ser considerado coerente. É uma teoria 
descritiva que tem por objeto de estudo a organização dos textos. 
Na visão da RST, além do conteúdo proposicional explícito vei-
culado pelas orações do texto, há proposições implícitas chamadas 
proposições relacionais, que surgem das relações que se estabelecem 
entre porções do texto. Uma lista de aproximadamente vinte e cin-
co relações foi estabelecida após a análise de centenas de textos, por 
meio da Teoria da Estrutura Retórica. Essa lista não representa um 
rol fechado, mas um grupo de relações sufi ciente para descrever a 
maioria dos textos. Além de sua função na caracterização do estabe-
lecimento da coerência dos textos, a descrição dos meios de expres-
são das relações retóricas é essencial para que os resultados obtidos 
com a RST possam ter aplicabilidade prática, como, por exemplo, 
a criação de programas de computador para geração automáti-
ca de textos e até mesmo a formulação de modelos de ensino de 
escrita com no estabelecimento de relações entre partes do texto. 
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Este trabalho investigou as relações retóricas estabelecidas em por-
ções de texto que apresentam as estratégias de construção do texto 
falado conhecida inserção parentética, a qual é uma estratégia de 
inserção de informações ao assunto em relevância no momento do 
texto, promovendo um desvio tópico discursivo, no qual se encai-
xam, podendo inserir referências à atividade reformulativa, alu-
sões ao papel discurso e interacional do locutor e do interlocutor, 
bem como comentários e avaliações sobre o ato verbal em curso. 
Além disso, os parênteses podem ser utilizados para realizar uma 
retomada de ideias e, ainda, podem ter um grau de variações do 
desvio de tópico ocorre em diversas escalas conforme suas funções 
textual-interativas.

O corpus de pesquisa é formado por elocuções formais (aulas de 
ensino superior). Por meio deste trabalho, pretende-se contribuir 
para a realização de análises da função das relações retóricas e dos 
fenômenos de inserção parentética na construção de textos falados 
e no estabelecimento da coerência textual. 

Fundamentação teórica

A Teoria da Estrutura Retórica

A Teoria da Estrutura Retórica (Rethorical Structure Th eory, 
RST) um método que estuda as relações que se estabelecem entre 
partes do texto, e não trabalha com estruturas e categorizações 
mecânicas ou estruturais. Como afi rmam Mann e Th ompson 
(1987), os textos não devem ser considerados como sistemas com 
estruturas já previstas pelas normas sintáticas, mas sim como cláu-
sulas hierarquicamente organizadas. Assim, a Teoria da Estrutura 
Retórica utiliza uma análise calcada no uso e na intenção do falante 
num processo comunicativo e, dessa forma, estuda a combinação 
de orações e a coerência textual a partir do estudo da organização 
de textos. 

Muitos estudos utilizam a RST como um quadro de investiga-
ção para questões linguísticas. De acordo com Mann e Th ompson 
(1988), o uso bem sucedido da RST valida seus pressupostos, já 



149

Relações retóricas estabelecidas em inserções parentéticas em língua falada

que a teoria fornece uma maneira geral para descrever relações 
entre cláusulas num texto, estando elas marcadas ou não. Ou seja, 
as relações que se estabelecem entre os textos são implícitas, pois 
podem ou não ser marcadas por indicadores claros. 

Essas relações implícitas  - identifi cadas pelo conteúdo semân-
tico e pragmático das orações  - recebem o nome de proposições 
relacionais. Para a RST, a informação semântica contida nas pro-
posições relacionais é sempre indispensável. Dessa forma, “[...] 
importa o tipo de proposição relacional que emerge da articulação 
de cláusulas, e não a marca lexical dessa relação.” (DECAT, 2001, 
p.123).

Mann e Th ompson (1987) afi rmam que as proposições relacio-
nais estão em todo o texto, independente da extensão das orações, 
e são responsáveis pela coerência textual, assim, é possível perceber 
que as relações estabelecidas pela RST podem estar presentes tan-
to na microestrutura do texto (entre orações ou cláusulas) quanto 
na macroestrutura do texto (porções maiores de texto). De acor-
do com Van Dijk (1992), a macroestrutura fornece a informação 
semântica global de um discurso, enquanto a microestrutura abar-
ca conexões em sentenças lineares.

É fundamental entender que as relações estabelecidas pela RST 
se dão através da ligação entre um núcleo e um satélite. De acordo 
com Taboada e Mann (2005), o núcleo é a porção que detém a 
informação mais importante do texto e que contém as informa-
ções essenciais para que o autor atinja seu objetivo, já os satélites 
oferecem informações adicionais sobre o núcleo e representam as 
informações secundárias. 

Portanto, existem esquemas padronizados da RST que indicam 
os tipos de relação núcleo-satélite e especifi cam as relações retó-
ricas que ocorrem no texto exprimindo as intenções do produtor 
por meio de suas escolhas. Quando a relação se estabelece entre um 
núcleo e um satélite, ela é denominada mononuclear, por conter 
uma porção de texto mais central para os propósitos do produtor e 
que se liga a outra porção de texto, o satélite. Já quando uma rela-
ção se estabelece entre dois segmentos de estatuto semelhante, ela é 
chamada de multinuclear. 
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Uma lista de aproximadamente vinte e quatro relações foi esta-
belecida por Mann e Th ompson (1987) após a análise de centenas 
de textos por meio da RST. A defi nição dessas relações consiste em 
quatro campos: restrições sobre o núcleo, restrições sobre o satélite, 
restrições sobre a combinação entre núcleo e satélite e sobre o efei-
to pretendido. 

O texto falado

A fi m de se compreender os diferentes usos da língua, é fuda-
mental compreender que tanto a fala quanto a escrita não são 
modalidades estanques. Ao contrário, apresentam-se como um 
contínuo tipológico. No que diz respeito ao planejamento do dis-
curso, evidencia-se um possível contínuo para a fala e a escrita, sen-
do que há quatro níveis de planejamento: discurso falado não pla-
nejado, discurso falado planejado, discurso escrito não planejado e 
discurso escrito planejado. Sendo assim, visando analisar textos de 
diferentes tipos, muitos pesquisadores acabam por equivocar-se em 
suas considerações, uma vez que atribuem as diferenças constatadas 
à modalidade de língua em estudo. Isso signifi ca que se seleciona 
para cada modalidade um certo gênero textual e muitas das diver-
gências que aparecem, nesse caso, são derivadas justamente pelas 
características não comuns dos tipos de texto. 

Embora se utilizem do mesmo sistema, a modalidade oral e a 
modalidade escrita distinguem-se em relação aos métodos de pro-
dução, transmissão, recepção e de estruturas de organização. Como 
a teoria gramatical advém da linguagem escrita, a língua falada é, 
por muitas vezes, criticada quando analisada por esta mesma gra-
mática. Isso se deve ao fato de a fala não planejada previamente 
apresentar um texto quase sempre fragamentado (CHAFE, 1987) e 
com descontinuidades no fl uxo discursivo (KOCH, 2006). Para a 
autora, o falante, buscando adequar-se às diferentes e menos rígidas 
situações de fala não planejada, isto é, considerando aspectos de 
ordem pragmático, sacrifi ca “a sintaxe em prol das necessidades de 
interação.” (KOCH, 2006, p.46). Observam-se no texto oral, em 
decorrência disso, falsos começos, truncamentos, correções, hesi-
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tações, inserções parentéticas, repetições e paráfrases, os quais, em 
grande parte das vezes, atuam como estratégias de construção do 
texto falado, “[...] servindo a funções cognitivo-textuais de grande 
relevância.” (KOCH, 2006, p. 46).

As aulas de curso superior  – elocuções formais não marcam 
ocorrências de interações, pois, como afi rma Koch (2006, p.391), 
“[...] o professor detém o poder da palavra e produz um discurso 
praticamente monólogo.”, isto é, nessas situações não há probabi-
lidade simétrica de troca de turno: o professor, na posse do turno, 
procura transpor os conteúdos de forma bastante coesa, munido, 
para tal fi m, de estratégias de retextualização como a correção, a 
repetição, a paráfrase e a inserção parentética. Entretanto, as tro-
cas de turnos no corpus explicitam-se por serem intervenções na 
forma de perguntas ou reiterações, nos momentos em que elas se 
apresentaram.

A língua, na visão da Linguística Funcional, é como “[...] um 
instrumento de comunicação cuja estrutura depende da situação 
interacional e de fatores como a cognição e a comunicação, pro-
cessamento mental, interação social e cultural, mudança e vari-
ação, aquisição e evolução.” (NEVES, 2000, p.3). Logo, o funci-
onalismo, de acordo com Dik (1989), dá destaque à função que 
as formas linguísticas desempenham na linguagem, considerando 
sempre o contexto e a função discursiva, a interação social e com-
petência comunicativa do falante, o propósito, os participantes.

A estratégia de parentetização

De acordo com Jubran (2006), para o reconhecimento das 
inserções parentéticas, é necessário levar em conta um dos traços 
básicos do tópico discursivo, que é a centração, ou seja, “[...] a pro-
priedade de concentração da interação verbal em um determinado 
conjunto de referentes concernentes entre si.” (JUBRAN, 2006, p. 
302). Isso porque, conforme defende a autora, as inserções não são 
concernentes à construção tópica, por isso têm a natureza de desvio 
de tópico. 
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Além disso, o critério da centração tópica leva ao reconheci-
mento de duas modalidades de inserção: a de maior extensão, que 
têm estatuto tópico, pois cria uma outra centração dentro do seg-
mento tópico em que ocorre. Nesse caso, temos o tópico A (tópi-
co B inserido) retorno ao tópico A; e a segunda, de menor exten-
são, que não constitui uma nova centração, pois não projeta nem 
desenvolve um outro tópico dentro do que estava em desenvol-
vimento. Dessa forma, há uma breve suspensão do tópico, com 
interrupção momentânea e retomada imediata. Assim, temos tópi-
co A (suspensão momentânea do tópico A) continuidade do tópico 
A (JUBRAN, 2006).

Os exemplos (1) e (2) do corpus do trabalho evidenciam essas 
duas modalidades de inserção:

(1)  
.. isso é uma suspensão,
.. uma poma::da,
.. aqui a hipogló::s,
.. como eu dei exemplo pra/pra vocês,
.. existem vários sólidos .. dispersos .. naquela base semi-sólida,

(2)  
.. eu consigo adaptar as doses,
.. por isso que o amoxil que vocês compravam .. pra uns tomavam 
cinqüenta ml,
.. outros vinte e cinco,
.. outros cem .. em cada dose.
.. consegue .. a .. FLExibilidade .. de dose.
.. enquanto as formas farmacêuticas sólidas não é possível.
.... okay?
... i::nsolubilidade de fármaco um outro fator,

Observa-se, no primeiro caso, que há uma unidade de ideia 
completamente independente, um breve desvio de tópico. A uni-
dade que foi interrompida pelo parêntese (.. aqui a hipogló::s) 
não tem sua estrutura sintática truncada. Já no segundo caso, 
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observam-se várias unidades oracionais, o que favorece um corte 
sintático.

Conforme Jubran (2006), o primeiro critério identifi cador de 
inserções parentéticas é o desvio tópico, ou seja, 

É preciso levar em conta que a defi nição de parênteses é 
relacional: sua caracterização como elemento encaixado e 
desviante só se ressalta por contraposição ao contexto (tópico 
discursivo) no qual ocorre. Dada essa inter-relação entre desvio 
e contexto, a análise da parentetização implica uma etapa 
inicial de delimitação do contexto (identifi cação do segmento 
tópico), para que se possa, em uma etapa seguinte, verifi car 
a suspensão tópica operada pelo encaixe de parênteses no 
interior desse contexto. (JUBRAN, 2006, p.305).

Ressalta-se, porém, que os parênteses têm papel importante 
no estabelecimento da signifi cação, de base informacional, sobre a 
qual se refere a centração do segmento-contexto, ou seja, o tópi-
co que foi desviado para se inserir os parênteses, pois promovem 
avaliações e comentários sobre o que está sendo dito, e/ou sobre 
como se diz, e/ou sobre a situação interativa e o evento comunica-
tivo (JUBRAN, 2006).

Quanto às marcas formais de inserção parentética, Jubran 
(2006) afi rma que estas podem aparecer tanto no segmento paren-
tético quanto no segmento-contexto1. No primeiro caso, as mar-
cas são a ausência de conectores do tipo lógico, os quais poderiam 
estabelecer relações lógico-semânticas entre os parênteses e o seg-
mento do qual fazem parte. Além disso, marcas prosódicas, como 
pausas e alterações na pronúncia dos parênteses podem constituir 
as inserções. 

No segundo caso, podem ser verifi cadas marcas de ruptura 
momentânea do desenvolvimento do tópico discursivo, como pau-
sas não preenchidas, pausas preenchidas por hesitações, suspensão 

1 Considera-se segmento contexto a unidade anterior e a unidade posterior ao parêntese 
(no caso, segmento parentético).
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de segmentos em processamento, interrupções com cortes sintáti-
cos, dentre outros. Há também marcas de reintrodução do tópi-
co discursivo, como pausas não preenchidas ou preenchidas por 
hesitações, uso de conectivos ou pronomes relativos que retomam 
a oração anterior aos parênteses, marcadores discursivos sequencia-
dores de tópico, dentre outros (JUBRAN, 2006).

Jubran (2006) defende que os parênteses podem ser classifi ca-
dos em graus e podem se correlacionar do seguinte modo:

a) de um lado, os parênteses são menos desviantes do tópico 
discursivo quando pendem mais para o conteúdo dos enuncia-
dos de relevância tópica, esclarecendo-os, exemplifi cando-os, 
sem deixarem de sinalizar demandas pragmáticas para a sua 
ocorrência. Nesses casos de uma orientação mais pronuncia-
da dos parênteses para o tópico em proeminência no texto, 
decresce a manifestação explícita das circunstâncias situacio-
nais da interlocução;

b) por outro lado, os parênteses são mais desviantes do tópico 
quando apresentam uma tendências mais acentuada para foca-
lizarem o processo de enunciação, bem como circunstâncias 
da situação de comunicação, sem que, com isso, sejam anu-
ladas as suas implicações no desenvolvimento do tópico ou na 
realização do ato comunicativo. Equivale a dizer que, quando 
quebram o fl uxo temático para, no limite, enfocarem domi-
nantemente o ato enunciativo, os parênteses mesmo assim 
repercutem no texto, por estarem indicando o espaço discur-
sivo no qual se ancoram as signifi cações textuais, ou mesmo 
por estarem perspectivando condições enunciativas necessárias 
à própria existência do evento comunicativo e, consequente-
mente, do texto. Nesses casos de maior incidência das condi-
ções enunciativas no texto, é menor a orientação dos parênte-
ses para os elementos de centração tópica. (JUBRAN, 2006, 
p.325).
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Dessa forma, Jubran estabelece um contínuo entre quatro clas-
ses de parênteses, tomando como critério o foco sobre o qual atin-
gem predominantemente os fatos de parentetização. São, portanto, 
as classes: 

- classe (a): parênteses focalizadores da elaboração tópica do 
texto;
- classe (b): parênteses com foco no locutor;
- classe (c): parênteses com foco no interlocutor;
- classe (d): parênteses focalizadores do ato comunicativo. 
(JUBRAN, 2006, p.326).

Assim, a classe (a) representa a maior proximidade do tópico 
discursivo e menor explicitação verbal do pragmático no texto, pas-
sando pelas classes intermediárias (b e c), nas quais se acentua a 
presença do locutor e do interlocutor, até chegar ao afastamento 
máximo do tópico (classe d).

Quando os parênteses são focalizadores na elaboração tópica, 
suas funções são de esclarecimento, analogias, exemplifi cações, jus-
tifi cativas, ressalvas etc. Nesse caso, é menos operacional o critério 
de desvio de tópico, pois a inserção parentética guarda uma proxi-
midade com o tópico discursivo em desenvolvimento. Observa-se 
essa função no exemplo (3), em que o professor de Biologia utiliza 
os parênteses para inserir um exemplo sobre o conteúdo da aula, 
no caso, as características físicas que são adquiridas pelos descen-
dentes dos animais:

(3)
.. então esses/essas características corporais adquiridas pelo uso ou .. 
pelo desuso não são transmitidas .. para os seus descendentes.
... quer ver um exemplo .. que até HOje tem gente que me vem .. 
perguntar?
.. quando mocha o boi,
.. é mocha que fala né?
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Quando os parênteses têm foco no locutor, estes introjetam o 
falante no texto, focalizando representações suas a respeito de seu 
papel discursivo, podendo manifestar o envolvimento do falante 
com o assunto ou situações de egoenvolvimento. O exemplo (4) 
evidencia o professor de Biologia reconhecendo seu desconheci-
mento do assunto, no caso, o nome do poema. Tal reconhecimento 
se dá pois o professor não julga necessário citar o nome desse poe-
ma para que os alunos entendam, de fato, o que é mais importante 
no tópico em questão:

(4)
.. Francesco Redi olha que interessante .. ele tava fazendo um poema 
.. éh::.. egípcio,
.. e eu não lembro o nome do poema agora,
.. só que lá no poema dizi::a .. mais ou menos assim, 
.. que o rei pedia pra que conservassem o seu corpo

Quando se têm os parênteses com foco no interlocutor, estes 
materializam a presença do interlocutor no texto falado e fazem 
referência a condições enunciativas do discurso que garantem a 
possibilidade de intercâmbio verbal. Como nas aulas geralmente há 
pouca troca de turno, isso acontece quando o professor utiliza os 
marcadores “meta-pedagógicos” ou quando faz perguntas retóricas, 
como no exemplo (5), da aula de Biologia:

(5)
.. formada a partir desse processo de evolução química.
.. meu Deus .. mas que doido,
.. COMO que isso acontece? 
.. i::sso só foi possível .. pela .. éh::/ .. pelas características da terra pri-
mitiva onde deu-se origem da vida

Por fi m, os parênteses focalizadores do ato comunicativo pro-
movem um grau máximo de desvio tópico, uma vez que colocam 
em primeiro plano a própria situação de interação verbal. No caso 
do exemplo (6), da aula de Psicologia, observam-se os parênteses 
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utilizados para o estabelecimento de condições para a realização ou 
prosseguimento do ato comunicativo, em que a professora deci-
de inserir, no momento do ato comunicativo, uma página como 
orientação para os alunos prepararem seus relatórios:

(6)
.. então na página três .. tem a prática u::m .. e dois .. tá?
... e:: o tratame::nto .. deixa eu por essa página aqui,
.. porque tem que ver o texto primeiro da prática que vocês já viram,

Portanto, fi ca evidente que a parentetização é uma estratégia 
que ocorre na fala, com confi gurações e funções específi cas dessa 
modalidade, pois estão relacionadas com as diferentes circunstân-
cias de seu processamento. Além disso, evidencia-se a importân-
cia e a relevância de suas funções textual-interativas, o que torna a 
parentetização uma estratégia muito produtiva em textos falados.

Metodologia

Este trabalho foi realizado a partir de cinco elocuções for-
mais2 do corpus de pesquisa do Funcpar (Grupo de Pesquisas 
Funcionalistas do Norte/ Noroeste do Paraná). Os informantes 
da pesquisa são professores universitários e do Ensino Médio de 
Maringá (PR) que nasceram na cidade ou residem nela há mais de 
dez anos. As gravações foram feitas durante aulas, motivo pelo qual 
se espera algum grau de formalidade nos textos. Outras caracterís-
ticas que devem ser destacadas nesses textos são os papéis e a posse 
de turno fi xados previamente (KOCH; SILVA, 1996).

Dessa forma, há poucas marcas de interação, pois o professor 
geralmente detém o turno de fala e responde a perguntas feitas pelos 
alunos. Essas elocuções formais têm um início bem marcado com 
a apresentação de seus objetivos, bem como um encerramento no 
qual os objetivos da aula seguinte são antecipados. Ademais, podem 
ser encontrados marcadores “meta-pedagógicos” como certo? e de 
referência ao saber já internalizado pelos alunos ou pela audiência.

2 As aulas são das disciplinas de Biologia, Farmácia, Geografi a, Matemática e Psicologia.
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A transcrição do corpus foi feita alfabeticamente, seguindo um 
padrão baseado nas normas do projeto NURC (PRETI, 1993) 
com algumas adaptações. Os textos foram segmentados em uni-
dades de entonação. Essas unidades de entonação, segundo Chafe 
(1987), são uma série de breves jorros que expressam a informação 
que está sendo focalizada pela consciência no momento da enun-
ciação, pois a fala espontânea não é produzida em um fl uxo con-
tínuo. Três critérios são propostos por Chafe para a identifi cação 
dessas unidades:

 – entonação: a maior parte das unidades termina com um 
contorno típico de fi nal de oração;

 – pausa: a separação entre as unidades é feita por uma breve 
pausa;

 – sintaxe: há uma tendência para as unidades corresponderem 
a orações simples. 

Chafe (1987) ainda faz duas importantes observações sobre a 
identifi cação das unidades. Primeiramente, que nem sempre os três 
critérios aparecerão simultaneamente em cada unidade. Além dis-
so, que nenhum dos três critérios é sufi ciente para identifi car uma 
unidade, pois não se deve esperar que um fenômeno cognitivo se 
manifeste mecanicamente por meio de fenômenos linguísticos. 

Por fi m, conforme o objetivo da pesquisa exposto, as unidades 
utilizadas para a análise são aquelas que evidenciam as estratégias 
de parentetização, as quais foram demarcadas seguindo os pressu-
postos teóricos.

Os diagramas arbóreos, que representam grafi camente as rela-
ções retóricas, foram elaborados por meio do programa RSTTool, 
versão 3.11, de Mick O’Donnel, disponível para download no site 
www.wagsoft.com. O programa foi desenvolvido especialmente 
com a fi nalidade de facilitar a diagramação da estrutura retórica 
de textos. São criadas duas listas de relações, as multinucleares e as 
do tipo núcleo-satélite. Dessa forma, o texto é segmentado para, 
posteriormente, o diagrama ser elaborado. Após isso, traçam-se os 
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esquemas que representam os tipos de relações entre as porções de 
texto, designando-se, em seguida, as relações. 

Análise dos dados

Foram contabilizadas, no total, 570 ocorrências da estratégia de 
parentetização nas cinco aulas que compõem o corpus da pesqui-
sa. Como já exposto anteriormente, essa estratégia pode apresentar 
diversas características. Dentre elas, esta análise terá um enfoque 
nas relações retóricas sinalizadas pela estratégia de parentetização, 
nas marcas formais que introduzem os parênteses e, por fi m, nas 
funções textual-interativas que constituem nas aulas de ensino 
superior.

Pelo fato de terem estatuto de desvio de tópico, as ocorrências 
de parentetização sinalizaram uma única relação retórica: a relação 
parentética. 

De acordo com Carlson e Marcu (2001), as expressões entre 
parênteses são, geralmente, identifi cadas como “unidades de discur-
so embutido” (EDU - embedded discourse unit), as quais quebram 
uma outra unidade de discurso e/ou modifi cam uma única unida-
de de discurso. Ainda de acordo com os autores, ocasionalmente 
algumas expressões são usadas para preencher algumas informa-
ções em falta no texto; nesse caso, não se deve considerá-las como 
parênteses. Dessa forma, a relação de parênteses pode ser defi nida 
como um enunciado que quebra outro enunciado (por isso um 
desvio de tópico), sem que tenha a função de acrescentar informa-
ções a esse enunciado. 

Além disso, verifi ca-se a presença da relação retórica de retoma-
da sempre após a relação parentética, justamente funcionando de 
forma a reintroduzir o tópico discursivo que foi quebrado pelos 
parênteses. De acordo com Carlson e Marcu (2001), a relação de 
retomada liga porções textuais separadas por uma porção com fun-
ção apositiva ou parentética. É possível observar isso por meio do 
Diagrama 1:
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Diagrama 1 – Relação retórica parentética

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se, no Diagrama 1, que as unidades de ideia 1, 2 e 3 
representam justamente os enunciados E1 (anterior ao parêntese), 
E2 (o parêntese) e E3 (posterior ao parêntese). Entre as unidades 
1-2, percebe-se que há a relação parentética núcleo-satélite, que 
aponta para seu núcleo (unidade 1), em que se concentra o tópico 
que foi interrompido. Quanto à unidade 3, observa-se a relação 
de retomada, a qual emerge sempre após os parênteses, indicado o 
retorno ao tópico discursivo que foi quebrado. 

Quanto às marcas formais das inserções parentéticas, pode-se 
identifi car a presença ou a ausência de marcadores discursivos ou 
conectores que pudessem estabelecer relações entre os parênteses e 
o segmento em que se encaixam. A seguir, observa-se, no exem-
plo (7), a ausência de qualquer marca delimitando o início dos 
parênteses: 

(7)
.. fases líquidas .. emulsões,
.. se você tem fase sólida e fase líquida e semi-sólida,
.. suspensão. 
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.. as emulsões vocês vão começar a ver daqui a duas aulas.

.. HOje e aula que vem vocês vão es/tudar as suspensões.

.. entenderam?

.. e os sistemas complexos?
 .. nos sistemas complexos .. eu posso ter .. duas ou mais fa::ses onde .. 
eu tenho o li::quido,

Já no exemplo (8), ocorre a manifestação de marcador discur-
sivo introduzindo o segmento parentético, no caso o “então”, que 
não tem por função estabelecer conexões lógico-semânticas entre 
os enunciados, portanto criando um estatuto de desvio de tópico. 
Outros marcadores encontrados no corpus são o “por exemplo” 
(exemplo 9), “ou seja” (exemplo 10), 

(8)
.. e que essa característica nova que ela adquirIU .. era possível .. trans-
mitir para .. os descendentes.
.. então duas/ dois pontos,
.. lei do uso/desuso/ .. do uso e desuso,
.. uso de determinadas partes do corpo do organismo .. faz com que .. 
essas partes se desenvolvam,

(9)
.. tal substância/ por exemplo o AS-PAR-TA-ME,
.. sabe .. o aspartame que tem na Coca Zero,
.. Coca Light,
.. e os adoçantes Zero Cal que a gente conhece por aí?
... ele é.. altamente mutagênico, 
... causa/o acúmulo dele tá causando mutações no DNA, 
... e aí pode gerar .. câncer,

(10)
.. o que que vai acontecer? 
.. a suspensão farmacêutica adequa::da .. deve ser de fácil .. 
re-suspensão,
.. ou seja o sedimento não deve se apresentar rígido e in-dis-per-sível,
.. ou seja .. por que que vocês estão sentados nas cadeiras,



162

Monique Bisconsim Ganasin

.. não estão fl utuando aqui no ar?

.. tem a gravidade,

.. toda partícula tende a .. sedimentar,

.. hoje ou daqui mil anos a partícula vai sedimentar.

A seguir, o Quadro 1 mostra as ocorrências de presença ou de 
ausência de marcadores discursivos:

Quadro 1 – Ocorrências de marcadores discursivos 
em início de inserção parentética

N %
Marcador discursivo “então” 18 3,15
Marcador discursivo “por exemplo” 02 0,35
Marcador discursivo “ou seja” 01 0,17
Ausência de marcador discursivo 549 96,3
Total 570 100

Fonte: Elaboração própria.

Quanto às funções textual-interativas, pôde-se observar que a 
parentetização opera nas elocuções formais da seguinte forma:

Quadro 2 – Classes/foco da parentetização

Classe/foco N %
Classe A: foco na elaboração tópica 95 16,6
Classe B: foco no locutor 28 4,9
Classe C: foco no interlocutor 352 61,7
Classe D: foco no ato comunicativo 95 16,6
Total 570 100

Fonte: Elaboração própria.

É possível observar que a parentetização ocorre, na grande 
maioria dos casos, sem marcas formais que as delimitem e, quando 
ocorrem, geralmente são marcadas pelo “então”. Além disso, a 
maior parte das inserções tem foco no interlocutor, as quais têm 
a seguintes funções textual-interativas: estabelecer inteligibilidade 
do tópico (exemplo 11), evocar conhecimento partilhado do tópi-
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co (exemplo 12), testar a compreensão do locutor (exemplo 13), 
instaurar conivência com o interlocutor (exemplo 14) e chamar a 
atenção do interlocutor para um elemento do tópico (exemplo 15):

(11)
.. e essa moléculas orgânicas mais complexas tinham a capacidade .. de 
se auto-duplicar.
.. qual que é a característica de um ser vivo?
.... não é a reprodução?
.. não é deixar descendente?
.. de uma maneira ou de outra?
.. pronto .. temos aqui .. o primeiro ser vivo.
... uma molécula/.. uma célula .. extremamente simples,

(12)
.. disperSÃO .. molecula::r .. ou iônica,
.. tão lembrados? 
.. são as soluções verdadeiras,
... okay?

(13)
.. de forma que .. a terapêutica seja cumprida,
.. a dose terapêutica seja cumprida,
.. entenderam? 
.. fi cou claro? 
.. suspensão é um sistema termodinamicamente instável.

(14)
.. aí você olhava a lama,
.. de repente a lama começava a se mexer, 
.. ia tomando forma,
.. gerava o sapo?
.. eles acreditavam nisso .. tá pessoal?
.. século .. éh::.. dezesse::is .. dezesse::te quando começou essa teoria.
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(15)
.. pecuária .. ela pode ser pecuária intensiva .. e pecuária ex-ten-si-va.
.. então vamos anotar do ladinho aí pessoal,
.. pecuária intensiva .. e pecuária ex-ten-si-va.

Considerações fi nais

A partir do trabalho exposto, pôde-se constatar que as porções 
de texto que contêm inserções parentéticas sinalizam, na teoria da 
RST, a relação retórica parentética justamente pelo fato de que 
confi guram desvios de tópico e podem ocorrer em diferentes clas-
ses, conforme seu foco.

Além disso, foi possível constatar a grande frequência da paren-
tetização nas aulas de ensino superior, justamente por se tratar de 
uma estratégia muito efi caz para o professor alcançar seus objetivos 
nas aulas, o que pôde ser observado por meio das funções textual-
-interativas que os parênteses exercem.

Portanto, o uso da inserção parentética mostra-se muito efi caz 
quando se necessita esclarecer ou explicitar informações mais sin-
tetizadas, sendo assim, essa estratégia vai muito além de um des-
vio de tópico, sendo de total utilidade e com funções específi cas 
e, muitas vezes, necessária para a compreensão do conteúdo tópi-
co. Ademais, quanto à organização do texto, pôde-se constatar por 
meio da Teoria da Estrutura Retórica que a estratégia de parenteti-
zação constitui unicamente a relação parentética.
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EUROPEU – SUBSÍDIOS PARA 
A SUA CONSTRUÇÃO

Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira DUARTE

Introdução

A Pragmática e a Análise do discurso são apenas duas das abor-
dagens que hoje descrevem os usos do sistema e não o sistema em 
abstrato, desligado das condições reais da sua utilização. As orien-
tações teóricas que estudam o uso, defendendo que «[...] uma lín-
gua enquanto sistema é indissociável da sua função comunicativa.» 
(MATOS, 2008, p.391), não produziram ainda, em Portugal, 
resultados traduzíveis em boas descrições em número sufi ciente, 
contrariamente ao que acontece no Brasil, por exemplo. São escas-
sos os trabalhos, baseados em corpora, que se debruçam sobre os 
usos da língua e mais raros ainda os que se ocupam das produ-
ções orais, nomeadamente interacionais e informais1. Vamos ater-
nos, concretamente, ao recenseamento de alguns fenómenos que se 
verifi cam na conversa informal oral, salientando, com Bloomaert e 
Varis (2015), a importância do small talk para a vida social. Tendo 

1 Basta analisarmos a recente gramática da Fundação Gulbenkian (RAPOSO et al., 2013) 
para verifi carmos como continua a faltar-nos um estudo sistemático dos usos efetivos da 
língua em diversas situações.
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em conta o ponto da situação feito por Johnen (2012), o objetivo 
deste trabalho será avançar com algumas áreas possíveis de análise, 
já que o elenco das descrições existentes, realizado pelo autor, 
confi rma a sua escassez2. 

Com base num corpus em construção, no Centro de Linguística 
da Universidade do Porto, de gravações e transcrições de conversas 
orais informais, faremos um levantamento de alguns tópicos lin-
guísticos e discursivos que merecem posterior análise, numa gramá-
tica de usos a fazer. Defenderemos a importância dessas descrições, 
cruciais quer para o ensino do Português como Língua Materna 
quer, sobretudo, como Língua Estrangeira, bem como para o cam-
po da tradução e o dos estudos comparatistas, por exemplo, entre 
línguas românicas ou até, mais especifi camente, entre diferentes 
variedades do português. 

Os fenómenos reportoriados relevam da coconstrução do sen-
tido e são marcas do desejo de cooperar dos enunciadores, que 
colaboram entre si. No género discursivo selecionado para análi-
se, é facilmente atestável essa coconstrução do sentido, havendo 
igualmente marcas abundantes de mecanismos variados de moda-
lização do dito, com atenuação ou intensifi cação de certos elemen-
tos, devidas a estratégias persuasivas dos locutores. Por meio des-
ses recursos linguístico-discursivos, os interlocutores argumentam, 
aproximando-se ou distanciando-se do dito, validando de forma 
mais forte ou mais débil o conteúdo proposicional veiculado pelos 
seus enunciados, procurando cooperar com o outro, orientá-lo ou 
convencê-lo. Iremos referir, brevemente, alguns desses recursos, 
pouco estudados ainda em Português Europeu.

O corpus de conversas informais gravadas e respetivas trans-
crições estava a ser construído no Centro de Linguística da 
Universidade do Porto, adotando as normas VaLesCo (BRIZ, 
2002). Como Sandré (2013) afi rma, o facto de se utilizar conven-
ções mais ou menos pormenorizadas de transcrição depende dos 
objetivos do estudo. Dado que estamos a analisar discurso oral plu-

2 Com exceção dos estudos de Maria Helena Carreira, Ana Cristina Macário Lopes, 
Aldina Marques, Felicidade Morais e poucos mais autores.
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rilogal num registo informal, as normas de Valência parecem-nos 
adequadas, porque, sendo muito completas, permitem ter em con-
ta uma grande quantidade de variávei3. As conversas são gravadas 
sem conhecimento prévio dos intervenientes, mas com consenti-
mento posterior e têm cerca de 30 minutos cada.

Alguns recursos a estudar em conversas informais

Num primeiro momento, vamos referir, brevemente, exemplos 
de fenómenos linguístico-discursivos, para o PE, que decorrem do 
próprio género conversa informal e que são mais ou menos comuns 
às conversas espontâneas e familiares em outras línguas, sinais de 
planifi cação local, como repetições, hesitações, mudanças de rumo 
discursivo, prolongamento vocálico, incompletudes de vário tipo 
(de frase, de palavra) que resultam de um discurso simultanemante 
planifi cado e produzido em voz alta, como por exemplo as repeti-
ções de (1), que não revelam qualquer intencionalidade comunica-
tiva da parte do locutor :

(1) pediu-me no hospital / senhor padre peça a Deus /// peça 
a Deus queee

Também as frases incompletas, nalguns casos, traduzem um 
discurso que se está a planifi car (i), como em (2), em que o locutor 
A é interrompido (ou se interrompe a si próprio) frequentemente. 
A interrupção de B segue-se a uma hesitação de A (cf. a repetição 
(no fi m no fi m)) e é uma interrupção cooperativa, que visa fazer 
avançar a conversa: 

(2) A: pois/// atão? (SUSPIRO)/// pus isto aqui depois os 
tópicos que tu deste só mudei ao último acho que fazia 
mais sentido dizer que (()) no fi m no fi m§
B: §no / okayy isto era o que tu tinhas

3 São as normas utilizadas no projeto Es.Por.Atenuación, que visa estudar fenómenos 
de atenuação em Português Europeu e Português Brasileiro, assim como no espanhol dos 
diferentes países hispanófonos.
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Mas, como sabemos, não é necessário completarmos todas as 
ideias e as frases correspondentes, sobretudo numa conversa espon-
tânea. Como temos tentado mostrar noutros trabalhos, dado que 
os interlocutores partilham a mesma situação enunciativa e, mui-
tas vezes, os mesmos conhecimentos do mundo, produzem, sem 
grande esforço cognitivo, inferências que lhes permitem preen-
cher as falhas aparentes de informação (ii), como no exemplo (3). 
É fácil depreender o fi nal da segunda intervenção de A que esse 
locutor não chega a produzir: «dum momento p(ara)o outro adoe-
ce gravemente».

(3) A: indícios / nem vê-los
B: não não
A: e depois dum momento p(ara)o outro
B: não / não tebe nenhuns // foi como te disse/// foi jantar 
co(m) umas amigas

Como refere Voghera (2012, p.360), para o uso de expressões 
vagas, também os enunciados incompletos, cujo sentido o alocutá-
rio infere e completa com facilidade, são formas de “[...] ottenere 
un buon equilibrio tra costo energetico e benefi cio comunicativo.”

De frases incompletas (iii), com uma dada entoação, decorre 
ainda um efeito de intensifi cação do dito como em (4), porque a 
ausência de predicativo do sujeito, no enunciado em apreço, sugere 
reforço: 

(4) aaaa [a constipaÇÃO]
[AI eu andeeei] (= andei muito mal)

A intensifi cação, porque revela a posição do locutor face ao dito, 
testemunhando uma intenção comunicativa de reforço, merece 
particular atenção. É muitas vezes também fonética e manifesta-se 
pelo alongamento das vogais ou entoações próprias. O alongamen-
to não decorre, nesses casos, da hesitação na produção da cadeia 
discursiva, mas de o locutor querer enfatizar um dado elemento do 



173

Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte

discurso. Frase incompleta e prolongamento vocálico colaboram na 
intensifi cação, nos exemplos seguintes:

(5) eles riiiiam-se (= riam-se muito)

(6) e taba lá uma rapariga que can taaa ba ↓ Rafael º(que coisa 
bonita)º que boz bonita eu assim // ai dona Alice esta rapa-
riga é que canta bem //

(7) ele éeeee / impossível (é muito impossível = insuportável)

Outra forma de intensifi cação decorre do uso de expressões 
através das quais o locutor comenta o seu próprio dizer, assim 
dando conta, ao alocutário, da impressão forte que os factos nar-
rados provocaram: “vou-te dizer”, “eu digo-te” “foi como te disse”, 
“estou-te a dizer”, etc.. São elementos metaenunciativos de que fala 
Hilgert (2012) e a que voltaremos.

(8) =qu(e)eu agora não me lembro do nome do cantor// ai eu 
digo-te as pessoas chorabam// aquilo// depois tebe uma 
mensagem do sobrinho

(9) eee mas era assim músicas que vou-te dizer / só daba bon-
tade de chorar.

Quantifi cadores universais (sobretudo “cada” e “tudo”) também 
são usados em frases exclamativas, com o intuito de intensifi car, de 
superlativar:

(10) era ca da bom ba / era ca da ca rro/ era cada empresário / 
só gente de – 

(11) e isto tem certifi cado e tudo

(12) e por acaso (es)tão-lhe bem ela diz que são confortábeis e 
tudo/ ainda bem///
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Tal como Pop (2012, p.91) refere para o romeno, também 
encontramos “[...] des exclamations à fonction de superlatif [...] 
indiquant un degré maximal.”:

(13) A: o anel é es pe ta cu lar / só que
B: ah não / Deus me libre / Rafael 
A: pronto
B: não não
A: mas o anel é espetacular
B: é/ mas é muito caro /Deus me libre

Entre outras funções que não referiremos, os diminutivos, habi-
tualmente atenuadores, podem, paradoxalmente, ter a função de 
intensifi car, como em (14): 

(14) [eu o ano passado] andei [desesperadinha // dois MEses!] 
[= muito desesperada].

Já no que concerne à atenuação (BRIZ, 2013), iremos dar, 
como exemplo, o diminutivo atenuativo, abundante no corpus, que 
mitiga atos diretivos como pedidos e ordens, caso de (15), em que 
o locutor pede comida, de (16), um ato justifi cativo através do qual 
o locutor se desculpa da acusação de ter bebido demasiado, argu-
mentando que bebeu pouco ou de (17)  em que o locutor recebe 
um presente com defeito e, para não violar o Princípio da Cortesia 
(LEECH, 1983), atenua esse defeito através do diminutivo. Em 
(17), a atenuação de cortesia decorre também do uso de «tipo», 
aqui usado como aproximador (MARQUES, 2014; VOGHERA, 
2012; MIHATSCH, 2015):

(15) pode ser mais este bocadinho
(16) ele bebeu quase tudo sozinho / eu só bebi dois copitos / 

nem isso//
(17) B: pois / o que fi ca ée tipo defeito / não é? [taba à procura 

da palabra // às bezes qualquer ((coisa/ uma)) coisinha de 
nada]
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A modalização do dito resulta, muitas vezes, em atenuação da 
força ilocutória assertiva. Algumas expressões hoje fi xas estão, tal-
vez, em vias de gramaticalização sendo a mais frequente «se calhar» 
+ indicativo (MARQUES, [201-]). Encontramos esta expressão 
(literalmente: se acontecer, talvez) dezanove vezes, só em duas das 
conversas transcritas de cerca de meia hora cada. A expressão visa 
atenuar a força da asserção, sinalizando que o locutor não quer 
garantir ou validar totalmente o conteúdo proposicional dos atos 
de fala produzidos. 

(18) calçado de marca e eles se calhar comprabam

Outras expressões sinónimas aparecem também, tornando 
mais fraco o grau de assertividade do enunciado que antecedem 
“às tantas” + indicativo (sem sentido temporal, mas equivalendo a 
provavelmente, talvez) e “é capaz” sobretudo como resposta a uma 
asserção, pretendendo mostrar que a adesão do locutor ao que foi 
dito não é incondicional. 

Como afi rma Marques (2014, p.96), “Tendo em conta a hete-
rogeneidade e complexidade dos discursos, a modalização tem de 
ser relacionada com outras vertentes como a construção de tarefas 
discursivas ou a gestão da relação social e interpessoal.” Também 
a vagueza, confi gurada, por exemplo, pelo uso de “tipo” como 
aproximador, pode atenuar um ato assertivo. No caso de (19), 
também o verbo modal «dever» contribui para o mesmo efeito 
atenuador.

(19) L: [↑eu inda gostei mais] do que da [catequese]
A: [ debe ser tipo jobens im grupo]/ jobens// [↓grupos 

de jobens]

No corpus analisado, há uma grande quantidade de fenóme-
nos de vagueza informativa, de que daremos alguns exemplos. 
Normalmente, numa interlocução espontânea, os interlocutores 
não têm necessidade de informações muito precisas. Quando enu-
mera, por exemplo, é frequente o locutor resumir os elementos do 
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fi nal da lista; utiliza mesmo neologismos de tipo onomatopeia para 
tentar resumir as palavras de outros quando são vazias e repetitivas, 
com em (25), por meio de expressões como: que eu sei lá o quê, e 
não sei quê, e tal, e mais não sei quê, o coisa, coisar, numa coisa 
qualquer, e tal e agora, raunhaunhau beca beca e não sei quê, e 
tudo e mais alguma coisa, isto, ou porque não sei quê, ou coisa 
assim, etc.

Emprega léxico vago, como “coiso”, “coisar” quando lhe falta 
a palavra precisa e pensa que o alocutor vai adivinhar, sem muito 
esforço cognitivo, a que se está a referir: 

(20) aquilo apanha-se o coisa / não é de [seere/// o coisa/ ela 
é///e depois// a- a- miúda (( )) andaba] 

(21) [porque depois] s(e) ele te [cortar o coisa] fi cas pior

(22) não// olha/ t- ((ele)) é tanto guardanapo qu(e) há p(a)ra 
lá/ tanto guardanapo// aa ((e coisa))// olha/ e trouxe [esta/
eu não] 

(23) e-e-e não é?/ e depois é fi lha do aa Passos Coelho/ além 
de ser bigário// não é?// o pessoal é coisa/// é assim fi lha/ 
bou-me embora. 

(24) dá/// dá p(a)ra lebarem a vida direitinha // num dá p(a)ra 
/// [coisar muito]

(25) e qual era o tipo de trabalho / e qual era o tipo de horário 
e remuneração e raunhaunhau beca beca e não sei quê não 
sei quê//

(26) assim assim por exemplo aaa ligar à mãe conversar sobre 
isto isto e isto / ir às compras comprar isto isto isto /

Em situações de interação, os elementos metaenunciativos tes-
temunham a construção do sentido e o desejo do locutor de ser 
entendido (HILGERT, 2012). Dentro deles temos, por exemplo, 
os reformuladores (melhor dizendo, quer dizer, etc.), por meio 
dos quais o enunciador tenta fazer-se compreender mais adequa-
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damente pelo alocutário (27-28) ou retifi ca uma informação sua 
anterior (29):

(27) Tinha ali uma loja só de calçado de marca/ aa /olha 
melhor dizendo ela começou com uma loja no- no- no- 
Centro Comercial/ Santo António/ [lá]

(28) Às tantas as coisas não batem certo/ quer dizer as pessoas 
fazem tudo eee e-e-é-e às ee às vezes acabam /// [aa /aca-
bam assim]

(29) e depois vou pra cima por aí no dia 2 ou 3 ah/ não/ men-
tira/ domingo// dia 1 é quinta certo?

Também os marcadores discursivos indicam caminhos para que 
o alocutário calcule as inferências que o locutor pretende que ele 
faça. São um dos itens mais estudados no que concerne à conversa 
espontânea (e não apenas) e colocam problemas não só ao ensino 
de línguas estrangeiras, mas também da tradução4. Mas os mar-
cadores discursivos e partículas enunciativas foram pouco estuda-
das em PE5, o que coloca problemas quando se trata de fazer estu-
dos comparatistas. Estamos a falar de marcadores discursivos no 
sentido de Zorraquino e Portolés:

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, 
no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación 
oracional –son, pues, elementos marginales– y poseen un cometi-
do coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus dis-
tintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, 
las inferencias que se realizan en la comunicación. (MARTIN 
ZORRAQUINO; PORTOLES LAZARO, 1999, p.4057).

4 Num corpus de traduções literárias, já confrontamos alguns marcadores que se 
assemelham aparentemente em português e espanhol, mas, na verdade, se comportam 
de forma muito diferente nas duas línguas, a saber “aliás” e “assim mesmo” e “asimismo” 
e notamos algumas imprecisões cometidas pelos tradutores que não conhecem o valor 
pragmático dos marcadores em causa (DUARTE; PONCE DE LEÓN, 2013, 2015).
5 Com exceção dos vários trabalhos de Ana C. Macário Lopes e Felicidade Morais.
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A falta de estudos sobre estes elementos em PE explica-se por 
terem sido considerados marginais, apesar do papel importante 
que desempenham não apenas do ponto de vista pragmático, mas, 
mais concretamente, da argumentação discursiva. Se é verdade que 
os corpora de conversações orais não têm muitos conectores e as 
relações entre elementos são sobretudo elípticas (POP, 2012), pelo 
contrário, os exemplos de marcadores dialogais são muito numero-
sos no corpus estudado. 

Na sequência dos estudos de Pop (2014), defendemos que 
os diferentes marcadores de estruturação, tal como os seguintes, 
que encontrmos no corpus  - espera lá, pá, opá, epá, pois, enfi m, 
pronto, num é?, sabes, lá está, vá lá, olha, tipo, do género, tás a 
ber?6 -, deveriam ser preferencialmente estudados nas suas diver-
sas funções.

Continuam a interessar-nos as partículas cá e lá (sobretudo lá) 
(DUARTE; MARQUES, 2014) quando esses elementos não têm 
valor deíctico. Empregam-se para atenuar ou para intensifi car, mas 
também para negar, como na expressão “sei lá” que quer dizer “não 
sei” e é muito frequente no corpus. Mas também nos interessa a sua 
função de tematização (e lá da toalha / não se volta a falar).

Uma outra questão que tem sido pouco estudada no género 
conversa informal (MARQUES, 2015; DUARTE; CARVALHO, 
2016; DUARTE; SILVA, [20-]), é a do relato de discurso em dis-
curso direto que se introduz na conversa espontânea como forma 
de argumentar, como paródia ao enunciador, ou para dramatizar 
o discurso, tornando-o mais verosímel. A forma como esse relato 
é introduzido difere do que acontece no texto escrito. Às vezes, as 
palavras “reproduzidas” são imaginárias, não tendo sequer sido pro-
nunciadas (exemplo (30), em que os pensamentos atribuídos a um 
dos locutores e relatados em discurso direto o são primeiro por um 
interlocutor (B), e depois pelo outro (A), que prossegue): 

6 Trata-se de “[...] les formules interlocutoires de confi rmation, de questionnement et de 
réfutation (c’est-à-dire des signaux d’écoute).” de que fala Johnen (2012, p.317) e que são 
polifuncionais (MAURY-ROUAN, 2001).
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(30) B: e eu disse é e se calhar um dia destes benho buscar umas 
castanhas / que a minha fi lha quer umas castanhas // e ela lá 
pensou assim oh bou-lhe fazer binte por cento (RISOS)
A: e depois ela vem mesmo aqui

Frequentemente, o discurso alheio não é antecedido por 
qualquer verbo dicendi e a voz do relator imita uma outra, a do 
locutor relatado (ver 31 e 32, bons exemplos de “syntaxe dialo-
gale”: “Les énoncés [...] se complètent à travers des tours de paroles 
pour former une intervention.” (SLAMA-CAZACU apud POP, 
2012, p.86, nota de rodapé). O verbo mais usado para introduzir 
as palavras relatadas é “dizer” (sendo o prefi xo metadiscursivo mui-
tas vezes diz + sujeito, com inversão) mas há outras fórmulas para 
introduzir as palavras do outro: e a mãe/ e eu/ e a mãe, tipo / e ela 
/ e vai ela / eu assim.

(31) B: [o-olha] a minha irmã Alexandrina preocupaba-se mais 
do qu(e)a patroa// uma bez e- ela taba cheia de preessa/ 
tinha d(e) entregar as encomendas /ai ((andai rápido))/ a 
minha irmã Alexandrina/ eu não sei trabalhar rápido

A: (pois)
B: eu sei trabalhar com condições / ai mas (es)tamos à espera 
de não sei quê// as outras- olha/ a minha irmã fez/pronto/ 
só o da minha irmã é que não foi debolbido.

Em (31), B imita, primeiro, a patroa da irmã e, depois, a res-
posta que esta lhe dá. Após o comentário de A («pois» é uma 
partícula de contacto), o relato do discurso da irmã de B continua 
e, sem transição, B volta a relatar, em discurso direto, palavras da 
patroa. Em (32), a locutora (Fatinha) imita e reproduz primeiro o 
seu próprio discurso (introduzido por «eu assim») e depois a res-
posta que a interlocutora (Dona Alcinda) lhe dá («diz ela»).

(32) que boz bonita eu assim // ai dona Alcinda esta rapariga 
é que canta bem// diz ela é- ela é uma grande amiga dela / 
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mas esta rapariga canta em muitos casamentos e muito sítios / 
a Fatinha não a conhece/

Relevando embora da relação entre interlocutores, mas de um 
outro tipo de questões, a das formas de tratamento, é interessante 
podermos atestar o emprego frequente do pronome da 2ª pessoa do 
plural “vós”, aparentemente desaparecido da norma padrão, e que 
já nem se ensina em aulas de Português como Língua Estrangeira. 
Em todas as conversas gravadas e cujos interlocutores são de ori-
gem popular e habitam em Guimarães e Santa Maria da Feira, por 
exemplo, o “vós” é normal como forma de alocução para a 2ª pes-
soa do plural:

(33) ide bós7 / duas [atão]

(34) eu num ouço o qu’ele diz/ bós tais bós a falar / eu num 
consigo oubir

Não tendo o objetivo de recensear fenómenos atinentes ao léxi-
co, até por serem mais estudados, vale a pena, no entanto, refe-
rir algumas expressões coloquiais cujo valor não é habitualmente 
considerado. O léxico informal é frequente nas conversas espon-
tâneas prototípicas, embora espontaneidade não implique infor-
malidade. Como sublinha Carreira (2012, p.31), língua oral infor-
mal não é sinónimo de “[...] langue relâchée.” Nestes usos menos 
formais, temos mais truncação (negas, profes). Temos traços que 
pertencem a variedades populares, como “botar”8, palavras que 
pertencem ao léxico juvenil (cromo) ou que foram importadas de 
África, como “bué”, que um dos interlocutores, originário do sul 
do país, emprega constantemente.

Quer o léxico quer algumas expressões fi xas são típicos do dia-
leto do Norte, como acontece com “canalha” enquanto sinónimo 
de grupo de crianças e sem o sentido pejorativo que tem na nor-
ma. Quanto a expressões fi xas, há algumas que não são estudadas, 

7 Em quase todos os exemplos, como neste, é notório o betacismo típico do falar nortenho.
8 Que, contrariamento ao que acontece em PB, não pertence à norma padrão em PE.
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que saibamos, como não dar fé = não reparar; um ror de = muita 
quantidade de; ela taba tira boi tira baca = não estar a fazer nada 
de jeito. Por exemplo, “de caminho vamos ao café” quer dizer que, 
num futuro próximo, vamos ao café, utilizando o espaço para falar 
do tempo. A expressão não signifi ca que os interlocutores vão ao 
café quando estiverem de passagem para outro lugar, como poderia 
parecer. Tinham discutido longamente para decidir se iriam sair de 
propósito para tomar café fora de casa ou não.

Conclusões

Devemos acrescentar, antes de concluirmos, que, embora 
tenhamos selecionado exemplos isolados do contexto, estamos 
conscientes de que cada conversa deveria ser analisada de forma 
integral, tendo em conta todas as variáveis em causa, se quere-
mos compreender os movimentos discursivos e argumentativos 
que as atravessam. Por exemplo: na conversa em que um gru-
po de estudantes de Mestrado está a preparar uma apresentação 
em powerpoint, há modalização epistémica, atenuadora de atos 
assertivos, através do uso frequente quer de “eu acho” quer de “se 
calhar”, para diminuir o desacordo e permitir salvaguardar a face 
dos outros, de forma aceitável para todos os intervenientes. Em 
29 minutos de gravação, há 9 ocorrências de “se calhar” e 14 de 
“eu acho”, que visam modalizar a opinião que se segue, já para 
não falar de outros elementos de atenuação como os diminutivos 
(“Queres falar nesta parte também? / porque eu acho que falas 
muito pouquinho”). 

Numa conversa entre uma jovem e a sua avó que deixou 
Angola, na sequência da independência do país, em 1975, a pro-
pósito das difi culdades que a família de refugiados afrontou na 
sua chegada a Portugal, os diminutivos muito frequentes visam 
mostrar que a locutora atravessou uma má fase e viveu na penú-
ria (peruzito, bolito, quartinho, vinhito). A avó emprega muitos 
marcadores conversacionais de busca de aprovação discursiva (não 
é?, sabes como é) para construir a cumplicidade com a neta. Estes 
pretendem que o seu ponto de vista seja melhor aceite, até porque 
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a locutora suspeita que ele não é partilhado pela interlocutora, que 
já não viveu os acontecimentos históricos em causa.

Procuramos mostrar que há muito trabalho a desenvolver para 
descrever os usos em Português Europeu, sobretudo em conver-
sas espontâneas. A falta de descrições não ajuda os investigadores 
que pretendem fazer estudos comparativos entre línguas români-
cas, como propõe Pop (2012), ou mesmo entre PB e PE, para só 
falarmos destas duas variedades de português. Para esta compara-
ção, seria preciso termos em conta as particularidades de cada uma 
delas, tal como são usadas pelos locutores reais.

Recenseamos um conjunto de fenómenos linguísticos e dis-
cursivos que não foram descritos pelas gramáticas portuguesas e 
colocam problemas tanto à tradução literária (por exemplo, quan-
do os escritores pretendem imitar interlocuções espontâneas nos 
diálogos das suas obras), quanto ao ensino do Português Língua 
Estrangeira, uma vez que os estudantes aprendem com base na des-
crição da norma padrão e da língua escrita e muito raramente ten-
do em conta o uso e a oralidade, sobretudo a oralidade espontânea. 
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A GRAMÁTICA DA POLARIZAÇÃO 
DOS ENUNCIADOS: DESTINAÇÕES 
FUNCIONAIS E INTER-RELAÇÕES

Maria Helena de Moura NEVES

Introdução

O SIMELP é um evento de grande importância e relevância na 
trajetória de cada um dos cultores dos estudos de língua e lingua-
gem. Colocando-me na honrosa posição de aglutinadora de refl e-
xões deste seleto grupo de estudiosos que hoje participam deste 
simpósio do SIMELP II, considero oportuno refl etir exatamente 
sobre um conjunto de proposições que tenho defendido e que têm 
sustentado as ações práticas que desenvolvo nesse campo1. 

Partindo da relação que cada ser humano tem com a lingua-
gem e a sua língua, invoco um dos motes que perenemente orien-
tam minha consciência da língua materna, e que considero defi nir 
meus valores e minhas crenças:

1 Exatamente por isso, este texto é caudatário de exposições minhas que estão em vários 
trabalhos. Cito especialmente o projeto “Gramática de usos do português. As interfaces no 
estudo gramatical da língua em uso”, que apresentei ao CNPq para obtenção da bolsa de 
Produtividade em pesquisa vigente no período de 2007 a 2010, e o artigo “A gramática e 
suas interfaces” (NEVES, 2007), do qual este texto é uma compilação. Ele é devedor, ainda, 
de Neves (2005, 2008a, 2008b). Foram as refl exões que levaram a esses diversos trabalhos 
que me inspiraram a proposição deste simpósio que aqui se desenvolve: “As interfaces da 
gramática”.
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Meu país, esta parte de mim fora de mim
constantemente a procurar-me. Se o esqueço
(e esqueço tantas vezes)
volta
em cor, em paisagem
na polpa da goiaba na abertura
de vogais
no jogo divertido de esses e erres
e sinto
que sou mineiro carioca amazonense
coleção de mins entrelaçados
(ANDRADE, 2017) 

O que Drummond está me dizendo é que em meu país estão 
minhas faces e minhas contrafaces. Mais que isso, que em minha 
língua estão minhas faces, minhas contrafaces e minhas interfaces, 
e que é justamente por aí que eu sou quem sou. 

Sentindo o peso do que representa para o profi ssional da lingua-
gem lidar com essa complexidade que o poeta me faz ver, empreen-
do aqui algumas refl exões sobre as interfaces que, ao mesmo tempo 
que complicam, ajudam a explicar o que, numa comunidade  – 
mesmo que “tantas vezes” isso passe despercebido –, representa a 
língua de cada dia de cada um, que é a mesma língua de todos os 
dias de todos. E a representa, sejam quais forem as variações dessa 
língua, segundo os diferentes indivíduos, os diferentes momentos, 
os diferentes espaços.

A proposição de interfaces e sua discussão, a que passo agora, 
vai montar um quadro de relações que constituem desafi os que o 
espírito humano talvez nunca consiga equacionar satisfatoriamen-
te, o que nem chega a ser desanimador, já que apenas sacramen-
ta a idéia de que cada membro de uma comunidade (lembrando 
que toda comunidade é falante) é um entrelaçamento de mins, no 
entrelaçamento de marcas da sua língua, que é o entrelaçamento de 
espaços dessa mesma e cambiante língua. 

Na discussão, estabeleço como esteio da língua, como sua defi -
nição primeira, a sua gramática, aquele aparato que leva ao cálculo 
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de sentido na linguagem, e que organiza todo o entrelaçamento das 
relações que a sociocomunicação estabelece, sustentado pela cogni-
ção. É neste ponto que considero oportuno meditar sobre esta fra-
se aparentemente tão simples do semanticista Gennaro Chierchia: 
“Não há dúvidas de que para conhecer o signifi cado de uma pala-
vra é preciso enfronhar-se na história da comunidade que a usa.” 
(CHIERCHIA, 2003, p.44).

O complexo das interfaces.

O emblema principal, ou distintivo, de uma 
comunidade é sua língua. (CRYSTAL, 2004, p.70).

Falo aqui das interfaces que emergem no efetivo exercício da 
atividade lingüística, e dirijo as refl exões mais especifi camente para 
uma avaliação do uso lingüístico que não perca de vista as inter-
-relações, as pressões e os condicionamentos a que está sujeita essa 
atividade, vista nas suas diferentes destinações funcionais.

São direções centrais, nas refl exões, a consideração de que pelo 
uso se chega ao sistema, e pelo signifi cado se chega à forma. As 
entidades linguagem e língua estão na base das postulações, a pri-
meira, pela variedade de propósitos a que serve, e a segunda, pela 
unidade que, assentada na diversidade, a identifi ca. 

Fixemos como primeira interface a ser considerada a que existe 
entre gramática e política lingüística. Primeira, porque é essa inter-
face que, com foco na identidade lingüística, faz a confi guração de 
território e constitui o ponto de partida para todo o complexo de 
refl exões que vão compor uma investigação das interfaces, no estu-
do gramatical da língua em uso, sempre meu objetivo.

Fixemos, por outro lado, como interface derradeira no comple-
xo, aquela que existe entre gramática e ação escolar no campo da 
língua materna. Coloco-a exatamente na outra ponta, porque nela 
está, com foco no uso lingüístico, o ponto de chegada das refl e-
xões, e a confi guração de decisões. 

Situadas entre essas duas interfaces que emolduram o estudo 
estão outras duas, a que se dá entre gramática e poética e a que se dá 



190

Maria Helena de Moura Neves

entre gramática e descrição lingüística, as quais confrontam, exerci-
tam e avaliam parâmetros de procedimento, na condução das refl e-
xões, e sobre as quais se exercita uma operação metadescritiva de 
análise e crítica orientada. 

Finalmente, na concretização da proposta, na lida prática com 
o complexo, quem se aventurar vai ao exame da interface entre 
gramática e variação / mudança, que, em contínuo, se afunila e se 
operacionaliza no exame da entranhada ligação entre gramática e 
gramaticalização. Este é um processo chave que continuamente 
altera o recorte de campo das entidades de conteúdo e de expres-
são da língua, um processo que ilustra signifi cativamente a relação 
entre funcionamento lingüístico e sistema gramatical, deixando 
ver o caminho que vai do uso linguístico ao sistema da língua, na 
direção do signifi cado para a forma. 

A partir da banal mas fulcral indicação de que a linguagem ser-
ve a uma variedade de propósitos  – e, por isso mesmo, nos seus 
esses e erres ela entrelaça os mins de todas as horas – falo de uma 
análise que permita o reconhecimento e o estudo das diversas inter-
faces, prestando-se, inclusive, ao diálogo com outras consisten-
tes propostas teóricas de análise lingüística (por exemplo, a teoria 
variacionista), ou, mesmo, com campos de refl exão e estudo que 
vêm sendo fecundamente desenvolvidos sem explicitamente e uni-
tariamente buscarem uma fi liação teórica (por exemplo, os estudos 
da Linguística do texto). 

Por outro lado, em fi delidade à minha preocupação sempre 
renovada com uma destinação escolar das refl exões e conclusões 
dos estudos acadêmicos sobre língua e linguagem, reafi rmo, nesta 
incursão, a opção por um direcionamento de estudo que permita 
sustentar uma condução prática (funcional) das análises e favoreça 
abrigar a consideração da política linguística nas decisões do trata-
mento escolar da língua materna.

A representação dessas inter-relações está no organograma apre-
sentado a seguir. 
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Fonte: Elaboração própria.

Especifi quemos, embora superfi cialmente, os diversos pontos 
levantados.

Gramática e política linguística: Confi guração de território, 
ponto de partida, identidade linguística.

A presença, nos ambientes plurilingues, de grupos de interes-
ses unidos por falarem “a mesma língua” potencia a tomada 
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de posição desses grupos, sobretudo quando se trata de comu-
nidades de menor força no campo económico. Ou seja, o 
termo “português”, que cobre as variedades sociais, dialectais 
e nacionais que convivem em Portugal, no Brasil e nos países 
de língua ofi cial portuguesa deve ser entendido como impor-
tante instrumento de coesão entre povos e como afi rmação 
política e económica num contexto envolvente transnacional. 
(MATEUS, 2005, p.469).

Seja o orgulho comunitariamente genético de ser falante da 
“língua de Camões”; seja o orgulho nacionalmente histórico de 
cultivar “a última fl or do Lácio”; seja o simples e natural bem-estar 
de falar e ouvir a sintaxe que regeu nossas primeiras frases; qual-
quer desses sentimentos assegura a força de irmanação representada 
pela identidade linguística de cidadãos de uma mesma língua em 
qualquer espaço geográfi co e em qualquer Pátria. 

Estejamos no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer outro país 
de língua portuguesa, de qualquer modo falamos o “português”, e 
o falamos como língua legitimamente nossa, do mesmo modo que, 
em todos os campos, é de alguém, inalienavelmente, tudo o que 
lhe tenha sido herança. 

Afi nal, como ensina Herder (apud BERRINI, 2002, p.34), a 
língua, afi nal “[...] é não só um instrumento, mas também um 
depósito (da experiência e do saber das gerações passadas) e uma 
forma de pensamento.” 

A interface entre gramática e política linguística implica cate-
gorias como dominação linguística e dominação cultural, sempre 
refl etidas e sempre presentes nos discursos de que se revestem as 
atividades culturais e políticas, dos quais proponho como ótimos 
exemplos para exame e avaliação: (i) a criação literária e o discurso 
sobre ela; (ii) a produção de estudos (meta)linguísticos (gramáticas, 
dicionários, ensaios, tratados) bem como sua análise e crítica; (iii) a 
proposição de ações escolares ligadas à língua materna.
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Gramática e poética: Vivência privilegiada.

Não se pode, é claro, dar ao idioma uma função isolada ou 
uma importância tão grande que, por si só, explique a nacio-
nalidade. Entretanto, é bom não esquecer que da língua 
advém uma forma literária e, para muitos dos países-nações, a 
literatura é indiscutivelmente um fator de identifi cação muito 
poderoso. (SOUZA, 2001, p.49). 

A literatura já entra, como se vê, nas primeiras considerações 
deste texto. Com efeito, há relações essenciais, fundadoras, entre 
a gramática (ou seja, o arranjo lexicogramatical para produção de 
sentido) e a poesia (ou seja, a criação de signifi cados naquela esfera 
meio impalpável que se tem chamado de “literatura”). Na verdade, 
se poesia é um fazer lingüístico, no reverso se pode afi rmar que é 
a língua (a sua “gramática”) que faz poesia. O que digo é que há 
gramática na poética, e que disso também se pode  – e legitima-
mente  – fazer corpo de doutrina, porque uma refl exão sobre tal 
fato é exatamente o que nos há de fazer compreender a literatura 
como “criação”, como coisa de “poeta” (NEVES, 2008a). O poeta 
é aquele que “faz” as peças que, na hora da leitura descomprome-
tida e recriadora, fruímos, mas que, na hora da atividade escolar 
engajada, podemos explorar refl etidamente, na busca de caracterís-
ticas que caibam num padrão de organização já preparado pela teo-
ria da literatura, isto é, na busca de confi rmação de um conjunto 
de características que a história da literatura (e da cultura) mostra 
que será encontrável nesse campo de exploração. 

Essa é, afi nal, uma afi rmação da importância do exercício da 
operação metalingüística, tão natural no homem quanto a operação 
linguística, aquela que se faz sobre os demais objetos de referência. 

O poeta compõe o mais revelador relicário e mostruário da lín-
gua que usamos: da língua nada lhe foge do que possa ser sua fer-
ramenta de obreiro da expressão. É assim que sua arte vai buscar, 
não apenas na riqueza do tesouro vocabular mas principalmente 
na multiplicidade dos arranjos gramaticais, o dizer que sentiremos 
como nosso, no mais profundo dos compartilhamentos, que é o da 
vivência “poética”, “fazedora” de vida:
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O poeta é um reciclador
Das palavras de todo dia
Do verbo de toda hora
Que usa e bota fora.
Separa o descartável
Do reaproveitável
E o belo da bobagem.
A poesia
É o lixo limpo
Da linguagem.
(VERÍSSIMO, 2017)

Gramática e descrição lingüística: Refl exão privilegiada.

Vimos como um saber de tipo gramatical podia nascer da 
prática textual na base de uma prática da escrita. Se esses 
elementos desempenham um papel, não são necessariamen-
te decisivos. O reconhecimento das unidades se prende fre-
qüentemente a outras práticas e a outros saberes sociais. 
(AUROUX, 1992, p.26).

Já fi ca claro que ressalta, na interface entre gramática e poéti-
ca – mas não apenas aí, como se verá –, a interface entre gramá-
tica e descrição lingüística, em que se inclui privilegiadamente a 
Lingüística do texto. Uma análise em função faz, acima de tudo, a 
interpretação dos textos, que são considerados as unidades de uso – 
portanto discursivo-interativas  –, embora, obviamente, ela vá à 
interpretação dos elementos que compõem as estruturas da língua 
(tendo em vista suas funções em todo o sistema lingüístico) e vá à 
interpretação do sistema (tendo em vista os componentes funcio-
nais). O homem se expressa por discursos multiproposicionais, e a 
análise busca observar a concatenação das proposições, entretanto 
o que se põe sob observação é não apenas o modo como se dá essa 
concatenação mas também as regras textuais a que as proposições 
devem ser submetidas (GIVÓN, 1984).
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Uma investigação que incorpora aos elementos formulativos – 
enunciados linguísticos  – as unidades temáticas, ou seja, uma 
investigação que inclui as unidades do fl uxo de informação apanha 
confortavelmente o que está disponível no aparato teórico de uma 
gramática em função. 

Gramática e variabilidade linguística: Formação de padrões.

A língua move-se ao longo do tempo numa corrente 
que ela mesma constrói. Tem um curso [...] (SAPIR, 
1921, p.150-171, apud ULMANN, 1973, p.401). 

Os estudos especializadamente variacionistas  – sociolinguísti-
cos –, embora fi quem no polo oposto da preocupação com pura 
competência e considerem a linguagem um fato social, centram-se 
no estudo das estruturas, e, afi nal, fi xam-se no valor comunicati-
vo das ocorrências, já que as variantes, por defi nição, são funcio-
nalmente correspondentes (nada mais que manifestações regulares 
da natural heterogeneidade da linguagem), distinguindo-se basi-
camente pela representatividade social, a que automaticamente se 
acrescem efeitos do tipo “estilístico”. 

Se a variação se manifesta no uso, ela resulta, de fato, de uma 
escolha do falante (não importa se no abrigo das “regras” que o 
sistema oferece), e é impossível não pensar na obtenção de efeitos 
comunicativos (não importa se sob condicionamento sociocultural, 
ou, até, por isso mesmo), sendo, portanto, absolutamente relevante 
buscar a interface entre uma gramática (de usos) e a variabilidade 
linguística (variação a que se alia mudança). 

Gramática e gramaticalização: Relação entre funcionamento e 
sistema gramatical.

A língua transmite-se de um modo “descontínuo” 
de uma geração para outra. (MEILLET, 1948 apud 
ULMANN, 1973, p.402).
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E aí se chega à ligação entranhada entre gramática e gramati-
calização. Esse é um processo que refl ete a relação entre o sistema 
gramatical e o funcionamento discursivo, ou seja, porque se explica 
pela interação entre as motivações internas e as motivações externas 
ao sistema. A tal ponto isso ocorre que se tem chegado a postu-
lar que a gramaticalização constitui um fator de equilíbrio entre 
tais forças em competição, equilíbrio que, afi nal, permite a própria 
existência da gramática (DU BOIS, 1985). É um processo que se 
assenta em bases cognitivas, sobre o pressuposto de que a atividade 
do discurso pressiona o sistema, chegando a reorganizar o quadro 
das estruturas lingüísticas, embora dentro de regularidades previ-
síveis. Por isso, gramaticalização é processo que com felicidade se 
elege para ilustrar a operacionalização do exame do funcionamento 
linguístico de que aqui trato. 

O exame do processo da gramaticalização ilustra, à perfeição, 
a existência de processos acomodativos na vida da língua, os quais 
a mantêm viva e efi ciente, e dos quais se destacam: (i) o caráter 
não-discreto das categorias; (ii) a fl uidez semântica, com valori-
zação do papel do contexto; (iii) a gradualidade das mudanças e 
a coexistência de etapas; (iv) a regularização, a idiomatização e a 
convencionalização contínuas (NEVES, 2001). Pela natureza desse 
processo, relacionam-se nele, de modo exemplar, o uso e o sistema.

Gramática e ação escolar: Confi guração de decisões, ponto de 
chegada, uso linguístico em foco.

Além de ensinar a língua nacional, desde as primeiras 
faixas etárias, a escola tem, durante esse longo tempo, 
destacado os valores qualitativos da língua, consideran-
do-a digna de culto e justifi cando o aprimoramento do 
falar dos educandos; deve-se buscar uma linguagem 
que se mostre coerente com os padrões de nacionalis-
mo, de polidez, de cultura, etc. (SOUZA, 2001, p.76).

Por todas essas premissas, e centrada a atenção na atividade for-
mativa escolar com a gramática da língua, fi ca aqui assentado que 
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não é a homogeneidade que tem de ser buscada; pelo contrário, a 
heterogeneidade é constitutiva da linguagem, pois a língua é um 
sistema eminentemente variável, e isso é o que tem de ser mostra-
do no exercício de uma atividade refl exiva sobre a linguagem. Essa 
compreensão da heterogeneidade ajuda a ver que não são as tão 
perceptíveis diferenças de “sotaque” e de acionamento lexical que 
hão de justifi car a postulação de uma cisão idiomática. 

Também a partir daí, a perspectiva direcionadora da interfa-
ce entre gramática e ação escolar que se escancara é a rejeição de 
moldes ideais ou supostos, sejam eles de desempenho (guiado por 
submissão estrita a normas linguísticas consideradas legitimadas), 
sejam eles de organização de entidades metalinguísticas (guiada por 
submissão estrita a paradigmas fi xos e estanques). 

A complexidade de que se reveste esse empreendimento é evi-
dente, especialmente porque estão sem resolução muitas questões 
que se ligam à própria inserção sociocultural das línguas naturais, 
e, particularmente no Brasil – como, em geral, no Ocidente –, a 
uma forte consciência de que a escola é a entidade sociopolítica a 
que compete preparar o cidadão para um desempenho lingüístico 
de registro valorizado que lhe confi ra garantia de elevada qualifi ca-
ção social. 

Considerações fi nais

Fica, afi nal, assentado que a gramática da língua faz o arranjo da 
poética e dela recebe a inspiração dos arranjos. Ela está envolvida 
na política (linguística) e está sempre naturalmente a seu serviço, 
condiciona-se pela sua própria história mas condiciona a história 
da língua, depende da unidade da língua mas garante essa unidade, 
fi xando-se e emergindo ao mesmo tempo, a cada momento. E, afi -
nal, a gramática é levada à escola, onde, perigosamente, se isola do 
funcionamento e ganha uma face sem interfaces que a superfi cia-
liza, fazendo que seja vista como ela não é: um conjunto de parâ-
metros sem fundo de sustentação, de moldes sem variabilidade, de 
esquemas sem relativizações, de receitas sem o “modo de fazer” e 
sem a criadora “química” das misturas.



198

Maria Helena de Moura Neves

REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. D. de. Canto brasileiro. A voz da poesia falando 
ao coração. Disponível em: <http://www.avozdapoesia.com.br/
obras_ler.php?obra_id=2298>. Acesso em: 18 set. 2017. 

AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. Tradução 
de Eni P. Orlandi. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1992.

BERRINI, B. O português do Brasil: heranças e invenções: 500 
anos. In: BASTOS, N. B. (Org.) Língua portuguesa: uma visão 
em mosaico. São Paulo: EDUC, 2002. p.33- 42.

CHIERCHIA, G. Semântica. Tradução de Luis Arthur Pagani; 
Lígia Negri e Rodolfo Ilari. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2003.

CRYSTAL, D. A revolução da linguagem. Tradução de Ricardo 
Quintana; Consultoria de Yonne Leite. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

DU BOIS, J. W. Competing motivations. In: HAIMAN, J. 
(Ed.). Iconicity in syntax. Amsterdam: John Benjamins, 1985. 
p.343-365.

GIVÓN, T. Syntax: a functional-typological introduction. 
Amsterdam: John Benjamins, 1984. v.1.

MATEUS, M. H. M. A propósito de uma política de língua. In: 
CARVALHO, D.; VILA MAIOR, D.; TEIXEIRA, R. A. (Org.). 
Des(a)fi ando Discursos: homenagem à Professora Maria Emília 
Ricardo Marques. Lisboa: Universidade Aberta, 2005. p.469-476.

MEILLET, A. Linguistique historique et linguistique générale. 
Paris: Champion, 1948.

NEVES, M. H. M. Linguagem e poética: ninguém estremeça. 
In: BARROS, D. L. P.; FIORIN, J. L. (Org.). A fabricação dos 
sentidos: estudos em homenagem a Izidoro Blikstein. São Paulo: 
Humanitas: Paulistana, 2008a.

NEVES, M. H. M. A língua portuguesa em questão: uso, padrão 
e identidade lingüística. In: BASTOS, N. B. (Org.). Língua 



199

A gramática da polarização dos enunciados: destinações funcionais e inter-relações

portuguesa: lusofonia: memória e diversidade cultural. São Paulo: 
EDUC: PUC: FAPESP, 2008b. p.173-186.

NEVES, M. H. M. A gramática e suas interfaces. Alfa, São Paulo, 
v.51, n.1, p.81-98, 2007.

NEVES, M. H. M. O Brasil no contexto da construção de uma 
linguística no mundo lusófono. In: RIO-TORTO, G. M.; 
FIGUEIREDO, O. M. (Org.). Estudos em homenagem ao 
professor Doutor Mário Vilela. Porto: Universidade do Porto, 
2005. p.643-655. 

NEVES, M. H. M. A gramática: história, teoria e análise, ensino. 
São Paulo: Ed. da UNESP, 2001.

SAPIR, E. An introduction to the study of speech. New York: 
Harcourt. 1921.

SOUZA, A. J. Geografi a lingüística: dominação e liberdade. São 
Paulo: Contexto, 2001.

ULMANN, S. Semântica: uma introdução à ciência do signifi cado. 
3.ed. Tradução de J. A. Osório Mateus. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1973.

VERÍSSIMO, L. F. Limpeza pública. Usina das palavras, set. 
2013. Disponível em: <https://usinadaspalavras.wordpress.com/
tag/luis-fernando-verissimo/>. Acesso em: 18 set. 2017.





201

REGÊNCIA PREPOSICIONAL 
NO PORTUGUÊS DO BRASIL 
E DE PORTUGAL: UM OLHAR 

NÃO NORMATIVO

Graça Maria de Oliveira e Silva RIO-TORTO
Universidade de Coimbra, CELGA-ILTEC

Introdução

A regência preposicional é codifi cada em português através de 
três tipos de padrões: 

(i) pauta-se por possibilidades únicas e impositivas (cf. con-
cordar com vs. concordar *a, *de; obedecer a vs. obedecer 
*de, obedecer *com);

(ii) quando há várias possibilidades combinatórias, rege-se 
por motivações semânticas (cheguei ao/do cinema); 

(iii) admite várias possibilidades de sentido eq uivalente.

Como a língua varia e muda incessantemente, mesmo que disso 
nem sempre nos demos conta, as fronteiras entre aquilo que con-
sideramos impositivo e o que começa a ser variável são, por vezes 
ténues. Quem diria há quarenta anos atrás que o queísmo («o 
Pessoa que mais gosto é o ortónimo») seria uma prática em cres-
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cendo hoje? Na norma culta e formal, a formulação com regência 
de DE (gostar de) é a impositiva (pelo menos no PE), mas no uso 
há variação, pelo que a construção queísta não pode ser ignorada. 
O mesmo se aplica às regências preposicionais de que nos ocupa-
mos aqui. Quando há alteração semântica em função da preposição 
usada (cf. regressar de, regressar a, regressar por), ou da presença 
ou da ausência de proposição (aspirar a casa vs. aspirar a um tra-
balho estimulante), a realidade é, apesar de tudo, mais unívoca. 
Mattoso Câmara (1977, p.247, grifo do autor) regista a correla-
ção entre o recurso a uma dada preposição e a sua semântica: “É a 
signifi cação gramatical de ‘direção’ que explica […] a preposição a 
na regência do complemento do verbo aspirar; da mesma sorte, o 
verbo incorporar pode ter um complemento com a preposição em 
(lugar), a (direção), ou com (associação).” Também Bechara (2004) 
descreve cada preposição com base nos seus diferentes sentidos.

Diferente é a situação em que há opcionalidade, sem alteração 
de sentido, da preposição selecionada, podendo até mesmo esta 
estar ausente. 

São situações deste tipo que nos propomos aqui analisar, sejam 
relativas ao português do Brasil ou ao de Portugal, e prescrutar que 
opções teóricas e metodológicas podem ser adoptadas por forma a 
que a gramática dos usos mais representados não os ignore e estig-
matize nem os hipervalorize. 

Esta preocupação por parte de uma docente portuguesa tem 
motivações bem pragmáticas, já que a Universidade de Coimbra, 
onde há largos anos trabalho, é a universidade portuguesa que mais 
alunos brasileiros acolhe, pelo que se depara com dilemas idênticos 
aos que tantas vezes são retratados na literatura e nos media brasi-
leiros sobre a difi culdade de conciliar o ensino da norma culta com 
a do brasileiro vernáculo. Se um docente universitário de Portugal 
não conhecesse a realidade do brasileiro vernáculo e a do portu-
guês mais antigo, e não tivesse consciência aguda da diversidade de 
construções que numa mesma sincronia a língua dispõe, por certo 
não legitimaria as singularidades (aparentes ou reais) com que se 
depara na fala e na escrita dos estudantes brasileiros que, com assi-
nalável sucesso, estudam em Coimbra.
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Vamos aqui analisar quatro situações em que o PB se dife-
rencia, total ou parcialmente, do PE, e que envolvem regência 
preposicional.

(i) Até[Preposição] à N / Até[Preposição] a N (cf. secção 2)

(ii) Relacionado a N / Relacionado com N (cf. secção 3)

(iii) Assistir ‘presenciar’ o N / Assistir ‘presenciar’ ao N 
(cf. secção 4)

(iv) Aceitar a V / Aceitar ø V (cf. secção 5)

Alguma da variação que se regista na atualidade tem motivações 
diacrónicas, outra tem motivações conjunturais ou estruturais do 
presente histórico em que a língua se inscreve.

Uma das hipóteses que não perdemos de vista tem a ver com 
as alterações que a língua portuguesa tem registado ao longo da 
sua história na prevalência de uso das diferentes preposições de que 
dispõe. As preposições sempre acusaram alguma fl utuação ao longo 
dos tempos, e o momento presente não é imune a essa fl utuação.

Presença e ausência da preposição a: Até[Preposição] à N /Até[Preposição] a N 

No português do Brasil registam-se numerosos ‘desencontros’ 
entre a norma culta e a popular e bem assim entre a língua escrita 
e formal e a oral e informal. Todos os gramáticos brasileiros citados 
na bibliografi a (BECHARA, 2004; CASTILHO, 2010; NEVES, 
2003, 2000) o assinalam, e são numerosíssimas as referências 
bibliográfi cas que poderiam ser arroladas para o testemunhar. 

Para Bechara (2004, p.311, grifo nosso) a preposição até deno-
ta limite, termo do movimento, e quando “[...] acompanhada do 
substantivo com artigo (defi nido ou indefi nido) pode vir ou não 
seguida da preposição a.” Essa fl utuação é exemplifi cada através de 

(1) caminharam até a/à escola. 
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A leitura dos jornais brasileiros de 2014, como O estado de São 
Paulo, aponta para o predomínio da construção em que a preposi-
ção é omissa/omitida1, como se observa no exemplo seguinte:

(2) “O crescimento de longo prazo está ligado à capacidade de 
produzir mais e melhor […]. Mas as políticas focaram no 
consumo até a exaustão.” (SALOMÃO, 2014).

O mesmo predomínio de ausência de preposição se obser-
va na Folha de São Paulo:

PB: CETENFolha 

(3) par=9760: Os policiais pararam o carro numa das ruas 
transversais à Avenida Presidente Vargas e foram cami-
nhando a pé até a Candelária.

(4) par=6910: O hipocótilo estende-se, portanto, desde os 
cotilédones até a radícula.

(5) par=10468: Para quem vem do Túnel Santa Bárbara 
[…], o melhor é evitar a Rua São Clemente entrando 
pela Marquês de Olinda e chegando até a Rua Barão de 
Lucena, pela Rua Assunção.

(6) par=373: O ato sexual masculino compreende a fase de 
ereção do pênis […] seguida da emissão, em que há con-
tração do epidídimo e dos canais deferentes, levando os 
espermatozóides até a uretra.

(7) par=1125: Dessa maneira, vai surgindo um corpo forma-
do de muitas células, que desce pela trompa até a cavidade 
uterina.

(8) par=2964: Coloque gelo picado no copo até a altura de 2 
cm e espalhe sobre ele um pouco de sal.

1 Poder-se-ia admitir que a preposição esteja presente, não sendo então craseada, mas essa 
hipótese colide com todas as evidências da pronúncia brasileira da vogal baixa da preposição 
a, no Brasil, e com os testemunhos dos estudiosos da língua.
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(9) par=2973: 2. João percorreu 6m no sentido do compri-
mento da sala de aula, vindo do fundo até a frente dela.

(10) par=9717: A faxineira foi até a 15ª DP (Gávea) registrar 
queixa de calúnia […].

(11) par=3473: Esses maciços, que se estendem pela península 
Escandinava e pelas ilhas Britanicas, prolongando-se até a 
França, a Espanha e a Europa Central, têm como ponto 
culminante o monte Ymesfi eld […]

(12) par=1163: As planícies localizam-se na parte central esten-
dendo-se desde a França até a União Soviética.

Neves (2000, p.624-628, grifo nosso) regista as duas possibili-
dades no exemplo que de seguida se transcreve:

(13) “[...] ora nossas carteiras iam até o campo e ao mar; as 
águas vinham até os seus pés; fui até ao fogão apanhar 
um fósforo; [...]”

Nos sites de ajuda para o vestibular que, queiramos ou não, 
desempenham um papel não despiciendo no conhecimento sobre a 
língua no Brasil, regista-se a dupla possibilidade (grifo nosso):

A preposição até admite a preposição a ao seu lado: 

1. Ontem, fomos até o parque caminhar (ou até ao parque);
2. Dormi até o meio-dia (ou até ao meio-dia).
Tal combinação não é obrigatória; é, aliás, desnecessária. A 
combinação de até com a acontece com o objetivo de evitar 
ambigüidade, ou seja, evitar duplo sentido na frase, pois o 
vocábulo até, além de ser preposição, também pode ser advér-
bio com o sentido de ‘inclusive’. 
(CATARINO, 2015, grifo nosso). 

Destas palavras se depreende que a presença da preposição a 
à direita de até[Preposição] é dispensável, excepto quando pode haver 
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dualidade de leituras e de funções — adverbial e preposicional de 
até  —, patentes nos exemplos seguintes, extraídos deste mesmo 
site. Em (14a) vs. (14b), a ausência da preposição a legitima uma 
leitura preposicional (14a) e adverbial (14b) de até. Estas leituras 
seriam as típicas do Brasil. Em Portugal as leituras seriam as (15a) 
vs. (15b).

(14)  [PB]

a) [PB] “A enchente inundou o bairro todo, até a igreja” 
(CATARINO, 2015, grifo nosso) - duas leituras:
. até [Preposição] A enchente inundou o bairro todo, mas 
não a igreja: chegou até lá e parou (recomenda-se «até à 
igreja» para evitar a ambiguidade).
. até [Advérbio] ‘A enchente inundou o bairro todo, inclusive 
a igreja’

(15)  [PE]

a) [PE] Até[Preposição] : “A enchente inundou o bairro todo, 
até à igreja” (‘A enchente inundou o bairro todo, mas 
não a igreja’) (CATARINO, 2015, grifo nosso).

b) [PE] até [Advérbio] : “A enchente inundou o bairro todo, 
até a igreja” (‘A enchente inundou o bairro todo, inclusi-
ve a igreja’) (CATARINO, 2015, grifo nosso).

A avaliar pelos dados de (14) e de (15), a realidade brasileira 
e portuguesa difeririam apenas parcialmente, no que diz respeito 
ao [±uso] de preposição à direita de até e aos valores em causa nos 
dois casos. Mas o uso linguístico brasileiro tende cada vez mais a 
ser diverso do recomendado, e que (14b) espelha. Os dados de (14) 
refl etem uma prática de respeito pela norma culta mais tradicio-
nal que não acompanha o pulsar da língua vernacular do século 
XXI do Brasil, mas que ao mesmo tempo prepara os alunos para 
os cenários construcionais gramaticalmente mais complexos, como 
são os do português europeu.
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Em Portugal, uma frase como a seguinte seria considerada des-
viante, se redigida por um falante de PLM de Portugal, mas não 
por um brasileiro ou por um PLE:

(16) “O resultado das eleições será conhecido até as 22h”. 
(CATARINO, 2015, grifo nosso).

A comparação dos exemplos (3)-(12) do Brasil com os de 
Portugal (17-20) torna claro que em Portugal, no mesmo cotexto, 
a preposição acompanha ainda de forma obrigatória até, o que ten-
de a não se verifi car dominantemente no Brasil.

PE: CETEMPUBLICO

(17) par=ext1392280-clt-92a-1: Estreou em Cacilhas no Verão 
passado, já viajou até à França e foi agora distinguido no 
concurso «Teatro na Década».

(18) par=ext1419014-clt-91a-3: Apareceram no centro da 
Europa, por volta do século VI A.C., expandindo-se, ao 
longo de cinco séculos, para Oeste até à França (Gália) 
e Península Ibérica (Ibéria), para Sul até à Itália e Grécia, 
para Leste até à Ásia Menor (Galátia) […].

(19) PE: par=ext131929-des-94b-2: […] Figo, Capucho, 
Pacheco, […] Sá Pinto e Nuno Valente são os 23 jogado-
res que viajaram até à Holanda.

(20) PE: par=ext34344-clt-91b-1: Mais adiante, a Avenida 
Central de Chelas entraria em túnel […] para ligar na 
zona da Avenida Padre Cruz à futura 3ª Circular que 
segue até à Pontinha.

O contraste entre PB e PE é visível também através dos dois 
exemplos seguintes (negritos meus):
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(21) PB (CETENFolha): par=8636: O escritor Eduardo 
Heras León já fazia suas críticas ao rigor do exército da 
Revolução que ele abraçou até a medula. 

(22) PE (CETEMPUBLICO): par=ext34451-soc-96b-2: há 
determinados jornais que exploram qualquer coisa má até 
à medula.

A oscilação que se verifi ca no Brasil (visível através de (...) no 
quadro seguinte) não ocorre em Portugal, sendo que neste país 
se usa a construção aparentemente mais antiga, em que até se faz 
acompanhar de preposição (cf. RAPOSO et al., 2013). Na primei-
ra gramática, Oliveira distingue até advérbio (cap. XXXV) de até 
preposição (cf. cap. XLIX) e usa «até à sua Itália» (cap. III). Ao 
que me foi possível apurar, só a partir do século XIX há registos de 
ausência de preposição, neste cotexto, no Brasil.

Quadro 1 – Presença e ausência de A[Preposição] 
à direita de «Até[Preposição] N»

Até[Preposição] + (±)Preposição

Português 
europeu a [Preposição] + determinante

Português 
brasileiro (a [Preposição] ) + determinante

Fonte: Elaboração própria

«Relacionado A» (PB/PE) / «Relacionado COM» (PE)

Se um aluno meu, nascido e criado em Portugal, dissesse «rela-
cionado a», no mínimo eu perguntaria ou escreveria «relacionado a 
ou relacionado com?». Este questionamento denota a estranheza de 
uma professora com muitos anos de docência face a uma constru-
ção que, de alguma forma, considera anómala no PE. 

Alguns autores brasileiros também assinalam (ou prescrevem 
mesmo) a ocorrência de relacionado [com] (SÉRGIO, 2011). 
Com efeito, no sentido de ‘dizer respeito a’, a regência faz-se, no 
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Brasil como em Portugal, com recurso à preposição com. Mas a 
verdade é que são muito numerosos os testemunhos de especialistas 
de relacionado a no PB. E não parece ser uma construção da nor-
ma informal ou da não culta, pois em muitos textos de académicos 
(cf. exemplo seguinte) se observa esta construção.

(23) “Como crescimento de longo prazo está intimamente rela-
cionado a ganhos de produtividade [...]” (SALOMÃO, 
2014, grifo nosso).

Num dos blogs acessíveis na internet, Helder Guégués escreve 
que no Brasil se usa generalizadamente relacionado a e não 
relacionado com, típico do português europeu culto. Reproduz-se 
de seguida um excerto do texto extraído de Guégués (2012, grifo 
nosso):

Cientistas […] demonstraram que um gene da larva 
Caenorhabditis elegans […] é similar a um gene humano rela-
cionado à doença de Alzheimer […]» («Alzheimer e diabetes 
têm elo genético», Diário de Notícias, 16.06.2012, p.56).

Em todo o caso, os materiais empíricos observados tstemunham 
uma clara situação de mudança em curso, sendo por isso aparente-
mente contraditórios.

Os dados das bases de textos escritos do PB disponíveis online 
apontam para a coexistência de Relacionado/a(s) COM e de 
Relacionado/a(s) A, com largo predomínio da primeira constru-
ção. O alargamento à forma feminina e às de plural confi rma que 
assim seja, como se espelha no quadro seguinte.
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Quadro 2 – Valores de ocorrência de «relacionado/a(s) 
COM» e «relacionado/a(s) A» em corpora escritos do PB

Acesso em 
13.10.2015 Relacionado/a(s) COM Relacionado/a(s) A

Projeto 
AC/DC: 
corpo Corpus 
Brasileiro2

relacionado com 9283 ocorrências relacionado a 4474 ocorrências
relacionados com 12368 ocorrências relacionados a 6874 ocorrências
relacionada com 11094 ocorrências relacionada a 5145 ocorrências
relacionadas com 10209 ocorrências relacionadas a 5908 ocorrências

Projeto 
AC/DC: 
corpo NILC/ 
São Carlos3

relacionado com 75 ocorrências relacionado a 23 ocorrências
relacionados com 120 ocorrências relacionados a 57 ocorrências
relacionada com 81 ocorrências relacionada a 28 ocorrências
relacionadas com 80 ocorrências relacionadas a 40 ocorrências

Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos nas fontes mencionadas. 2 3

No quadro acima, os dados numéricos apontam para o predo-
mínio de Relacionado/a(s) COM face a Relacionado/a(s) A.

Mas se observarmos por um outro ângulo as mesmas bases de 
dados, os resultados quantitativos são substancialmente diferentes. 
Na ausência de dados quantitativos que me sejam acessíveis sobre 
os nomes de frequência mais e menos elevada no PB, os nomes 
aqui selecionados, que constam do quadro seguinte, e que fi gu-
ram à direita de relacionado A/COM são alguns dos que sabemos, 
por experiência, serem usados no quotidiano e, como tal, bastante 
representativos de diversos patamares de frequência. Como refe-
rência, tenham-se em conta os dados dos valores de frequência do 
Português europeu plasmados no CORLEX (Léxico de frequências 
do português. Disponível em: Léxico Multifuncional Computorizado 
do Português Contemporâneo); segundo estes, são os seguintes os 
valores de frequência de uso: do pronome isso 19657; dos nomes 
educação 8606, jogo 7416, guerra 3806, saúde 2738, governo 
2437, emprego 2200, crime 1616, consumo 1575, prazer 1044, 
salário 928, desvio 505, pobreza 483, havendo portanto valores 
de patamares bem diferenciados registados no quadro abaixo.

2 <http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=CBRAS>
3 <http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS>
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Pela análise de dados nominais mais específi cos extraídos do 
Corpo: Corpus Brasileiro v.2.3, em 13.10.2015, verifi camos que, em 
regra, predomina o uso de relacionado a face ao de relacionado 
com. 

Quadro 3 – Valores de ocorrência de «relacionado/a(s) 
COM» e «relacionado/a(s) A» em cotextos nominais 

específi cos extraídos de corpora escritos do PB

Pedido de uma concordância em contexto: Projeto AC/DC: corpo Corpus Brasileiro
(acesso 13.10.2015)

RELACIONADO A RELACIONADO COM
relacionado ao crime 4 ocorrências relacionado com o crime. 2 ocorrências
relacionado a isso 23 ocorrências relacionado com isso 7 ocorrências
relacionado ao governo 4 ocorrências relacionado com o governo 0 ocorrências
relacionado ao emprego 4 ocorrências relacionado com emprego 0 ocorrências

relacionado com o emprego 5 ocorrências
relacionado a serviços 4 ocorrências relacionado com serviços 1 ocorrência
relacionado ao consumo 69 ocorrências relacionado com (o) consumo 0 ocorrências
relacionado ao desvio 7 ocorrências relacionado com o desvio 2 ocorrências
relacionado ao preço 6 ocorrências relacionado com o preço 3 ocorrências
relacionado ao jogo 7 ocorrências relacionado com o jogo 1 ocorrência
relacionado ao salário 1 ocorrência. relacionado com o salário 0 ocorrências
relacionado à saúde 74 ocorrências relacionado com a saúde/ 2 ocorrências

relacionado com saúde 5 ocorrências
relacionado à educação 24 ocorrências relacionado com educação/ 11 ocorrências

relacionado com a educação 3 ocorrências
relacionado à pobreza 7 ocorrências relacionado com a pobreza 3 ocorrências
relacionado à guerra 4 ocorrências relacionado com a guerra 2 ocorrências
relacionada ao prazer 8 ocorrências relacionado com o prazer 4 ocorrências

Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos nas fontes mencionadas.

Os dados do CETENFolha não corroboram o predomínio da 
construção relacionado a. Nos casos abaixo transcritos (24-42) 
não há ocorrência, na base consultada (28 setembro de 2014) 
do CETENFolha, de construções relacionado com nos mesmos 
cotextos em que ocorre relacionado a.
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CETENFolha

(24) par=Brasil--94b-3: Na campanha de […], cada dedo da 
mão ‘tá relacionado a uma meta de governo.

(25) par=Brasil--94b-2: Segundo Diniz, o documento tinha o 
valor de Cr$ 3 milhões em 19 de setembro de 1990 e seria 
relacionado a serviços prestados […].

(26) par=Brasil--94b-2: Soma-se a ‘se suposto ou real cresci-
mento um fato objetivo relacionado a uma outra candi-
datura com perfi l parecido à de FHC.

(27) par=Brasil--94b-2: Há, por exemplo, uma raiz composta 
de m-l-k, ou variantes próximas -- que signifi ca algo rela-
cionado a amamentação ou alimentação em um grupo 
muito amplo de línguas.

(28) par=Cotidiano--94b-2: O nome do ex-presidente […] ‘tá 
relacionado a uma quantia de 400 mil (o documento não 
‘pecifi ca em que moeda).

(29) par=Cotidiano--94a-3: «Ele veio com problemas relacio-
nado a drogas.

(30) par=Cotidiano--94a-1: Para a polícia, o crime pode ‘tar 
relacionado a uma herança […].

(31) par=Cotidiano--94a-2: O meteorologista do Inmet […] 
disse que o vendaval que atingiu o litoral norte ‘tá relacio-
nado a nuvens de tempestade.

(32) par=Dinheiro--94b-1: O acordo tem seu maior valor 
relacionado a «indenização por tempo de serviço de 
não-optante».

(33) par=Especial--94a-2: Para o TRE, houve montagem de 
imagem e som em dois programas que «afronta» o candi-
dato do Pp, […] que era relacionado a Collor.
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(34) par=Esporte--94b-2: Leonardo -- É legal ser relacionado a 
uma marca como a Mizuno.

(35) par=Esporte--94a-1: O porta-voz da polícia de Medellín 
disse acreditar que o assassinato […] pode ‘tar relaciona-
do a ‘sas ameaças, atribuídas aos cartéis […].

(36) par=Ilustrada--94a-1: A luta do advogado homossexu-
al […] para provar que foi demitido por ser seropositivo 
[…] mostra o ‘tigma relacionado a Aids […].

(37) par=Ilustrada--94b-2: Shelley Wong acha que o sucesso 
de Amy Tan, por exemplo, ‘tá relacionado a questões de 
gênero tanto quanto a questões étnicas.

(38) par=Ilustrada--94b-1: Pode ‘tar relacionado a isso.

(39) par=Ilustrada--94a-2: «Mode et Musique» (Moda e 
Música) trata das interferências e infl uências recíprocas 
das duas áreas; «Tolérance» (Tolerância) traz um viés mais 
politizado, relacionado a diferenças sociais.

(40) par=Ilustrada--94a-1: Entre as justifi cativas para a censu-
ra ao fi lme, ‘taria o fato de ele ‘tar relacionado a «pelo 
menos dez» crimes cometidos nos Eua.

(41) par=Mais--94b-2: O desempenho social nos homens ‘tava 
relacionado a sintomas como embotamento afetivo, isola-
mento social, falta de vontade e de ‘pontaneidade e conta-
to pessoal pobre. 

(42) par=Mundo--94b-2: Mesmo se os tablóides britânicos 
decidam não publicar as fotos, […] publicações ‘trangeiras 
serão importadas em massa para o Reino Unido, onde o 
interesse por tudo relacionado a Diana é enorme.

No PE, a avaliar pela pesquisa feita no CETEM PUBLICO, 
são muito mais numerosas as ocorrências de relacionado com (1892 
ocorrências) face às de relacionado a (23 ocorrências). Começamos 
por exemplifi car aqueles (43-44) para depois nos determos nos 
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exemplos menos prototípicos (45-48). Apenas no exemplo (48) se 
detetam caraterísticas prototípicas do PB, pelo que será um texto 
de autor brasileiro ou uma manifestação das mudanças também 
em curso no PE. Com efeito, na fala e na escrita dos mais jovens, 
começam a observar-se no PE construções de ‘relacionado a’.

PE: CETEM PUBLICO: relacionado com (1892 ocorrências)

(43) PE: par=ext1522-soc-97b-2: No entanto, parece-me ser 
pertinente realçar um aspecto relacionado com o planea-
mento e ordenamento do território.

(44) par=ext3382-pol-97b-2: Embora exista a suspeita de que o 
crime pode estar relacionado com ajustes de contas rela-
cionados com negócios […].

PE: CETEM PUBLICO: relacionado a (23 ocorrências)

(45) par=591: Já a palavra «ótico» vendo latim (oticus) e é um 
adjetivo relacionado a ouvido.

(46) par=36168: «Qualquer pessoa que se oponha ao divórcio 
não-consensual utiliza os dados de Weitzman», declarou 
Peterson, acrescentando que o diferencial que ela indica 
deve estar mais relacionado a outros fatores […].

(47) par=49314: Outro tipo de romance, relacionado a outra 
conjuntura estético-literária, começa a formar-se.

(48) par=55555: 36 […] sobre um assunto relacionado a seu 
serviço como funcionário.

O número de ocorrências por milhão atestadas Davies (2017), 
seja em Portugal, seja no Brasil, não é radicalmente diferente, sen-
do os valores próximos nos textos desse corpus representativos da 
língua portuguesa nos dois lados do Atlântico.
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Quadro 4 – Número de ocorrências de «[relacionar] A» no 
PE e no PB (adaptados de www.corpusdoportugues.org)

Secção Sec.
14-19

Sec
20 PORT BRAS ACAD NOTIC FIC ORAL

Ocorrências 0 95 27 35 47 9 2 4
Por milhão 0.00 4.69 2.64 3.48 8.17 1.39 0.34 1.92

Fonte: Adaptado de www.corpusdoportugues.org

Quadro 5 – Número de ocorrências de «[relacionar] COM» 
no PE e no PB (adaptados de (www.corpusdoportgues.org)

Secção Sec.
14-18

Sec.
19

Sec
20 PORT BRAS ACAD NOTIC FIC ORAL

Ocorrências 0 18 208 102 106 123 37 23 25
Por milhão 0.00 1.85 10.26 9.98 10.55 21.37 5.70 3.87 12.00

Fonte: Adaptado de www.corpusdoportugues.org

As construções corradicais «em relação a» ‘no que concerne a’ 
(«em relação ao antes exposto») e «com relação a» (com relação ao 
antes exposto) não diversifi cam a proposição a, pelo que se com-
preende a tendência para que a preposição a seja a preferida, pelo 
menos no Brasil, também em «estar relacionado a».

A avaliar pelos resultados obtidos em Davies (2017), a constru-
ção «com relação a» ocorre substancialmente mais no PB que no 
PE, mas a construção «em relação a» apresenta valores não muito 
afastados no PB e no PE, como se observa através dos dados numé-
ricos dos quadros seguintes. 

Quadro 6 – Número de ocorrências de «com relação a» 
no PE e no PB no www.corpusdoportgues.org

Secção Sec.
14-18

Sec
19

Sec
20 PORT BRAS ACAD NOTIC FIC ORAL

Ocorrências 0 4 95 1 94 36 36 1 22

Por milhão 0.00 0.41 4.69 0.10 9.35 6.26 5.55 0.17 10.56

Fonte: Adaptado de www.corpusdoportugues.org
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Quadro 7 – Número de ocorrências de «em relação a» 
no PE e no PB no www.corpusdoportgues.org

Secção
Sec.

14-15 e
17-18

Sec
16

Sec
19

Sec
20 PORT BRAS ACAD NOTIC FIC ORAL

Ocorrências 0 1 43 1104 527 577 251 666 37 150

Por milhão 0.00 0.23 4.42 54.48 51.59 57.42 43.62 102.64 6.23 72.00

Fonte: Adaptado de www.corpusdoportugues.org

«Assistir ‘presenciar’ o N» (PB) / «Assistir ‘presenciar’ ao N» (PE)

Não sei se podemos continuar a dizer, de forma tão simplista 
quanto até aqui se dizia, que na língua portuguesa assistir pode ser 
usado com dois valores:

(i) Assistir ‘socorrer, ajudar’: verbo transitivo direto, que 
não rege preposição: 

a. As médicas assistiram os doentes agudos. 
b. Os enfermeiros assistiram os feridos ligeiros

(ii) Assistir ‘presenciar, estar presente a, ver, caber’: verbo 
transitivo indireto, que rege a preposição a: 

a. É fundamental assistir às aulas? 
b. Assiste ao governo o dever de resolver o problema.

A observação da realidade empírica obriga a traçar uma panorâ-
mica mais complexa. Com efeito, ao lado de ocorrências de assistir a 
(cf. 49) estão abonadas ocorrências do mesmo verbo de ‘presencia-
ção’ assistir sem preposição (cf. 50).

(49) “[...] as crianças assistiam emudecidas àquele grande 
acontecimento” (NEVES, 2000, p.6207, grifo nosso).

(50) “A campanha de […] mostrou […] trechos do debate de 
terça-feira com comentários de eleitores que assistiam o 
embate em suas casas”. (AKEL; AKEL, 2014, grifo nosso).
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Consciente das mudanças em curso, Neves (2003) assinala que 
a fórmula da tradição gramatical, que obrigava ao uso da preposi-
ção A, em assistir a N (assistir ao crime), ocorre no PB em 80%, 
e que em 20% já se usa “assistir ø N”, com o mesmo sentido de 
‘presenciar’.

Com efeito, no português brasileiro, mas também no europeu, 
esta construção parece levar a dianteira cada vez mais intensa à 
mais antiga.

Para verifi car as tendências quantitativas, procedi a uma pes-
quisa no CETEMPúblico e no CETENFolha, usando «Assistiu 
o jogo», «Assistiu o embate», «Assistiu o debate» e «Assistiu ao 
jogo», «Assistiu ao embate», «Assistiu ao debate». No site do 
PE, não há ocorrências de «Assistiu o jogo», «Assistiu o emba-
te», «Assistiu o debate». Os resultados quantitativos obtidos 
encontram-se no quadro seguinte. Curiosamente, no corpus 
CETENFolha há 28 ocorrências da construção mais antiga, com 
regência preposicional.

Quadro 8 – Resultados de ocorrências de «assistiu 
ao jogo», «assistiu ao debate», «assistiu ao embate» 

em http://www.linguateca.pt/CETENFolha/

Procura: assistiu ao jogo Procura: assistiu ao debate Procura: assistiu ao embate

Corpo: CETENFolha
28 ocorrências

Corpo: CETEMPúblico
5 ocorrências

Corpo: CETEMPúblico
1 ocorrência

Português brasileiro Português europeu

Fonte: CETENFolha ([20-]).

No PE (BUSSE 1994, p.68), diferencia-se, pois, com base em 
diferente estrutura argumental,

(i) Assistir ‘socorrer, ajudar’: verbo transitivo direto, que 
não rege preposição e
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(ii) Assistir ‘presenciar, estar presente a, ver, caber’: verbo 
transitivo indireto, que rege a preposição (cf. exemplo 
seguinte)

(51) par=ext1302706-des-94a-2: Derrick Coleman […] e 
Kenny Anderson […] foram decisivos na manobra dos 
visitantes, terceiros da Divisão Atlântico, que ontem assis-
tiu ao embate entre os dois primeiros: New York Knicks e 
Orlando Magic. (CETEMPublico, [20-])

A diferente situação relativa à estrutura argumental e à regência 
preposicional destes verbos em Portugal e no Brasil será, então a 
que se visualiza no quadro abaixo.

Quadro 9 – Verbo(s) assistir, estrutura 
argumental, [± regência proposicional]

PB, PE PB PE
V transitivo direto:
[-preposição]

Assistir 
‘socorrer’

Assistir 
‘presenciar, 

caber’
-

V transitivo indireto:
[+preposição] - -

Assistir 
‘presenciar, 

caber’

Fonte: Elaboração própria.

A ser este o quadro que refl ete a realidade presente, no 
Português do Brasil assistir é um verbo transitivo direto, não pre-
posicionado, enquanto no Português europeu subsistem as duas 
estruturas argumentais (transitiva direta e indireta), associadas a 
semantismos diferentes de assistir.

Aceitar a V (PB) / Aceitar a/ø V (PE)

Ao ler alguns jornais de referência do Brasil, deparei-me com 
uma construção anómala para um falante culto de português 
europeu: aceitar a V (PB) vs. aceitar V (PE) (BUSSE, 1994, p.11). 
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Todavia, também no velho continente se registam ocorrências de 
aceitar a V, o que me faz pensar se também o PE está em mudança 
neste aspeto.

Observemos os dados, assaz contraditórios, de resto, no Brasil 
como em Portugal

No Brasil registam-se três construções:

. Aceitar Vinfi nitivo (cf. (52))

. Aceitar a Vinfi nitivo (cf. 53)

. Aceitar de Vinfi nitivo (cf. 54)

(52) “[...] o leão, rugindo apenas, aceitava digerir todas as 
afrontas.” (BORBA, 1991, p.26), no dicionário que des-
creve a regência de verbos que circulam no português con-
temporâneo do Brasil, em 1991.

(53) “[...] em 2010, quando o Partido Verde aceitou a bancar 
a candidatura de Marina para presidência da república 
[...]” (GIOVANINI, 2014).

(54) par=Dinheiro--94a-2: «No mesmo passo o conveniado 
‘tá proibido e o trabalhador ‘tá sufi cientemente ‘clareci-
do a não aceitar de impor desconto ao aceitar o cartão » 
(CETENFolha)

Nos gramáticos que abonam a estrutura «aceitar + Vinfi nitivo», só 
a construção «Aceitar ø Vinfi nitivo» ocorre. Castilho e Bechara não 
registam esta construção específi ca, mas as demais perífrases de 
infi nitivo (CASTILHO, 2010; BECHARA, 2004) fazem crer que 
seria esta a estrutura consignada.

No site do CETENFolha (consultado em 28 de setembro de 
2014) não há abonações de «aceitou a V». A estrutura registada (cf. 
exemplo seguinte) é a mais tradicional, em que à direita de aceitar 
não há preposição.

(55) par=Especial--94a-1: Nenhum partido ou coligação aceitou 
bancar os custos propostos por ele (CETENFolha, [20-]). 
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O verbo aceitar é um verbo tipicamente transitivo, tendo por 
objeto direto um SN (aceitar a negociação), uma frase com-
pletiva (aceitar que entrem em negociações) e um SV (aceitar 
negociar).

Todavia, e estando em análise aceito ir ao cinema, em consulta 
feita ao ciberduvidas (PRADA, 2007), afi rma-se que “[...] segun-
do Celso Luft, no Dicionário Prático de Regência Verbal, a infi nitiva 
pode ser precedida da preposição de. Transcrevo o exemplo que o 
autor dá: ‘Nunca aceitei de ir brincar com os fi lhos do novo vizi-
nho.’ Edite Prada, 06/11/2007.”

Está, pois, legitimada por renomados gramáticos, a inserção de 
uma preposição tradicionalmente dispensada, seja no Brasil, seja 
também em textos do português europeu, como o testemunham os 
exemplos seguintes, extraídos do CETEMpublico 

(56) par=ext1409872-pol-93a-1: a edição de ontem do «New 
York Times» admitia que Washington possa aceitar a 
comprar de armas por parte das autoridades de Angola. 
(CETEMPublico, [20-])

(57) par=ext268127-pol-95b-1: os governos […] estão a pres-
sionar Colombo a parar com as operações se os guerri-
lheiros […] se mostrarem dispostos a aceitar a reiniciar o 
diálogo de paz. (CETEMPublico, [20-]) 

Considerações fi nais

As alterações verifi cadas traduzem-se, se tomarmos como bali-
za os padrões de construção matriciais e mais antigos, no que se 
encontra plasmado no quadro seguinte. Neste > equivale a ‘dá 
lugar a’, e ≥ equivale ‘dá lugar a e/ou coexiste com’.
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Quadro 10 – Classes de alterações no uso de algumas preposições

Eliminação de 
preposição

Até[Preposição] + a[Preposição] > Até[Preposição] ø [Preposição] 

Assistir ‘presenciar’ + a[Preposição] + determinante > 
Assistir ‘presenciar’ + ø[Preposição] + determinante 

Inserção de preposição Aceitar ø[Preposição] V > Aceitar a[Preposição] V

Diferente seleção 
preposicional

Relacionado com ≥ Relacionado a 

Fonte: Elaboração própria.

A que se devem as alterações em curso? Talvez não haja uma 
única resposta, mas por certo as permanentes fl utuações no uso das 
preposições, que o quadro seguinte ilustra, podem trazer luz a este 
estado de coisas.

A fazer fé nos dados abaixo refl etidos, a preposição a perdeu ter-
reno do século XVIII para o XIX, descendo do segundo lugar que 
até então ocupava para o terceiro (por troca com em). A sua elimi-
nação está em conformidade com esta perda de protagonismo. 

Quadro 11 – Ordem decrescente de uso das 
preposições - corpora portugueses

Séc. 14 De, a, em,  por, per, com,  para, contra, sem, sobre, entre, perante, 
desde, ante, até, após

Séc. 15 De, a, em,  por (per), para, com , sem, sobre, perante, até, desde, 
contra, entre

Séc. 16 De, a, em,  por (per), para, com , sem, sobre, entre, até, ante, 
contra, perante

Séc. 17 De, a, em,  por (per), para, com , sem, contra, entre, sobre, até, 
perante, após

Séc. 18 De, a, em,  por (per), com , para, sem, até, contra, sobre, entre

Séc. 19 De, em, a , com , por (per), para, sem, sobre, entre, desde, contra, 
até, sob

Fonte: Diório Júnior (2002, p.64).
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No caso de Até[Preposição], dois dados podem ajudar a explicar a 
eliminação da preposição: (i) a anomalia da coexistência de duas 
preposições, sendo caso único no universo das preposições, o que 
se pode explicar pela sua origem (árabe, segundo CUNHA, 1998); 
(i) o facto de o advérbio até não se fazer acompanhar de prep-
osição. Mas, sendo até uma preposição introdutora de argumentos 
(NEVES, 2000), o facto de dispensar a preposição tem implicações 
na natureza do argumento selecionado, que aparentemente deixa 
de se oblíquo para ser de tipo mais objeto.

No que diz respeito a Relacionado com e Relacionado a, ver-
ifi ca-se uma total descoincidência com os dados do quadro acima, 
pois segundo estes com ganha terreno à preposição a, e é o con-
trário o que se verifi ca no caso em pauta.

Impõe-se, pois, um estudo global, sincrónico e histórico, das 
mudanças pretéritas e presentes das preposições, para assim se visu-
alizarem as tendências mais e menos relevantes.

Impõe-se igualmente uma visão e um ensino não normativista 
do uso das preposições, de forma a que a descrição da língua refl ita 
e respeite a apropriação que os falantes dela fazem e se ancore no 
uso dos falantes, confi gurando uma verdadeira ‘gramática de usos’.
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USOS DE “SE” ANTICAUSATIVO 
EM PB E PE

Sílvia Isabel do Rosário RIBEIRO

Introdução

Este trabalho centra-se na análise de estruturas como as de 1) – 
7), que, ocorrendo com frequência em Português Brasileiro (PB) 
e em Português Europeu (PE), se caracterizam por (i) denotarem 
situações de mudança de estado, (ii) serem estruturas sintaticamen-
te intransitivas, correlacionáveis com estruturas transitivas corres-
pondentes, (iii) incluírem verbos de alternância causativa e (iv) por 
registarem alguma fl utuação no que respeita à presença/ausência do 
clítico se. 

1) Então, a cadeia se rompeu pelo lado mais fraco 
(FSP950115-007) 

2) O acidente ocorreu quando a parede de metal do reservatório 
rompeu (PUBLICO-19941012-097)

3) O Titanic de quase 48 mil toneladas partiu-se em 
dois e levou duas horas e 40 minutos a afundar. 
(PUBLICO-19941116-121)

4) Este acidente pode superar o pior da história do país, que 
matou 119 pessoas quando o barco em que viajavam partiu 
em dois ao ser abalroado por um petroleiro, em 1992. 
(FSP940214-013) 
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5) O governo […] se assustou quando viu os dados sobre o 
aumento das importações de carros. (FSP950131-061)

6) Mas o sociólogo Boaventura Sousa Santos não se assustou 
com a formalidade do acto […] (PUBLICO-19950722-118)

7) Mas o gosto atravessou oceanos e europeizou-se 
(PUBLICO-19950310-149).

Trata-se de estruturas que têm sido recorrentemente estu-
dadas, sob diversas perspetivas teóricas, nas últimas décadas 
(LEVIN; RAPPAPORT-HOVAV, 1995; MENDIKOETXEA, 
1999; SANCHEZ LOPEZ, 2002; REINHART; SILONI, 2005; 
SCHÄFER, 2009), sendo apelidadas de estruturas decausativas, 
anticausativas, incoativas ou ergativas.

Começaremos por apresentar as principais características des-
tas construções, centrando-nos nas alterações argumentais que lhes 
estão subjacentes. Posteriormente, partindo da análise de ocorrên-
cias recolhidas através do corpus CETEM CHAVE (disponível no 
Portal da Linguateca <http://www.linguateca.pt/>), procuraremos 
identifi car padrões no que concerne à presença ou ausência do clí-
tico se em estruturas deste tipo.

Estruturas anticausativas: contributos para uma caracterização 
da estrutura temático-argumental

Construídas em torno de verbos de alternância causativa, isto é, 
de verbos que admitem dois padrões de realização sintática1 – uma 
variante transitiva causativa (8) e uma variante intransitiva anticau-
sativa (9) –, as estruturas anticausativas assentam em substanciais 
alterações na organização e materialização da estrutura temático-
-argumental dos predicadores em questão (LEVIN; RAPPAPORT-
HOVAV, 1995).

1 Esta não é uma perspetiva consensual; em Schäfer (2009) encontra-se uma interessante 
resenha das principais posições a este respeito.
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8) Um pedaço de cimento quebrou o para-brisas.

9) O para-brisas quebrou-se com a tempestade.

Quando integrados em estruturas transitivas-causativas, os 
verbos de mudança de estado exibem um sujeito que, por nor-
ma, denota uma entidade (em (8), um pedaço de cimento) com 
capacidade para desencadear a mudança de estado descrita pela 
predicação. O sintagma nominal com função de objeto direto (em 
(8), o para-brisas) codifi ca uma entidade que, forçosamente, tem 
as propriedades necessárias para poder sofrer a mudança de esta-
do designada pelo verbo e que, em termos semânticos, se assume 
como Tema ou Experienciador (de acordo com as propriedades do 
verbo em uso).

Quando o falante opta por não mencionar a causa externa que 
espoleta a mudança de estado e/ou quando prefere não lhe atribuir 
tanta proeminência informativa, recorre às estruturas intransitivas 
anticausativas correspondentes, como em (9). Estas construções 
codifi cam a mudança de estado de uma determinada entidade, sem 
referir o evento causador que a espoleta (ou referindo-o opcional-
mente) (PEREIRA, 2007). Assim, quando integrados em estru-
turas intransitivas anticausativas, os verbos de mudança de estado 
exibem um sujeito sintático que corresponde ao objeto afetado (em 
9, o para-brisas), sendo perfeitamente admissível que o causador 
não tenha presença na linearidade frásica.

Na linha do proposto por Levin e Rappaport-Hovav (1995), 
acreditamos que ambas as variantes de um verbo de alternância 
causativa partilham a mesma estrutura semântico-temática, basica-
mente diádica, que se consubstancia, em termos semântico-temáti-
cos, na presença de um argumento Causa e de um argumento Tema 
ou Experienciador. Subjacente à variante transitiva destes verbos 
está a projeção destes dois argumentos temáticos para a estrutura 
argumental: ao argumento Causa associa-se o argumento externo; 
ao argumento Tema/Experienciador associa-se o argumento inter-
no. Estes, por sua vez, ocorrem na estrutura sintática como sujeito 
e objeto direto, respetivamente, como se visualiza na Figura 1.
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Figura 1 – Organização temático-argumental 
subjacente às estruturas transitivas causativas

Estrutura Temática Causa Tema/Experienciador

Estrutura Argumental X2 Y

Estrutura Sintática Sujeito
(um pedaço de cimento)

Objeto Direto
(o para-brisas)

Fonte: Pablo Nunes Ribeiro (2011, p.239). 2

Nas estruturas anticausativas, ainda segundo Levin e Rappaport 
Hovav (1995), o argumento Causa, a que se associa uma interpre-
tação existencial que não interessa especifi car, imobiliza-se na estru-
tura temática, não chegando a projetar-se na estrutura argumental, 
que, assim, exibe um único argumento: o argumento interno. Em 
consequência da imobilização do argumento Causa na estrutu-
ra temática, não se associa qualquer papel temático ao argumen-
to externo, estando assim reunidas as condições necessárias para a 
ativação da Generalização de Burzio: não se associando qualquer 
papel temático ao argumento externo, os predicadores em causa 
deixam de ter capacidade para atribuir caso acusativo e, por isso, o 
argumento interno vê-se impedido de ocorrer na sua posição sin-
tática habitual (OD), acabando por ocupar a posição de sujeito. 
Ou seja, nas estruturas em análise, estamos perante um processo 
de reorganização argumental, a que chamamos anticausativização 
(ou decausativização, como REINHART; SILONI, 2005), que 
reanalisa um predicado sintaticamente transitivo num predicado 
intransitivo inacusativo. O esquema da Figura 2 permite visuali-
zar a reorganização temático-argumental subjacente às estruturas 
intransitivas anticausativas.

2 Assinala-se a sublinhado o argumento externo.
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Figura 2 – Organização temático-argumental 
subjacente às estruturas transitivas antiausativas 

Estrutura Temática Causa Tema/Experienciador

Estrutura Argumental --------------------- Y

Estrutura Sintática Sujeito
(o para-brisas) -------------------

Fonte: Pablo Nunes Ribeiro (2011, p.239). 

Assumindo esta proposta de análise, aceitamos que as estrutu-
ras intransitivas anticausativas têm uma estrutura argumental uná-
ria, composta apenas pelo argumento interno (correspondente ao 
argumento com o papel temático de Tema/Experienciador). Assim 
se justifi ca que apenas este argumento possa afl orar na linearidade 
sintática com estatuto argumental. Efetivamente, nestas estruturas, 
a entidade desencadeadora da mudança de estado ou não tem pre-
sença na linearidade frásica (10) ou ocorre como adjunto, sob a 
forma de um sintagma preposicional (11) ou de uma oração subor-
dinada (12-13).

(10) A vidraça partiu-se.

(11) A vidraça partiu-se com a ventania.

(12) Como o vento era forte, a vidraça partiu-se.

(13) A vidraça partiu-se quando a tempestade eclodiu.

Verifi camos, portanto, que nas estruturas anticausativas, ape-
sar de sintaticamente intransitivas, é possível a presença, sob a 
forma de um adjunto, da entidade desencadeadora da ação (11). 
Neste ponto, as estruturas anticausativas afastam-se das passivas 
de se (14), na medida em que nestas, no atual corte sincrónico 
do Português, não é possível a presença de um sintagma-por que 
materialize na linearidade frásica a entidade, semanticamente ines-
pecifi cada, que estaria na origem da ação descrita.
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(14) Para salvar os operários encurralados, partiram-se as vidraças 
*pelos bombeiros.

Acredita-se atualmente que esta impossibilidade de ocorrência 
do sintagma-por, tendencialmente associado à manifestação do 
argumento externo nas passivas perifrásticas, decorrerá do facto de 
na estrutura sintática das estruturas passivas de se se encontrar já 
representado o correspondente argumento temático, precisamente 
através do clítico3. 

Nas estruturas anticausativas, pelo contrário, é perfeitamente 
aceitável a coocorrência do clítico e de adjuntos que codifi quem a 
entidade causadora/desencadeadora da mudança de estado. Assim 
sendo, não é de crer que neste contexto o clítico se assuma como 
manifestação, ainda que atenuada, do papel temático correspon-
dente ao argumento externo, pois, se assim fosse, esperar-se-ia a 
incompatibilidade registada nas passivas com clítico. Vejam-se os 
contrastes de gramaticalidade entre as estruturas seguintes.

(15) [Estes imóveis]Tema venderam-se a preço de saldo [*pelos 
construtores]Agente. 

(16) [As vidraças]Tema partiram-se [com as chuvas torrenciais do 
fi m-de-semana]Causa.

Passivas e anticausativas de se afastam-se, portanto, no que res-
peita ao caráter argumental do clítico nelas incluído: nas primeiras, 
se assume-se como manifestação lexicalmente atenuada do argu-
mento externo, impedindo a sua presença na linearidade frásica 
através de outros constituintes; nas segundas, em que é possível a 
presença simultânea de adjuntos que materializam o argumento 

3 A base para esta análise surge em trabalhos como os de Baker, Jonhson e Roberts 
(1989), que constroem a sua argumentação em torno da ideia de que nas passivas do Inglês 
o argumento externo tem manifestação através da própria morfologia passiva. Assim, nas 
passivas de clítico do Português, esta unidade fi guraria simultaneamente como operador 
diatésico, na medida em que espoleta o reajuste argumental subjacente a estas estruturas, e 
como manifestação, sintático-lexicalmente mitigada e referencialmente indeterminada, do 
argumento externo. Para mais detalhes a este respeito, consulte-se Silvia Isabel do Rosário 
Ribeiro (2011).
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com o papel temático Causa, e de se, depreende-se que este clítico 
não terá estatuto argumental. 

Por outro lado, estas duas ocorrências de se também se distin-
guem pelo facto de se apassivador se comportar como operador 
diatésico, tendo uma participação importante na reorganização 
argumental que sabemos ser inerente às estruturas passivas. Nestas, 
a ausência do clítico implica a perda da leitura passiva e o surgi-
mento de estruturas agramaticais, como se verifi ca em (17- 18). 

(17) *As armas destruíram para evitar novos confrontos. (vs. As 
armas destruíram-se para evitar novos confrontos.)

(18) *Estes imóveis venderam a preço de saldo. (vs. Estes imóveis 
venderam-se a preço de saldo.)

Contrariamente, são muitas as estruturas anticausativas que 
ocorrem sem clítico (19-20), sendo sentidas pelos falantes como 
perfeitamente gramaticais. Deste modo, não podemos afi rmar 
que seja o clítico a fomentar a reorganização argumental própria 
destas construções e a concomitante perda do argumento Causa, 
não podendo, por isso, perspetivar-se como operador diatésico 
decausativizador.

(19) A vidraça partiu com a ventania.

(20) O navio afundou durante a tempestade. 

Assim, ganha força a possibilidade de percecionarmos este clí-
tico que ocorre nas estruturas decausativas como um marcador 
diatésico, cuja função não passaria por espoletar a reorganização 
argumental associada a tais construções, mas por assinalar, quando 
necessário, a perda do argumento Causa. 

Acreditamos que o estudo dos dados concretos do PB e do PE 
respeitantes à presença/ausência do clítico poderá trazer nova luz 
sobre esta questão. Efetivamente, apesar de ser consensual a cons-
tatação de que há uma grande fl utuação a este nível, em ambas 
as variantes, com especial ênfase na variante brasileira, (NUNES, 
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1995; SOUZA, 1999; RIBEIRO, P., 2010; NEGRÃO; VIOTTI, 
2015), não há estudos sufi cientemente amplos que permitam per-
ceber a abrangência deste fenómeno nem que conduzam a uma 
clara identifi cação das razões que lhe estão subjacentes.

Ainda assim, afi gura-se como relativamente consensual, a par-
tir do proposto por autores como Paulo Chagas de Souza (1999) 
e Pablo Nunes Ribeiro (2010), a existência de uma tendência de 
perda de clítico anticausativo mais acentuada no PB do que no 
PE. Nas próximas secções, analisaremos dados empíricos das duas 
variedades do Português, de modo a obtermos informações quan-
titativas que nos permitam corroborar ou não tais perceções, pro-
curando, em simultâneo, identifi car as razões subjacentes a esta 
fl utuação. 

Estruturas anticausativas de mudança de estado em PB e em 
PE: padrões de presença/ausência do clítico “se”

Dada a grande variedade de estruturas anticausativas de mudança 
de estado, consideramos relevante defi nir subgrupos de construções 
que permitam uma análise mais especiosa dos dados recolhidos. Para 
tal, atendendo ao tipo de mudança de estado que descrevem, são 
identifi cáveis, pelo menos, três grandes grupos de estruturas anticau-
sativas de mudança de estado:

a) estruturas que descrevem mudanças de estado físico;

b) estruturas que denotam mudanças de estado psicológico;

c) estruturas que codifi cam mudanças de estado social/
cultural.

Agrupamos nas estruturas decausativas de mudança de estado 
físico construções como as seguintes: 

(21) A equipe dos EUA concluiu que a placa tectônica indo-
-australiana, que contém os dois países, se quebrou. 
(FSP950807-023)
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(22) O robô estava a ser içado a partir de um helicóptero quando o 
cabo que o sustinha se rompeu. (PUBLICO-19940812-045) 

Nestas construções, para além de identifi carmos um SN sujeito 
que corresponde à materialização do argumento interno Tema (“a 
placa tectônica indo-asutraliana”; “o cabo que o sustinha”), verifi -
camos a ausência de materialização sintática do argumento Causa 
e constatamos que nelas ocorrem predicadores que participam na 
alternância causativa.

No conjunto das estruturas decausativas que denotam mudan-
ças de estado físico propomos a delimitação de três subgrupos: (i) 
aquelas que descrevem situações que afetam a integridade material 
de um objeto; (ii) as que codifi cam mudanças nas propriedades 
físicas dos materiais, (iii) as que verbalizam mudanças na posição/
orientação do objeto. No Quadro 1, apresentam-se alguns exem-
plos deste tipo de estruturas.

Quadro 1 – Subtipos de estruturas anticausativas 
de mudança de estado físico

Estruturas que denotam situações que afetam a integridade física do 
objeto afetado
(23) […] o mapa rasgou-se em pedaços. (FSP951217-129)

(24) O barco partiu-se em dois. (PUBLICO-19950307-026)

Estruturas que descrevem situações de mudança nas propriedades 
físicas do objeto afetado
(25) Ela pensou tanto que a maquiagem até derreteu. (FSP950602-110)
(26) Quando foi fazer pipoca doce, não funcionou: o milho não estourou no 

tempo certo e o açúcar queimou. (FSP950903-210)

Estruturas que codifi cam situações de mudança de posição/orientação 
do objeto afetado
(27) Uma roda da carreta de Niterói se soltou […] (FSP940427-067)
(28) O tripulante do navio bacalhoeiro Viana, que se afundou, sábado, no 

porto da Horta […] (PUBLICO-19940421-115)

Fonte: Elaboração própria.
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As estruturas do primeiro subgrupo descrevem situações em 
que o objeto afetado pela situação codifi cada pelo predicador sofre 
uma mudança que leva à perda da sua integridade física, isto é, 
a entidade material em causa deixa de estar inteira. As estruturas 
anticausativas que codifi cam mudanças nas propriedades físicas 
de uma entidade dão conta de situações em que uma substância 
(matéria ou material), denotada pelo SN sujeito, passa de um esta-
do físico da matéria a outro. Nas estruturas que verbalizam situ-
ações de mudança de posição/orientação ou de modo de estar do 
objeto afetado ocorrem, entre outros, verbos como abrir, afundar, 
derramar, desatar, dobrar, entornar, fechar, soltar, denotando 
alterações não intencionais na posição/orientação de um objeto ou 
substância.

As estruturas decausativas de se também dão conta de situações 
de mudança de estado psicológico ou emocional. Nestes casos, a 
entidade que vivencia a mudança de estado exibe necessariamen-
te o traço [+ animado], assumindo-se tematicamente como um 
Experienciador, como em (29-30).

(29) O consumidor se assustou com os preços da coleção outono-
-inverno na primeira quinzena de abril e evitou as compras. 
(FSP940419-034)

(30) Guterres entusiasmou-se com as maravilhas tecnológicas […] 
(PUBLICO-19940601-094)

Também incluímos no âmbito das estruturas anticausativas de 
mudança de estado aquelas que denotam situações de mudança 
social ou cultural. Nestes casos, a entidade que sofre a mudança 
não é nem um objeto, nem uma matéria, não sofrendo, portanto, 
mudanças de estado físico; também não é uma entidade humana 
nem animada, não sendo suscetível a mudanças psicológicas ou 
emocionais. Estes verbos que associamos a situações de mudança 
de estado social ou cultural dão conta de mudanças em construções 
sociais/culturais humanas, no sentido de constructos sociais ou cul-
turais resultantes da atuação do homem, como em (31-32).
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(31) Mas foi com a música de O Piano, de Jane Champion, que a 
música deste compositor se democratizou em defi nitivo […]. 
(PUBLICO-19951027-006)

(32) Mas o gosto atravessou oceanos e europeizou-se. 
(PUBLICO-19950310-149)

Recolha de dados

Para recolhermos dados respeitantes ao PB e ao PE, recorremos 
ao corpus CHAVE (que reúne textos jornalísticos de 1994 e 1995, 
publicados pelo jornal Público e pelo jornal Folha de São Paulo), 
acessível em linha através do centro de recursos da Linguateca 
(http://www.linguateca.pt/). De modo a obtermos um volume 
de dados analisável, optámos por lançar a pesquisa a partir de um 
reduzido grupo de verbos, tipicamente associados a cada um dos 
subtipos de estruturas anticausativas de mudança de estado ante-
riormente identifi cados. 

Assim, pesquisámos 14 verbos que denotam mudança de esta-
do físico, 5 verbos que descrevem mudança de estado psicológico e 
6 verbos que denotam mudança de estado social/cultural. Dos 14 
verbos de mudança de estado físico, 7 denotam mudança de estado 
que afeta a integridade do objeto afetado, 4 descrevem situações de 
mudanças nas propriedades físicas de uma entidade e 3 denotam 
mudanças de posição/orientação do objeto afetado. 

Depois de recolhidos os dados, procedemos a uma análise cui-
dada de cada uma das frases obtidas, de modo a identifi carmos 
aquelas em que o predicador estava a ser usado na sua variante 
intransitiva anticausativa. Terminada esta etapa, obtivemos um 
corpus global que reunia 769 frases.
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Presença/ausência do clítico se em estruturas anticausativas de 
mudança de estado do PB e do PE: análise de dados dos jornais 
Folha de São Paulo e Público

Das 769 frases analisadas, 350 (45,5%) correspondiam a tex-
tos publicados no jornal Folha de São Paulo e 419 (54,5%) eram 
oriundas de textos publicados no jornal Público. 

Como o nosso principal objetivo, ao fazermos a pesquisa, passa-
va por averiguar se existiam discrepâncias no que respeita à presen-
ça/ausência de se nas duas variedades do português em análise e nos 
vários tipos de estruturas acima defi nidos, procedemos, de imedia-
to, a uma análise global dos dados em estudo, concluindo que, das 
769 ocorrências, 575 surgem com clítico se (74,8%) e 194 sem 
clítico (25,2%).

A partir desta análise global, afunilámos o âmbito do estudo. 
Ao analisarmos apenas as ocorrências encontradas nos textos da 
Folha de São Paulo, identifi cámos uma distribuição um pouco mais 
equilibrada, com 58% de estruturas com se, contra 42% de estru-
turas sem clítico. Já nos textos do jornal Público prevalecem clara-
mente as estruturas com se (88,8%), havendo um número bastante 
reduzido de construções anticausativas sem se (11,2%). Vejam-se 
os Gráfi cos 1 e 2, que ilustram estas tendências.

Gráfi co 1 – Presença/ausência do clítico se nos 
dados do jornal Folha de São Paulo

Fonte: Dados da pesquisa.
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Gráfi co 2 – Presença/ausência do clítico se 
nos dados do jornal Público

Fonte: Dados da pesquisa.

Perante estes valores discrepantes, procurámos verifi car se 
estas tendências se confi rmam em todos os subtipos de estrutu-
ras anticausativas de mudança de estado ou se, pelo contrário, são 
mais evidentes numas estruturas do que noutras. Para esta análi-
se, tivemos em conta os três subtipos de estruturas anteriormente 
caracterizados. 

No caso das estruturas de mudança de estado físico (num total 
de 528 ocorrências), constatámos a existência de duas realidades 
opostas: nos dados obtidos a partir da Folha de São Paulo, prevale-
cem as estruturas sem se (62,8%); nos dados retirados do Público, 
dominam as estruturas de se (84,6%). Porém, este cenário não 
se repete ao analisarmos cada um dos subtipos de estruturas de 
mudança de estado físico acima identifi cados.

Nas estruturas que denotam situações de mudança de estado 
físico que afetam a integridade do objeto, constata-se uma clara 
preferência pelas estruturas com clítico: no Público, essa prevalên-
cia é muito evidente (mais de 90% das ocorrências têm se), ao pas-
so que na Folha de São Paulo, a situação é menos extremada (60% 
das estruturas deste tipo têm se, 40% são destituídas de clítico). 

No caso das estruturas anticausativas que descrevem situações 
de mudança nas propriedades físicas do objeto, os dados revelam-
-se bem mais equilibrados: as estruturas destituídas de clítico atin-
gem os 39% nos dados da Folha de São Paulo e os 30% nos dados 
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obtidos do jornal Público; as estruturas com clítico correspondem 
a 70% das ocorrências no Público e a 60% na Folha de São Paulo. 

Nas estruturas que denotam mudança de posição/orientação do 
objeto afetado, os valores obtidos voltam a ser muito discrepantes 
entre as duas variedades da língua portuguesa em apreço. Assim, 
nos resultados da Folha de São Paulo prevalece claramente a ausên-
cia de se (82,5%), ao passo que no Público as ocorrências de se são 
as mais frequentes (83,3%). 

No Gráfi co 3 esquematizam-se os dados referentes aos três sub-
tipos de estruturas de mudança de estado físico analisados. 

Gráfi co 3 – Presença/ausência de se nos três subtipos de estruturas 
de mudança de estado físico (dados: Folha de São Paulo e Público)

Fonte: Dados da pesquisa.

Da análise do Gráfi co 3, constata-se que, nos dados do PE, se 
continua a registar uma clara preferência pelas estruturas com clí-
tico, independentemente do tipo de mudança de estado físico em 
causa. Já nos dados do PB, essa tendência é contrariada nas estru-
turas que descrevem mudanças de posição/orientação do objeto, 
com uma preferência nítida pela perda de se.

Nos dados referentes a situações de mudança de estado psico-
lógico, a tendência é a mesma nas duas variedades da língua por-
tuguesa: o claro predomínio da presença de clítico. Aliás, essa é a 
única possibilidade atestada nos dados recolhidos a partir da Folha 
de São Paulo, ao passo que nos do Público, apenas 2,3% surgem 
sem clítico.
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Um cenário semelhante, embora ainda mais extremado, ocor-
re nas estruturas que denotam mudanças de estado social/cultural. 
Neste caso, tanto nos dados da Folha de São Paulo quanto nos do 
Público, ocorrem exclusivamente exemplos com se.

Os dados que analisámos permitem-nos identifi car algumas 
regularidades que poderão contribuir para percebermos esta fl utua-
ção associada à presença/ausência do clítico nas estruturas anticau-
sativas de mudança de estado.

Antes de mais, constata-se que, na realidade, esta opcionali-
dade de presença/ausência de clítico se verifi ca maioritariamente 
nas estruturas que descrevem situações de mudança de estado físi-
co. Efetivamente, nas estruturas associadas a mudanças de estado 
social/cultural o se tem presença em 100% das ocorrências analisa-
das. Nas estruturas que descrevem mudanças de estado psicológico, 
há também, no PB, apenas ocorrências com se. No PE, os valo-
res de estruturas de se são também extremamente elevados, sendo 
residual o uso destes verbos sem clítico.

Perante estes dados, parece-nos que poderão ser de dois tipos as 
razões que os justifi cam: questões de natureza semântico-ontológi-
ca e questões de natureza morfológica. 

Nas estruturas que descrevem situações de mudança de esta-
do psicológico e situações de mudança de estado social/cultural, 
o objeto afetado é tendencialmente um ser humano (no caso das 
situações de mudança de estado psicológico) ou um constructo 
social/humano (nas situações de mudança social/cultural). Ora, 
ocorrendo o objeto afetado na posição de sujeito sintático, facil-
mente surgiriam situações de ambiguidade, pois os seres humanos 
e alguns destes constructos sociais/humanos são considerados cau-
sadores prototípicos. Assim, nestas circunstâncias, acreditamos que, 
como já tinham defendido Paulo Chagas de Souza (1999) e Pablo 
Nunes Ribeiro (2010), a presença de se contribui para que ativar a 
leitura anticausativa, eliminando-se a possível ambiguidade resul-
tante da presença de um objeto afetado [+ humano] na posição de 
sujeito. Corrobora-se, deste modo, a posição acima adiantada, em 
que se considerava que o clítico se, nas estruturas anticausativas de 
mudança de estado, se assume como um marcador diatésico a que 
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o falante recorre sempre que pretende sublinhar que se trata pre-
cisamente de um uso intransitivo anticausativo do predicador em 
questão.

Por outro lado, os dados encontrados indiciam que as carac-
terísticas morfológicas dos predicadores também poderão ter 
interferência na opção pela perda ou manutenção do clítico. 
Efetivamente, os predicadores usados para descrever mudanças de 
estado social/cultural e mudanças de estado psicológico são, com 
grande frequência, verbos denominais e deadjetivais (democrati-
zar, banalizar, vulgarizar, europeizar, americanizar, assustar, 
entristecer, entusiasmar, intimidar…), tipos com os quais se 
verifi ca ser mais difícil a perda de se. Aliás, mesmo no âmbito das 
estruturas de mudança de estado físico, em que há mais propen-
são para a queda do clítico, constata-se que este se mantém sobre-
tudo junto a predicadores denominais (fragmentar, cristalizar, 
estilhaçar…).

Conclusões

Neste trabalho, realizámos um estudo da presença/ausência do 
clítico se em estruturas anticausativas de mudança de estado do PB 
e do PE, representativas do estado de ambas as variedades da língua 
portuguesa (registo jornalístico) na última década do século XX.

Esta análise foi feita a partir de uma classifi cação, semantica-
mente motivada, das estruturas em causa, tendo-se constatado que 
a propensão para a omissão do clítico é mais evidente no PB do 
que no PE. Concluiu-se, ainda, que a fl utuação no que concerne 
ao uso do clítico se verifi ca dominantemente nas estruturas que 
descrevem mudanças de estado físico. Contrariamente, as estrutu-
ras que codifi cam mudanças de estado psicológico e mudanças de 
estado social/cultural continuam a ocorrer quase exclusivamente 
com clítico se.

Acreditamos que esta tendência para a manutenção do clítico 
nestes dois tipos de estruturas poderá ser o resultado de razões de 
duas ordens: razões morfológicas, pois muitos verbos usados para 
codifi car este tipo de situações são verbos derivados (denominais 
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ou deadjetivais), que se revelam menos propensos à queda de se; 
razões semântico-ontológicas, na medida em que, nestas estru-
turas, o respetivo sujeito sintático (semanticamente um Tema ou 
Experienciador) exibe o traço [+ humano], o que cria uma poten-
cial situação de ambiguidade: deste modo, o clítico ocorre como 
forma de marcar claramente a leitura anticausativa.

Assim, os dados obtidos contribuem para corroborar a hipótese, 
reforçada na secção 2 deste trabalho, de que o clítico se usado nas 
estruturas intransitivas anticausativas de mudança de estado não 
tem estatuto argumental nem se assume como operador diatésico, 
funcionando antes como um marcador diatésico usado pelos falan-
tes sempre que necessário, nomeadamente em situações de possível 
ambiguidade. 

Estas conclusões, obtidas a partir de um corpus com 20 anos 
e contendo exclusivamente dados de textos jornalísticos, mui-
to benefi ciarão com um estudo mais alargado, em que se possam 
analisar detalhadamente os cotextos e contextos em que surgem os 
verbos sob escopo. Assim, o presente trabalho afi gura-se sobretudo 
como o ponto de partida para um estudo amplo, que continua por 
fazer, que permita compreender, com base em dados mais recentes 
e de proveniências mais diversas, se a situação retratada neste estu-
do se mantém ou se revela já outros contornos. 
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EXPRESSÕES VERBAIS: 
ESTRUTURA ARGUMENTAL 
E DOMÍNIOS COGNITIVOS 
NA LÍNGUA PORTUGUESA

Isabella Venceslau FORTUNATO

Introdução

A Gramática de Construções, dentro do contexto da Linguística 
Cognitiva, tem uma visão não-modular da língua, considerando o 
léxico e a sintaxe como um continuum de construções, esquemas 
abstratos, instanciados na língua por determinadas combinações 
linguísticas. Para Goldberg (2006), o signifi cado da construção não 
depende dos traços semânticos do verbo, dando conta de estruturas 
não prototípicas resultantes da combinação do verbo com adjuntos 
e complementos mesmo em construções composicionais em que o 
verbo “pegar”, considerado como transitivo direto, é utilizado em 
construções transitivas preposicionadas e intransitivas. À diferen-
ça das combinações composicionais, os predicados complexos com 
o verbo estudado permitem a ativação de projeções conceptuais 
determinadas pelas construções gramaticais que forma com os sin-
tagmas com que se combina. Expressões como “pegar no dinheiro”, 
“pegar no volante”, “pegar na espingarda”, “pegar no telefone” vão 
além do signifi cado prototípico de segurar, agarrar (HOUAISS, 
2001), inserindo o evento em um esquema conceitual referente 



244

Isabella Venceslau Fortunato

ao objetivo da ação: para pagar, para dirigir, para atirar, para ligar, 
respectivamente.

Sendo o verbo o fulcro da predicação e, logo, da organiza-
ção do discurso, é interessante tanto do ponto de vista cognitivo 
como do ponto de vista da produção textual verifi car a impor-
tância das combinações verbais com seus argumentos e perceber 
as diferentes nuances semânticas que cada verbo pode apresen-
tar nas suas possíveis combinações. Seguindo uma perspectiva 
sintático-semântica de decomposição dos predicados (DOWTY, 
1979; CANÇADO; GODOY; AMARAL, 2013), estudamos 
alguns tipos de verbos para descrever a passagem do verbo ple-
no, com um signifi cado mais concreto e espacial, até a represen-
tação de domínios cognitivos mais abstratos através de processos 
como metáfora e metonímia (SILVA, 2006). Esse continuum, de 
verbo pleno a verbo “mais abstrato”, remete-nos aos continua de 
gramaticalização (CASTILHO, 1997, p. 984) por que passam 
verbos auxiliares e verbos-suporte, mas a contribuição semântica 
de alguns tipos de verbo e expressões que passam por processos 
metafóricos parece não se encaixar perfeitamente nas categorias 
funcionalistas de gramaticalização. Comparando, para nossa aná-
lise, português brasileiro (doravante PB) e português europeu 
(doravante PE), enfatizamos não só uma diferença lexical entre as 
duas variedades, mas sobretudo, uma diferença cultural e cogni-
tiva que faz com que construções com verbos plenos e expressões 
com um determinado grau de abstração percorram caminhos lin-
guísticos diferentes, não “previstos” nas possibilidades linguísticas 
descontextualizadas. As duas variedades, portanto, utilizam recur-
sos sintático-semânticos diferenciados para imprimir, em seus 
textos, nuances de signifi cado, combinando lexemas de maneira 
distinta, deixando entrever a maneira como cada uma organiza 
e categoriza as informações no cérebro (LANGACKER, 1987). 
Um estudo das combinações lexicais – não somente do vocabu-
lário, de maneira idiossincrática – mostra-se necessário para que, 
no ensino de português como L2, os professores, guiados por um 
material didático rico e bem elaborado, trabalhem com os alunos 
as possibilidades combinatórias de cada variedade e suas diferen-
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ças culturais, fazendo com que adquiram o conhecimento da lín-
gua sempre ligado às informações culturais.

Nosso objeto de análise, que chamamos aqui de expressões 
semifi xas, recai em expressões com grau intermediário de idioma-
ticidade semântica e fi xação sintática, entre a combinação compo-
sicional da sentença e as expressões idiomáticas, semanticamente 
opacas, cujo signifi cado global não pode ser previsto pelo signifi ca-
do das partes. O signifi cado dessas construções é deduzível do seu 
signifi cado composicional, mas carrega novos traços de signifi cados 
não previstos, além do mais, sua estrutura ainda permite a interca-
lação de termos, como modifi cadores, ou manipulação morfológica 
das palavras que a compõem.

Para a descrição das expressões semifi xas, que até agora é feita 
de maneira parcial, é necessário encontrar os padrões de combina-
ção e as construções que fazem parte da sua constituição, partin-
do do pressuposto de que há várias subclasses dentro do que esta-
mos chamando aqui de expressões semifi xas, já que a contribuição 
semântica e inclusive pragmática do interlocutor para a interpreta-
ção destas é diferenciado a depender da construção. A ideia é tam-
bém delimitar esse tipo de expressão em relação às expressões com-
posicionais e às idiomáticas.

Objetivo do presente trabalho é efetuar a descrição dos vários 
tipos de construções possíveis e a tentativa de explicação de como 
a forma sintática se integra com a semântica. Mais especifi camen-
te (i) descrever as várias possibilidades de construção sintática pos-
síveis com o verbo “pegar”; (ii) descrever os frames constituídos 
na combinação das construções com o verbo e as contribuições 
semânticas de um e do outro; (iii) fazer uma comparação entre 
português europeu e português brasileiro para determinar se a dife-
rença cultural e pragmática infl uencia na formação das expressões.

A descrição da língua não pode ser feita, a essa altura da evolu-
ção da Linguística, por “dicotomias” preto/branco, fi xo/não-fi xo, 
e mesmo quando se assume a hipótese de continua, não se pensa 
numa ordem linear em que um estágio posterior deriva do anterior, 
mas de diversas possibilidades combinatórias em rede, com ativa-
ção de frames e mesclas de espaços mentais. Por isso a importância 
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de uma descrição atenta destas possibilidades linguísticas a fi m de 
verifi car como o cérebro se comporta no pareamento entre forma e 
signifi cado, já que essa associação está longe de ser trivial.

Metodologia

Essa pesquisa se compõe de duas partes: uma primeira, descri-
tiva, e uma ulterior, analítica. Primeiramente coletamos os dados 
que servirão de base para a nossa pesquisa, escolhendo textos jor-
nalísticos, nas suas mais variedades de gênero. Com a ajuda da 
Linguateca.pt, banco de dados de textos escritos e falados em lín-
gua portuguesa, com uma efi ciente sintaxe de busca, selecionamos 
o corpus que disponibiliza os jornais Folha de São Paulo e Público 
de Lisboa para a coleta das ocorrências com o verbo “pegar”. 

Em um total de 6190 ocorrências, das quais 4199 do português 
brasileiro e 1991 do português europeu. O “desequilíbrio” quanti-
tativo já é um interessante dado de análise, pois nos faz supor que 
as expressões formadas no PB com o verbo pegar serão substituídas 
no PE com verbos similares, como hipotizamos acontecer com apa-
nhar, no caso de “apanhar doença”. Para os efeitos desde trabalho, 
selecionamos as primeiras 200 expressões de cada variedade para 
ter uma noção panorâmica das construções possíveis, eliminando, 
claramente, as repetições.

A proposta de análise é baseada, a priori, na introspecção do 
autor, ora com seu conhecimento como falante nativo da varieda-
de brasileira do português ora utilizando como baliza as diferentes 
ocorrências da mesma expressão para depreender as suas possibili-
dades de signifi cado.

Expressões (semi)fi xas: defi nição e a visão da gramática de 
construções

Correntes funcionalistas e a Fraseologia, ao analisarem as expres-
sões fi xas, idiomáticas, pressupõem um continuum de fi xação que 
parte da expressão composicional, formada através das regras sintá-
ticas até a fi xidez dos itens lexicais que a compõem, seu signifi cado 
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opaco, não mais resultante do signifi cado das partes e a sua condição 
de item lexical uno e único, armazenado e acessado no cérebro como 
se fosse uma palavra. Mas essa associação entre estrutura sintática 
complexa e signifi cado global fi cava sem explicação plausível.

Com a ascensão dos estudos Cognitivos e, sobretudo da 
Gramática de Construções, inicialmente com os trabalhos de 
Fillmore e Lakoff , mas que se solidifi cou com os de Goldberg, tan-
to as palavras como as relações sintáticas como construções dotadas 
de forma e signifi cado. Deixa-se de ter, então, o Léxico e a Sintaxe 
dois subsistemas separados, considerando-se a língua como um 
conjunto de construções em que as construções sintáticas, indepen-
dentemente dos itens que possam vir a preencher seus slots, são, 
assim como todo e qualquer item lexical, seja dotado de signifi ca-
do, formando um grande léxico, o “Constructicon” (PINHEIRO, 
2015, p.167). 

A descrição linguística tem, então, a função de descrever as 
construções possíveis em uma determinada língua e as suas possi-
bilidades de combinação, já que um enunciado nada mais é do que 
uma combinação de diversos tipos de construção mais do que a 
junção de itens lexicais em sequência.

Voltando às expressões idiomáticas, estas também são conside-
radas construções, cujo signifi cado se dá pela interação do signifi -
cado da própria construção com o signifi cado dos itens lexicais que 
preenchem seus slots. No entanto, nosso objeto de estudo são as 
expressões que se encontram entre a construção composicional e a 
idiomática, que chamaremos, no presente trabalho, de expressões 
semifi xas.

Dentro desta categoria de expressões semifi xas, podemos encon-
trar diversos tipos de construções com maior ou menor grau de 
fi xação, tanto do ponto de vista semântico, quanto do sintático, 
diferindo das expressões fi xas pela possibilidade de inserção de ele-
mentos e pela previsibilidade do seu signifi cado, que, à diferença 
do signifi cado das expressões fi xas, ainda não atingiram um nível 
máximo de opacidade.

Podemos aqui encontrar as construções que a Linguística cha-
ma de Construção com Verbo Suporte, mas também expressões 



248

Isabella Venceslau Fortunato

cujo signifi cado passou por processos metafóricos, afastando-se 
do seu signifi cado “original” mais concreto e corporifi cado, outras 
mantêm seu signifi cado “original”, mas ganham signifi cados adi-
cionais com o uso.

Por signifi cado original, não entendemos necessariamente o 
mais antigo, mas sim o mais concreto, assumindo que a abstrati-
zação é um fenômeno cognitivamente mais complexo e que parte 
deste signifi cado baseado no corpo e na experiência.

Por Construções com Verbo Suporte, a tradição linguística 
entende expressões formadas por verbo e complemento nas quais 
a predicação se desloca do verbo para a parte nominal (MATEUS, 
2003, p.314), sofrendo o que chamamos de bleaching, na ideia 
equivocada de “desbotamento semântico”. É por exemplo o caso de 
“dar início”. A parte nominal deixa de ser um complemento verbal 
e este slot será preenchido por nomes de evento e a expressão como 
um todo terá o signifi cado do verbo com a mesma base lexical do 
nome: “dar início > iniciar”.

Entretanto, uma coleta básica de dados do tipo nos mostra que 
temos uma série de outras possibilidades de combinação que com 
efeitos semânticos parecidos, tanto com nomes concretos como 
com nomes abstratos como “fazer amor” e “pegar um sol”: nestes 
dois casos não podemos dizer que haja bleaching, nem que o sig-
nifi cado passe por um processo de abstratização, muito menos que 
possamos substituir a expressão pelo verbo correspondente, pois 
“fazer amor” é bem diferente de “amar”. No caso de “pegar sol” 
sequer temos um verbo correspondente utilizando a mesma base 
lexical.

Também não há verbos específi cos para a formação deste tipo 
de construção, mas qualquer verbo pode se combinar com determi-
nada construção sintática e constituir um nome frame, ou esquema 
imagético, a interação verbo-construção e construção-verbo. 

São exemplos “meter água” em “O encontro meteu água”, 
expressão típica do português europeu, que signifi ca “afundou, não 
ocorreu”: o verbo “meter” protipicamente causativo, adapta-se à 
construção que tem um sujeito não-causativo, tema. Como pode-
mos observar, nem o verbo “meter” é um verbo prototipicamente 
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formador de Construções com Verbo Suporte ao contrário do seu 
sinônimo “pôr”, sobretudo por apresentar, no português brasilei-
ro, especifi dades de modo de ação, ao contrário de “pôr” que apa-
renta ter uma certa neutralidade. O nome “água” também não é o 
alvo do deslocamento da predicação, sendo um nome concreto e 
não servindo de base lexical para um verbo com uma signifi cação 
relacionada à da expressão. Somente por um processo metafórico 
o signifi cado da construção poderá ser depreendido: assim como 
um barco “mete” água para dentro e afunda, assim ocorreu com o 
encontro.

O verbo “pegar”, objeto do nosso estudo, chamou-nos atenção 
por causa de um comercial de uma famosa operadora de telefonia 
que lista as coisas, na vida, que “pegam bem”, em comparação ao 
próprio celular. Esta expressão, à diferença da anterior, é formada 
por um verbo e um advérbio, mas, assim como “meter água”, per-
cebemos a fi xidez das suas partes, embora o signifi cado fi nal seja 
facilmente dedutível dos itens lexicais que a compõem. Embora 
isoladamente o verbo “pegar” também selecione um sujeito agente, 
portanto causativo, a construção “pegar bem” – ou seu antônimo 
“pegar mal” – apresenta um sujeito não-causativo, tema.

A formação das expressões semifi xas não é resultado de um pro-
cesso de fi xação sintático-semântica, como pregaram os estudos 
Linguísticos por tanto tempo, mas a junção da construção sintáti-
ca, abstrata, que já carrega consigo um signifi cado próprio com o 
frame do próprio verbo, numa interação mútua entre o signifi cado 
dessa construção e do verbo.

O verbo pegar: expansão radial das possibilidades construcio-
nais a partir do concreto

Consideraremos aqui que as construções formadas com o verbo 
pegar, partem do seu signifi cado e da sua estrutura argumental pro-
totípica. A ideia de protótipo, estudada pela Semântica Cognitiva, 
tem a ver com a maneira como organizamos e conceptualizamos as 
categorias lexicais. Seria um modelo mental que estrutura a cate-
goria e através do qual organizamos mentalmente a realidade liga-
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da a um determinado item lexical. Uma categoria é comporta por 
membros centrais e membros periféricos: os primeiros têm caracte-
rísticas mais facilmente identifi cáveis com a categoria (TEIXEIRA, 
2012, p.123)

Figura 1 – Efeitos de prototipicidade

Fonte: Teixeira (2012, p.124).

O protótipo não é necessariamente o primeiro conceito, é o 
mais usado, o mais “normal”, no sentido de “norma”, comum, ins-
titucionalizado. Para essa análise, vamos utilizar como protótipo o 
conceito de “pegar” presente nos dicionários.

Segundo o Dicionário Houaiss1 (2001), pegar é um verbo 
transitivo direto e indireto com o signifi cado de “segurar; prender 
segurando”. Já o Caldas Aulete Digital (AULETE, 2014) traz as 
seguintes acepções: 1.  Segurar ou agarrar; 2.  Apanhar ou buscar 
(alguém ou algo). Consideraremos esse como o signifi cado do ver-
bo pegar como pleno, seu sentido “original”, considerando a hipó-
tese de que, os sentidos mais abstratos derivam deste concreto e 
corporifi cado.

1 O grande número de acepções do verbo pegar nos dicionários (26 para o Houaiss e 28 
para o Caldas Aulete) já é uma pista de que o verbo, com uma semântico, em si pouco 
específi ca, se presta a formar uma série de expressões em que não é o centro da predicação, 
deixando suas especifi cações semânticas a cargo nos nominais que ocupam os slots de 
argumento externo e interno.
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PROTÓTIPO: Sujeito agente, movimento causado, Z é próprio 
sujeito (ponto B), Locativo (ponto A)

É o caso do exemplo:

(1) Pegam os livros na estante: “Vou reler este livro algum dia?» 
(FSP940102-145)

O verbo pegar prototipicamente é considerado um verbo de 
movimento causado X faz com que Y se desloque para Z, sendo 
que Z é um lugar próximo a X ou mesmo uma parte do corpo 
de X, mais precisamente sua mão. Sujeito agente/causativo, objeto/
tema e locativo todos participantes e cenário do evento concreto de 
pegar, lexicalizados na estrutura argumental da construção. 

Como subevento temos o deslocamento do objeto de um 
ponto A para um ponto B, sendo este último o próprio corpo do 
sujeito ou um lugar próximo a ele. Pode haver aqui uma superpo-
sição de esquemas (frames na acepção de LANGACKER, 1987), 
pois esse deslocamento do objeto, considerando o seu ponto fi nal 
como o próprio sujeito, pode ser tomado como uma transferência 
de posse.

Para Langacker (1987) é difícil estabelecer limites para os 
subdomínios que constituem o domínio matriz, bem como esta-
belecer uma hierarquia entre eles em termos de mais básico ou 
menos básico, já que essa é uma questão de ponto de vista e de 
perspectiva.

Uma diferença fundamental entre o PB e o PE é que no pri-
meiro a estrutura mais comum é do verbo como transitivo direto, 
[SUJ[V[OBJ SN] tomando, portanto, um sintagma nominal como 
objeto, no PE a estrutura mais frequente é [SUJ[V[OBJ SP], como 
transitivo indireto. Embora dentro do PB a diferença de represen-
tação sintática (com ou sem preposição) possa denotar uma dife-
rença semântica de natureza aspectual, não achamos diferença rele-
vante na análise entre as duas variedades do português.
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Sujeito causativo (mas não necessariamente agente)

(2) Caso contrário, você tem duas saídas: ou pega uma fi la 
na Polícia Federal e nos consulados dos países que exigem 
vistos de brasileiros, ou arruma um bom despachante para 
fazer o serviço. (FSP940109-244)

O signifi cado da construção vai além do evento de movimento/
deslocamento “entrar numa fi la” é diferente de “pegar uma fi la”, 
assim como “ir à praia” é diferente de “pegar uma praia”. Neste 
último a construção contribui com o signifi cado de “lazer”, no 
primeiro exemplo, pressupõe-se a extensão da fi la e o tempo de 
espera, perdendo a construção o traço volitivo, já que a pessoa não 
necessariamente tem intenção demorar na fi la. 

Sujeito agente + movimento causado + e / para...

Temos aqui um tipo de construção que ainda deixa entrever 
o movimento, mas faz parte de uma construção claramente mais 
complexa e que requer uma análise do frame designado pelo perí-
odo inteiro. 

Há uma relação estreita entre a estrutura argumental do ver-
bo com a estrutura da sentença como um todo, pois todo o enun-
ciado concorre para designar o evento representado pelo verbo. 
Sigiliano (2008, p.103), chama o tipo de construção que descre-
veremos a seguir de “pegar aspectual”, marcando que o subevento 
indica o aspecto incoativo da ação principal. É o caso dos exemplos 
(3) a (8):

Encontramos duas possibilidades: 

a) um evento complexo em que o subevento com pegar é cronolo-
gicamente anterior ao evento aditivo que o segue.

(3) Contrariando as orientações para as saias e vestidos longos 
à vista na maioria das lojas, as brasileiras pegam a minis-
saia e os tops de outras primaveras e vão para a rua. 
(FSP940106-169)
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(4) Ou seja, se o aforrador pegar no dinheiro e, por exemplo, 
comprar um carro, terá de repor todos os benefícios fi scais 
de que usufruiu e ainda terá de pagar juros compensató-
rios ao fi sco. (PUBLICO-19940109-026)

(5) A sessão terminou antes de se chegar aos pormenores da 
noite de 23 de Junho passado em que, depois de alega-
damente o marido a ter de novo violado, Lorena pegou 
numa faca de cozinha e cortou-lhe o pénis quando ele 
dormia. (PUBLICO-19940114-108)

(6) A provar que este tipo de caça «é altamente falível, não 
tem nada a ver com pegar numa espingarda e come-
çar aos tiros», houve os episódios dos coelhos que espe-
raram que os falcões lhes caíssem em cima, sem dar 
luta e o do veloz pato bravo  -- «um pato já batido nis-
to  -- que se afastou do lugar da Ponte de Madeira onde 
tudo decorreu, sem que o açor escolhido para a perse-
guição se tivesse interessado minimamente pela presa. 
(PUBLICO-19940123-069)

(7) O empresário, incrédulo com tal benesse, pegou na caneta 
e no papel e enviou uma missiva ao ministro da Indústria 
querendo inteirar-se da possibilidade de receber directa-
mente tal subsídio. (PUBLICO-19940124-029)

(8) Quando há uma questão a resolver ou um problema que 
surge, pegamos no telefone, falamos uns com os outros 
e ele fi ca resolvido», comenta a propósito Vasco Graça 
Moura. (PUBLICO-19940201-111)

(9) É bom pegar uma música que tocamos há anos e dar a ela 
um sentido completamente diferente. (FSP940103-118)

b) um evento complexo em que o subevento com pegar é sempre 
uma circunstância de um outro subevento. Sintaticamente o verbo 
pegar é sempre parte de uma oração encaixada que pode ser tem-
poral, condicional, relativa, modal, entre outras.
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(10) Mais dois anos proibido de pegar no volante, isto é, de fazer 
aquilo que sabe fazer, se puder. (PUBLICO-19940109-083)

(11) P. -- Pegando na fi gura de Dacosta, a presença mais forte 
em todo o texto, pode-se afi rmar que é ele o artista que faz 
a ponte entre a primeira e a segunda metades do século na 
pintura portuguesa? (PUBLICO-19940102-008)

(12) Sei que corremos alguns riscos quando pegamos em 
temas tão fortes, que são quase hinos nacionais e que 
as pessoas ‹tão muito habituadas a ouvir de forma 
tradicional. (PUBLICO-19940111-138)

(13) Este trabalho não foi feito com o intuito de ser um tri-
buto, embora de certa forma acabe por sê-lo, por estar-
mos a pegar em temas de pessoas que foram pioneiras. 
(PUBLICO-19940111-138)

(14) Mas a sua evolução acentua o pendor de «capricho e inven-
ção», onde Goya reforça quer a temática de que a série dos 
quadros negros da sua sala de jantar na «Quinta del Sordo» 
culminam (as bruxarias) quer uma técnica pictórica que, 
pegando em toda a tradição velasquenha, coincide com 
o espírito romântico das obras: violentos contrastes de luz 
e sombra, liberdade absoluta de pincelada não-descritiva e 
não-construtiva. (PUBLICO-19940209-128)

(15) À quinta-feira há Artur Albarran, que também irá 
pegar num tema da actualidade para fazer um 
«suplemento» do Informação 4 de sexta ou sábado. 
(PUBLICO-19940206-118)

(16) É que à luz da nova lei dos inquéritos parlamentares, a 
sobreposição de investigações é interditada com muito 
maior rigidez do que anteriormente, e os conselheiros 
jurídicos da Presidência não confi am nas hipóteses do 
PGR considerar que o caminho está aberto aos deputados 
para que voltem a pegar no «caso» Costa Freire e afi ns. 
(PUBLICO-19940126-101)
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(17) Além disso, tiveram de entrar pessoas novas, que ainda 
estão a pegar nas coisas, diz Carlos Agostinho, responsá-
vel pela área comercial. (PUBLICO-19940125-007)

As ocorrências designam não só o evento concreto em si, reco-
brem um evento posterior e/ou uma fi nalidade, a saber: Pegou a 
minissaia e vestiu; Pegou no dinheiro e comprou um carro; Pegar 
no volante para dirigir; (5’) Pegar na faca para cortar; Pegou no 
telefone para falar; Pegou na caneta e no papel para escrever; (9’) 
pegaram em armas e lutaram (ou para lutar); Pegar uma música 
e dar a ela outro sentido. “Pegar num tema”, com objeto abstrato, 
tem a fi nalidade de discuti-lo.

Sujeito tema/causativo

(18) Mas, se o local não tiver mesmo energia eléctrica, resta-lhe 
a opção da alimentação em corrente contínua a partir de 
uma bateria e, aí, também não haverá problemas, pois o 
televisor continua a trabalhar mesmo que a tensão che-
gue aos 10 volts; claro que, se for a bateria do carro, nessa 
altura este já não pega, mas isso já são outras questões. 
(PUBLICO-19940202-110)

Podemos decompor este esquema em dois: aquele em que 
alguém (o agente) aciona o carro e aquele em que o carro (tema 
por ser quem sofre a ação de ser acionado, passando de um estado 
de inércia para um estado de iminência de movimento), acionado, 
pode iniciar um movimento, embora não possa agir volitivamen-
te. Muda a estrutura argumental: a construção perde o objeto, já 
que o tema estará na posição de sujeito. Ainda temos um evento 
concreto.

Cançado (2003) coloca a hipótese de um mesmo participante 
por exercer ao mesmo tempo mais de um papel temático, cada 
um dentro de um subevento do evento descrito pelo frame da 
construção. Essa ocorrência poderia, talvez se relacionar com o 
famoso exemplo “O João passeou o cão” em que temos dois sube-
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ventos: o realizado por João e um, secundário, realizado pelo pró-
prio cão.

Sujeito causativo ou tema / evento de transferência

Nos exemplos, (12), (13) e (14), embora a estrutura sintática 
se mantenha, o sujeito não é necessariamente agente, pois não se 
pode afi rmar com certeza se age com intenção.

(19) Não pega um aumento! (FSP940112-152)

(20) Mas não se pode pegar só um período. (FSP940114-021)

No caso de pegar um aumento, por exemplo, é atribuído ao 
sujeito um aumento, fazendo dele um tema.

Sujeito tema (concreto)

Com a estrutura argumental intransitiva no sentido de “fi r-
mar-se, estabilizar-se, ter continuidade”, segundo o Dicionário 
Houaiss, o evento deixa de ser concreto, embora o participante na 
posição de sujeito o sejam. Observamos também que nesse tipo de 
construção, há uma maioria de dados com negação.

(21) Reincidem agora, numa independente belga, com um 
segundo disco que, apesar do orçamento mais baixo, 
exibe um punhado de canções solidamente construí-
das, que se percebe bem que só não pegam porque se 
referenciam num paradigma tido por anacrónico. 
(PUBLICO-19940110-072)

(22) Uma coisa é certa: festas da sida ou ecológicas, por mais 
certas que estejam, não pegam. 
(PUBLICO-19940119-159)
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Sujeito tema (abstrato)

Construções similares à anterior, mas incorporadas em condi-
cionais, e aparentemente mais fi xas, sempre no presente do indica-
tivo e com sujeito abstrato.

(i) Se a ideia pega; (ii) se a moda pega, (iii) se a onda pega

(23) No fi nal da audiência, as deputadas Margarida Salema 
(PSD), Maria Belo (PS) e Maria Santos salientaram o bom 
acolhimento da iniciativa por parte de Cavaco e disseram 
ter inicialmente previsto «mais difi culdades para que esta 
ideia pegasse». (PUBLICO-19940122-106)

(24) Olhem se a ideia pega e se começamos a ver o PSD 
patrocinar um prémio para «trabalhos jornalísticos publi-
cados na primeira semana de Fevereiro que versem a 
inimputabilidade dos ministros da saúde por quaisquer 
actos perpetrados pelos seus secretários de Estado», ou a 
Associação de Amizade Portugal-Indonésia a premiar as 
«reportagens que provem o papel relevante que os gene-
rais portugueses na reforma sofrendo de complexo narcí-
sico podem ter no desenvolvimento do turismo em Bali»? 
(PUBLICO-19940205-109)

(25) Se a técnica pegar, uma coisa é certa, haverá muitas 
entidades, e até vulgares cidadãos, interessados em ter o 
«Birdex» à mão. (PUBLICO-19940205-083)

(26) Se a onda pega no Brasil, novas categorias deverão ser 
incluídas. (FSP940103-101)

(27) «Comer / cachorro quente lá no bar / por certo a moda vai 
pegar / por não ser vulgar» («Cachorro Quente», marcha 
de 1928, saudando a chegada ao Brasil do «hot dog» ) 
(FSP940110-129)

(28) Se a moda pega!... (PUBLICO-19940116-062)
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Os exemplos (21) e (22) “a moda pega” estão claramente mais 
lexicalizados e fi xos do que os anteriores. Além do mais a maioria 
das ocorrências desse tipo estão no presente do indicativo.

(29) Dos oligopólios, vamos pegar o exemplo dos produtos 
farmacêuticos. (FSP940113-020)

(30) P. -- Pegando na fi gura de Dacosta, a presença mais forte 
em todo o texto, pode-se afi rmar que é ele o artista que faz 
a ponte entre a primeira e a segunda metades do século na 
pintura portuguesa? (PUBLICO-19940102-008)

(31) Sei que corremos alguns riscos quando pegamos em temas 
tão fortes, que são quase hinos nacionais e que as pessoas 
‹tão muito habituadas a ouvir de forma tradicional. 
(PUBLICO-19940111-138)

Construções com Verbo Suporte

As ocorrências seguintes são o que se costuma chamar de 
Construções com Verbo-Suporte, aparentemente elas formam uma 
expressão única com o seu complemento (sendo este um sintag-
ma nominal ou preposicional), funcionando tanto sintática como 
semanticamente como um verbo único. A predicação se desloca do 
verbo para o nominal e toda a expressão ganha uma nova estrutura 
argumental.

Pegar no batente

É a única com sujeito agente e evento denotando movimento, 
mas ainda assim, a expressão como um todo, que signifi ca 
trabalhar, carrega o signifi cado de trabalhar com esforço e não 
somente trabalhar. Funciona como uma construção intransitiva 
com sujeito agente, mas permite a inserção de advérbios, como 
“pegar cedo no batente”.
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(32) Itamar Franco não fez essa afi rmação, mas já deixou de 
pegar duro no batente faz tempo. (FSP940106-008)

(33) De qualquer modo, as meninas foram criadas no fi no trato 
de quem não precisa pegar no batente. (FSP940108-103)

Pegar no sono

Pegar no sono, pegar uma cor, pegar uma doença rejeitam a 
volição, tendo respectivamente sujeito experienciador e tema.

(34) Na praça, cerca de 12 jovens entre 12 e 18 anos, vão 
«pegar no sono» a partir das 8h. (FSP940106-092)

com o signifi cado de adormecer, também uma construção intransi-
tiva e sujeito experienciador.

Pegar uma cor

(35) Quem pretende pegar uma cor neste verão deve fi car 
atento na hora de escolher o produto. (FSP940108-199)

(36) Aqui é um ótimo lugar para pegar uma cor. 
(FSP940112-111)

(37) Para pegar aquela corzinha de quem andou pela praia, 
bastam algumas passagens pelo brozeamento artifi cial, fei-
to com luzes ultravioletas. (FSP940113-181)

No sentido de “bronzear-se”, mas com variações morfológi-
cas de intensidade como “corzinha”, no exemplo 28 – denotando 
uma fi xação em grau intermediário, ao menos no que diz respeito à 
estrutura formal – tem estrutura intransitiva e sujeito agente/causa-
dor, mas não necessariamente.
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Pegar [doença]

(38) «Basta uma relação para pegar Aids», diz. 
(FSP940109-109)

(39) O Osvaldo pegou malária e o Igor leishmaniose. 
(FSP940110-165)

(40) Outras 29,8 % pegaram o vírus usando drogas injetáveis. 
(FSP940113-082)

(41) «Está faltando pessoal para atender as crianças», disse 
Rosane Costa, 24, caixa de supermercado, cuja fi lha, nascida 
aos sete meses de gestação em 21 de dezembro, pegou 
enterocolite e está em recuperação. (FSP940113-102)

O slot do argumento interno pode ser preenchido por qualquer 
doença adquirida/transmitida por contágio. O sujeito é paciente. 
Pode-se observar que as ocorrências são todas do português brasi-
leiro, pois o português europeu prefere, para essa construção, pre-
fere o verbo “apanhar” como “apanhar uma depressão” ou o verbo 
pronominal com a base lexical da própria doença: constipar-se.

Pegar fogo

Duas possibilidades argumentais para a expressão “pegar fogo”

(i) Sujeito tema 
(ii) Sujeito agente + OBL

A expressão “pegar fogo” que, para o dicionário Houaiss signi-
fi ca “transmitir por contato”, utilizada com o verbo intransitivo, 
como em “o fogo pega facilmente no mato seco”, tem duas pos-
sibilidades estruturais: (i) [SUJEITO PACIENTE + V-FOGO] – 
exemplos (42) e (43) – e (ii) [SUJEITO AGENTE + V-FOGO + 
ALVO] – exemplos (44) a (46) –, essa possibilidade exclusiva do 
português europeu.
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(42) O órgão informou que o piloto do Tupolev 154 avisou à 
torre de comando que um dos três motores estava pegando 
fogo, minutos após a decolagem. (FSP940104-066)

(43) E Camacho Costa estava no palco do Abc no dia 13 
de Agosto de 1990, quando o teatro pegou fogo. 
(PUBLICO-19940201-008)

(44) Foi assim que a mãe de um rapaz de cinco anos veio 
para os jornais culpar Beavis e Butt-Head por o fi lho ter 
pegado fogo à casa e provocado a morte da irmã de dois 
anos, depois de ter visto os bonecos a brincarem com o 
fogo. (PUBLICO-19940111-143)

(45) Tinham pegado fogo a um depositário de tractores em 
Snowdrop Lane, regando o escritório com o conteúdo de 
um pequeno bidon de gasolina e acendendo um fósforo. 
(PUBLICO-19940124-079)

(46) O diário «Politika Ekspres» invocava «os riscos do 
ultimato da ONU pegar fogo ao barril de pólvora dos 
Balcãs, como aconteceu em 1914 “  -- depois do atenta-
do de Sarajevo, onde um nacionalista sérvio assassinou 
o arquiduque Francisco Fernando, a Áustria fez um ulti-
mato à Sérvia, que desencadeou a I Guerra Mundial. 
(PUBLICO-19940211-160)

Os espaços mentais formados

A Teoria dos espaços mentais proposta por Fauconnier (1997) 
retoma a defi nição de domínios cognitivos de Langacker (1987), 
segundo a qual as predicações são descritas semanticamente a 
partir de uma organização enciclopédica de conceitos e experi-
ências perceptuais em sistemas de conhecimento. Toda estrutu-
ra semântica incorpora, portanto, uma descrição detalhada do 
domínio a que pertence. À medida que o discurso se constrói, 
diversos domínios interligados vão sendo acessados: um espaço 
base ancora o discurso na situação comunicativa e gradativamen-
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te outros espaços são criados para alocar as informações que vão 
além desta situação imediata.

Ao relacionar os diferentes espaços criados, abertos, no pro-
cesso discursivo, há uma série de operações mentais a fi m de criar 
novos sentidos. São famosas a projeção de domínios por processos 
metafóricos e metonímicos. Mas também podemos falar sobre a 
Mesclagem Conceptual ou Blending (FAUCONNIER, 1997), em 
que há a projeção parcial de dois espaços, criando um espaço gené-
rico e a criação de uma estrutura emergente própria, não presente 
nos espaços iniciais.

Um exemplo típico é o do vírus de computador, em que temos 
um Input 1 que é o domínio da saúde, um segundo Input que é o 
da informática, o domínio genérico engloba o domínio dos vírus 
biológicos e o do programa destrutivo, criando um novo domínio, 
o espaço-mescla, em que os programas destrutivos estão para o 
computador, assim como os vírus estão para o organismo vivente.

Quando analisamos os dados apresentados, há processos meta-
fóricos e metonímicos, a partir do domínio cognitivo básico, consi-
derado como o mais concreto e o que representa a experiência mais 
corporifi cada, como é o caso das expressões “pegar uma cor” e “ 
pegar uma doença” como vimos nos exemplos (35) a (37) e (38) a 
(41) respectivamente, nas quais a ideia de transferência ainda pode 
ser percebida, mesmo que a dinâmica de forças e a perspectiva do 
esquema prototípico tenham se alterado. 

Quando pensamos nas expressões “pegar no dinheiro”, “pegar 
no telefone”, “pegar no volante”, respectivamente representadas 
pelos exemplos (4), (8) e (10), observamos que novos domínios 
criados: não temos somente as ações concretas, mas um novo espa-
ço mental que se abre e que abarcam um novo subevento.

Podemos, portanto, perceber que as expressões verbais não 
composicionais não podem ser tratadas, a partir de uma perspec-
tiva de análise que parte do sistema conceptual e da construção do 
signifi cado, da mesma maneira, mesmo as que apresentam a mes-
ma estrutura sintática, pois tanto os participantes são perfi lados de 
diferentes maneiras como podem ser conceptualizados, em cada 
uma delas, com diferentes tipos de forças agindo sobre eles. Assim 
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como o evento denotado pela expressão pode ter várias confi gura-
ções cognitivas esquemáticas conceptualizando a cena de diferentes 
maneiras, colocando um ou outro elemento em proeminência. 

Não se trata, então, de traços semânticos de um mesmo verbo 
que são evidenciados na predicação, mas elementos da cena que 
são conceptualizados e que emergem na organização da estrutura 
construcional. 
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ESPECIFICAÇÕES SEMÂNTICAS 
EM SUBORDINADORES 

ADVERBIAIS COMPLEXOS DA 
ZONA DE CAUSALIDADES 

André Vinícius Lopes CONEGLIAN1

Que a linguagem creasse vocábulos 
expressamente para este efeito, por não 

poder encadear os enunciados 
dos pensamentos sem tal recurso, não é cousa crível. [...] 

De que natureza será pois o valor da conjunção?
(SAID ALI, 1964, p.218)

Nesse trecho de sua gramática histórica, Said Ali questiona jus-
tamente a natureza do valor da conjunção, uma classe que, segun-
do ele, é de “serventia discutível” (SAID ALI, 1964, p.218), e que, 
ainda assim, em português, está em constante “renovação”, basta 
verifi car o quadro grande de “locuções conjuntivas” e de expressões 
de valor conjuncional.

Ora, meu exame dos subordinadores adverbais complexos, aqui, 
parte da questão (retórica) de Said Ali, cuja resposta se obtém da 
noção de que os subordinadores adverbiais, sejam eles complexos 
(na forma das tradicionais locuções conjuntivas) ou simples, são a 
própria marcação, e, portanto, “gramaticização” (LANGACKER, 

1 O autor agradece o apaio fi nanceiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (processo n.2015/08048-8).
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1999), da assimetria entre os eventos conceptualizados. Aí está, 
pois, o valor da (classe da) conjunção. 

Introdução

A experiência humana do mundo é, como diz Benjamin Whorf 
(1956, p.213, tradução nossa), um “[...] fl uxo caleidoscópico 
de impressões que tem de ser organizado pela mente.”2 humana. 
Por mais que a linguística cognitivo-funcional discorde das ideias 
(ou, de algumas ideias) de Whorf, há de se reconhecer que essa 
caracterização é precisa e coerente com as mais atuais concepções 
a respeito da mente humana e dos sistemas cognitivos humanos. 
Caracterizações semelhantes são encontradas, por exemplo, em 
Langacker (2013, p.4, tradução nossa), segundo quem a concep-
tualização “[...] apesar de ser um fenômeno mental, [...] é ancorada 
na realidade física.”3 justamente por estar associada à mente huma-
na, e em Chafe (1994, p.9, tradução nossa), para quem é a mente 
humana que articula “[...] a interação dos seres humanos com o 
mundo físico.”

A linguagem tem papel fundamental na organização da experi-
ência não só porque, por meio dela, os seres humanos categorizam 
e organizam a sua experiência do mundo, mas também porque, por 
meio dela, os seres humanos estabelecem, entre si, contratos socais 
de interação. A linguagem é, nessa medida, a própria representação 
(simbólica) da experiência e o próprio instrumento por meio do 
qual se estabelecem as relações de interação verbal (CHAFE, 1994; 
CROFT, 2001; LANGACKER, 2013), e a gramática, portanto, 
se defi ne pela (e surge da) “verbalização da experiência” (CROFT, 
2007). 

Na investigação da inter-relação entre língua (linguagem), cog-
nição e comunicação, as categorias linguísticas e as relações gra-
maticais se colocam como relevantes para explicitação da estrutura 

2 Texto original: “[…] a kaleidoscopic fl ux of impressions which has to be organized by 
our minds.” (WHORF, 1956, p.216).
3 Texto original: “Th ough it is a mental phenomenon, conceptualization is anchored in 
physical reality.” (LANGACKER, 2013, p.4).
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das categorias conceptuais, que se revelam (parcialmente) naque-
las categorias e naquelas relações (CROFT, 1991, 2001; LAKOF, 
1987; LANGACKER, 1987). Desse modo, a categoria linguísti-
ca das construções adverbiais causais, condicionais e concessivas e 
a categoria gramatical dos subordinadores adverbiais complexos, 
fi xadas como zona de investigação deste estudo, podem ser vistas 
como “janelas”4 por meio das quais se pode vislumbrar a organi-
zação das categorias conceptuais de causalidade, de condicionali-
dade e de concessividade, e o modo como se sustentam as relações 
gramaticais nessas zonas adverbiais apresentam evidências para a 
estruturação conceptual da causalidade, da condicionalidade e da 
concessividade. 

Este estudo apresenta justamente uma análise do mapeamento 
de categorias conceptuais em categorias linguísticas na expressão da 
causalidade, da condicionalidade e da concessividade por meio de 
subordinadores adverbiais complexos, verifi cando as especifi cações 
semânticas desses subordinadores na “conjunção” (o processo, não 
a classe) de orações (os eventos conceptualizados).

Antes de se proceder aos fatos em exame, é necessário apresen-
tar três premissas sobre as quais este trabalho se constrói, mas que 
não serão desenvolvidas aqui:

(i) a subordinação, em perspectiva cognitivista, é defi ni-
da a partir de noções de Gestalt e de noções perceptuais 
(CROFT, 2001; TALMY, 2000), ou, ainda, a partir de 
certas assunções a respeito do perfi lamento (profi ling) 
dessas construções complexas (LANGACKER, 2008, 
1991), fi cando implicada uma assimetria entre os even-
tos codifi cados nas orações em combinação: à “ora-
ção nuclear” é atribuída maior proeminência cognitiva 
na estruturação da cena de evento, enquanto à “oração 
subordinada” é atribuída menor proeminência no per-
fi lamento de um evento complexo; construções em que 
se verifi ca subordinação por complementação ou relati-

4 Esse termo é atribuído a Sanders e Sweetser (2009, p.1).
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vização implicam uma relação de continência simbólica 
da oração subordinada na oração nuclear, ao passo que 
as construções em que se verifi ca subordinação adverbial 
não implicam essa relação de continência simbólica.

(ii) as relações adverbiais de causalidade, de condicionalida-
de e de concessividade estão semanticamente e, nocio-
nalmente, formam uma zona de signifi cações altamente 
fl uida, a “zona de causalidades” (NEVES, 2010, 2012);

(iii) essa zona linguística de signifi cações mapeia-se em cate-
gorias semânticas mais básicas que, em conjunto, cons-
tituem a categoria da “dinâmica de forças” (TALMY, 
2000), responsável pela estruturação de noções como 
causalidade e concessividade.

A categoria dos subordinadores adverbiais e a sua realização no 
português

Para uma defi nição do estatuto categorial dos subordinadores 
adverbiais (complexos), são considerados, aqui, fatores funcionais e 
cognitivos. Os fatores funcionais acomodam propriedades morfos-
sintáticas e distribucionais, que dizem respeito à natureza linguís-
tica desses itens juntivos; os fatores cognitivos acomodam noções 
essencialmente perceptuais, que dizem respeito à natureza con-
ceptual desses mesmos itens juntivos. Em conjugação, esses fato-
res funcionais e cognitivos dão conta de explicitar coerentemente 
a inter-relação entre a natureza conceptual e a natureza linguística 
desses itens gramaticais. Uma discussão, à qual não se procederá 
aqui, do estatuto categorial dos subordinadores adverbiais (comple-
xos) visa à condução de um tratamento das categorias linguísticas 
(e conceptuais) de causa e de concessão a partir da natureza semân-
tica, portanto, conceptual, desses subordinadores.

O elenco de subordinadores adverbiais causais, condicionais e 
concessivos do português brasileiro é formado de subordinadores 
que são mais opacos e, por isso, semanticamente menos determi-
nados, como é o caso de porque, se e embora, e também é forma-
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do de subordinadores que, compostos a partir de uma base lexi-
cal, são semanticamente mais específi cos (CONEGLIAN, 2015; 
MONTOLÍO, 2000). Essa especifi cação semântica, contudo não 
altera a relação (de causalidade, de condicionalidade ou de con-
cessividade) estabelecida entre os segmentos; pelo contrário, essa 
especifi cidade pode determinar a natureza da conceptualização dos 
eventos e estabelecer vínculos com a verbalização (a enunciação) da 
experiência, como será visto logo adiante. Nessa medida, torna-se 
importante investigar a natureza das bases lexicais que compõem 
esses subordinadores complexos a fi m de determinar o seu vínculo 
com as relações em exame.

Quadro 01 – Subordinadores adverbiais complexos 
causais, condicionais e concessivos do português 

brasileiro, com base em Neves (2000).

Subordinadores 
de causalidade

Subordinadores de 
condicionalidade

Subordinadores de 
concessividade

porque se embora
já que

uma vez que
dado que
desde que
visto que

tanto mais que
por causa que
por isso que

desde que
uma vez que
a menos que

sem que
a não ser que
contanto que

mesmo que
ainda que
posto que

apesar (de) que
se bem que

por mais que
por muito que
por menos que

nem que

Fonte: Elaboração própria.

Kortmann (1997a, p.73) propõe três condições para que uma 
expressão complexa seja considerada um item juntivo (complexo). 
A primeira condição é que deve haver um mínimo de fusão entre 
a base lexical e a partícula subordinativa; a segunda condição é que 
algumas das propriedades do sintagma original devem ser opaci-
zadas; e a terceira condição é que as expressões complexas devem 
apresentar pelo menos uma interpretação adverbial que não seja 
plenamente reconstruível a partir do signifi cado de suas partes.
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É precisamente nessa terceira condição que se torna relevante 
o estudo semântico de natureza cognitivista dessas bases, pois a 
orientação cognitivista permite que sejam explicados de forma 
plausível as relações, metafórica e metonimicamente determinadas, 
não reconstruíveis a partir do signifi cado das partes da base. (Uma 
análise que explicite os mapeamentos metafóricos e metonímicos 
nessas relações está além do objetivo desta apresentação.)

As classifi cações dos subordinadores adverbiais complexos 
segundo a natureza da base lexical

Uma das maneira de classifi car os itens juntivos causais e con-
cessivos é dividi-los quanto ao estatuto morfossintático do compo-
nente lexical formador do item. A classifi cação de Neves (2006) 
aparece sistematizada e levemente reformulada no Quadro 02.

Quadro 02 – Classifi cação dos subordinadores adverbiais 
segundo a classe morfossintática da base lexical.

Base 
participial

Base 
preposicional

Base 
adverbial

Base mista

Causal visto que
dado que

desde que
por isso que

por causa que

já que
uma vez que
tanto mais 

que

-

Condicional dado que desde que
sem que

a menos que
contanto que

uma vez que a não ser que

Concessiva posto que
dado que

apesar 
(de) que

ainda que
mesmo que

se bem que

Fonte: Neves (2006, p.262).

Uma discussão a respeito desses fatos está além do propósito des-
te estudo, mas vale notar que a base participial é bastante frequente 
(tipologicamente, também5), no entanto seu domínio de ocorrência é 

5 Neves e Coneglian (em preparação) apresentam dados a partir das línguas indoeuropeias. 
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restrito às relações da zona de causalidade, causa, condição e conces-
são, que estão semanticamente relacionados. Um exame dos juntivos 
de base participial das línguas indoeuropeias que constam no levan-
tamento de Kortmann (1997b) revela que esse tipo de base, de fato, 
ocorre exclusivamente nos domínios de causalidade, condicionalidade 
e concessividade. Isso pode explicar-se pelo fato de que os valores cau-
sais “[...] se ligam à telicidade do particípio passado.” (NEVES, 2006, 
p.261), um tipo aspectual que semanticamente implica esquemas 
mais genéricos de dinâmica de forças e de interação causal (CROFT, 
2012).

Uma segunda maneira de classifi car os itens juntivos causais e 
concessivos é dividi-los quanto à função semântica de sua base lexi-
cal, como fez Neves (2006, p.261). A classifi cação de Neves (2006) 
aparece sistematizada e levemente reformulada no Quadro 03.

Quadro 03 – Classifi cação dos subordinadores adverbiais 
segundo a função semântica da base lexical.

Causa/
consequência

Tempo Modo Intensifi cação

Causal visto que
dado que

por isso que
por causa que

já que
uma vez que

desde que

- tanto mais 
que

Condicional dado que desde que
uma vez que

sem que a menos que
contanto que

Concessiva dado que
posto que

ainda que mesmo que
se bem que

por mais que
por menos 

que
por muito que

Fonte: Neves (2006, p.261).

A divisão segundo a função semântica da base, conforme esque-
matizada no Quadro 03, permite verifi car, dentre outras coisas, 
quais os domínios semânticos servem de fonte para a projeção de 
traços semânticos para os domínios alvo, que são a causalidade, 
condicionalidade e concessividade. Tome-se o domínio semânti-
co de “tempo”, por exemplo. Dele, proveem os advérbios já, uma 
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vez e ainda, e a preposição desde. No entanto, a noção (ampla) 
de temporalidade não explica o porquê de, por exemplo, o advér-
bio já ser cooptado para o domínio da causalidade, ao passo que o 
advérbio ainda, para o domínio da concessividade. O mesmo pode 
ser dito daqueles subordinadores pertences ao domínio semânti-
co fonte de “modo”. Como se mostrará logo adiante, uma divisão 
dos subordinadores adverbiais complexos da zona de causalidades 
segundo critérios semânticos deve ser feita levando-se em consi-
deração a contiguidade daqueles domínios-fonte (apresentados no 
Quadro 03) em um domínio semântico ainda mais básico, o da 
dinâmica de forças.

Uma classifi cação dos subordinadores adverbiais complexos 
causais, condicionais e concessivos a partir da natureza semântica 
da base abre a possibilidade para dois tipos de análise, das quais, 
aqui, apresentam-se apenas amostras:

(i) cotejando-se os itens juntivos pertencentes a um mesmo 
domínio conceptual (por exemplo, o domínio causal) 
mas que apresentam funções semânticas distintas (por 
exemplo, a de causa versus a de tempo), verifi car quais as 
especifi cações impostas na vinculação semântica entre o 
segmento nuclear e o segmento adverbial;

(ii) cotejando-se os itens juntivos que apresentam a mesma 
função semântica (por exemplo, a função de tempo – já 
que e ainda que), mas pertencem a domínios diferentes 
(por exemplo, o causal e o concessivo), verifi car qual o 
ponto de encontro entre as relações conceptuais causal e 
concessiva.

Desses dois encaminhamentos, pode-se esperar que se chegue às 
seguintes considerações, respectivamente:

(i) o fato de os itens juntivos apresentarem diferentes fun-
ções semânticas, apesar de pertencerem a um mesmo 
domínio conceptual, pode refl etir as diferentes maneiras 
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de conceptualização da relação bem como as diferen-
tes maneiras de organização funcional das construções 
adverbiais; o que se pode fazer, então, são incursões na 
própria estrutura e organização categorial das categorias 
de causa e de concessão, verifi cando-se a maneira pela 
qual os diferentes itens juntivos representam diferentes 
nuanças dessas categorias;

(ii) apesar de pertencerem a domínios conceptuais dife-
rentes, os conectivos que apresentam a mesma função 
semântica são o meio pelo qual se pode verifi car a natu-
reza conceptual dos domínios relacionais em cotejo; isso 
signifi ca, por exemplo, fazer incursões na natureza con-
ceptual das categorias de causa, de condição e e de con-
cessão a partir da função semântica da temporalidade, 
linguisticamente codifi cada pelos itens juntivos já que e 
ainda que, uma vez que e desde que. 

O fato que mantém os dois procedimentos de análise bem 
como as respectivas explicações feitas a partir de cada procedimen-
to unidos diz respeito à fl uidez de categorias e ao não-discretismo 
dos expedientes linguísticos tanto na organização conceptual da 
experiência (que remete à organização conceptual da experiência 
por meio da linguagem) quanto na comunicação da experiência 
conceptualizada (que diz respeito à funcionalidade e à organiza-
ção discursiva da linguagem) (CHAFE, 1994; FAUCONNIER; 
TURNER, 2002).

A organização semântica dos subordinadores adverbiais causais, 
condicionais e concessivos: uma amostra de análise

No início deste capítulo, fi cou estabelecido que o valor da classe 
das conjunções está na marcação de uma assimetria na conceptu-
alização dos eventos, um desses eventos perfi lado como “fi gura”, 
geralmente expresso no segmento nuclear, e o outro, no segmento 
adverbial, atuando como “fundo” (CROFT, 2001; LANGACKER, 
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1991; TALMY, 2000). Uma construção subordinada adverbial – a 
qual tem uma oração (ou um segmento) nuclear e uma oração (ou 
um segmento) subordinada adverbial  – tem dois eventos perfi la-
dos, e não um único evento, o que implica, no nível da lingua-
gem, uma integração mais frouxa (a hipotaxe) entre os segmentos 
que instanciam tais eventos. Com base nesse duplo perfi lamento, 
Langacker (2014) afi rma que não se verifi ca, nessas construções, 
aquele tipo clássico de continência, ainda que fi que verifi cada uma 
assimetria na conceptualização desses eventos.

Os subordinadores “simples”, como porque, se e embora, mais 
opacos e semanticamente menos determinados, servem à função de 
esquematização da relação entre os segmentos, função à qual tam-
bém servem os subordinadores adverbiais complexos. Contudo, tal 
esquematização é mais genérica e indeterminada, isto é, o emoldu-
ramento (framing6) do segmento adverbial é feito de modo mais 
amplo. Já a esquematização feita pelos subordinadores complexos 
é mais estreita e saliente; o emolduramento (framing) do segmento 
adverbial é feito segundo o domínio semântico da base lexical.

Tome-se o caso dos subordinadores cuja base, na classifi cação 
de Neves (2006), tem função temporal: já que (causal), desde que 
e uma vez que (causais e condicionais), e ainda que (concessivo). 
Alguns questionamentos pertinentes são: a) o que faz o advérbio 
já ser cooptado para domínio da causalidade, enquanto o ainda é 
cooptado para o domínio da concessividade?; b) o que as diferen-
tes bases de um mesmo domínio, por exemplo mesmo e ainda, na 
concessividade, revelam a respeito da natureza desse domínio?

A base lexical de já que, o advérbio já, indica perfectividade, 
fi cando expressa, assim, a relação entre dois marcos temporais, 
um dos quais é o “estado resultante” de uma situação anterior, e o 
outro é o tempo da referida situação anterior (COMRIE, 1976). O 
advérbio já pode ancorar toda a proposição no momento da enun-
ciativo, visto que a confi guração da proposição se sustenta até o 
momento da enunciação. Apesar disso, nesse tipo de uso, o advér-
bio já não tem valor dêitico, pois não ‘aponta’ para a cena enuncia-

6 Nos termos de Fillmore (1985) e Croft e Cruse (2004).
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tiva, deixando apenas estabelecido que a confi guração da proposi-
ção sobre a qual incide é válida até o momento da interação. O fato 
de que esse advérbio instanciar a enunciação traz algumas implica-
ções para as construções causais com o item juntivo já que, uma 
delas, é por exemplo, a instanciação da cena enunciativa, como em 
(01), a seguir:

(01) [...] então já que estou falando muito vou lembrar uma 
coisa – realmente apesar de nós termos escola de medicina – 
depois escola de engenharia – porque a escolas de engenharia 
() – escola de segundo grau – se transformou em politécnica 
[...] (CDP:19Or:Br:LF:Recf )

A base lexical de ainda que, o advérbio ainda, indica aspecto 
de continuidade. Esse advérbio é considerado como articulador 
de duas proposições, uma que é asseverada, o próprio conteúdo 
proposicional codifi cado na construção linguística, e outra que é 
pressuposta, o conteúdo “pré-construído” (MICHAELIS, 1996; 
RANGER, 2007). Por exemplo, em “Ainda são quatro da tarde”, o 
conteúdo asseverado é que o estado de coisas “ser quatro da tarde” 
se obtém em um tempo t, e o conteúdo pré-construído é que esse 
mesmo estado de coisas se obtém em um tempo t-1.

O esquema geral para a concessividade é a continuidade de uma 
confi guração-x de um dado estado de coisas apesar de, contextual-
mente, haver uma situação “militante” contra a continuidade dessa 
confi guração. A essa continuidade a autora chama de persistência. 
Veja-se o exemplo (02), a seguir:

(02) O fato de Monje querer ele mesmo ser o líder da revolução, 
ainda que recusando-se a ir para o lugar onde se travava a luta 
principal, é questão de pormenor. (CDP:19Or:Br:Intrv:Com)

Tome-se, agora, os subordinadores adverbiais desde que e uma 
vez que, polissêmicos. Os exemplos (03) e (04) são exemplos de 
usos causais desses subordinadores, e os exemplos (05) e (06) são 
exemplos de usos condicionais.



276

André Vinícius Lopes Coneglian

(03) Desde que ele está sujeito a ser consultado sobre todo e 
qualquer assunto, deve ter uma base sólida de conheci-
mento em geral. (NEVES, 2000, p.808).

(04) No tempo de revolução podia pensar num combate com 
uma leve sensação de desfalecimento; fi cava todo o tempo 
com uma impressão de quase medrosa expectativa. Mas 
uma vez que o tiroteio começava, era tomado duma espécie 
de embriaguez, duma alegria quase selvagem, dum ímpeto 
que não conhecia esmorecimento. Havia, porém, uma coisa 
que não suportava. (CDP:19:Fic:Br:Verissimo:Resto)

(05) Desde que essas entidades fi quem no restrito limite de 
sua competência, passarão a funcionar como um cartório. 
(CDP:!9Or:Intrv:ISP)

(06) Aquele que, como nós, brasileiros, espera a jogada do 
gênio considera que o craque é tão bom que há 100% de 
chances de ele marcar o gol uma vez que faça a jogada de 
gênio. (ALMEIDA, 2012).

Assim como nas bases de já que e de ainda que, nas bases de 
uma vez que e de desde que o aspecto lexicalizado. O uso condi-
cional dessas conjunções não implica um comprometimento por 
parte do falante com o que vem expresso na prótase. 

Uma proposta de classifi cação dos subordinadores adverbiais 
complexos causais, condicionais e concessivos

Se as análises forem feitas para cada uma bases, pode-se chegar 
ao seguinte quadro de classifi cação. Na classifi cação apresentada no 
Quadro 04, fi ca pressuposta aquela classifi cação de Neves (2006) 
segundo a função semânticas das bases. Aqui, fi ca explicitada a 
especifi cação semântica dos subordinadores adverbiais complexos a 
partir do enquadre (framing) do evento.
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Quadro 04 – Especifi cação semântica dos subordinadores 
adverbiais segundo a sua função semântica.

Causal Condicional Concessivo
Aspectualidade já que

uma vez que
desde que

desde que
uma vez que

ainda que

Intensifi cação tanto mesmo que
-

por mais que
por muito que
por menos que

Evidencialidade visto que
dado que - posto que

Escalaridade - - mesmo que
nem que

Causatividade por causa que contanto que -
Excepcionalismo

-

a menos que
a não ser que
salvo se
sem que
exceto se

-

Avaliamento - - apesar (de) que
se bem que

Fonte: Elaboração própria.

Considerações fi nais

O que se verifi ca, afi nal, é que os subordinadores adverbiais 
complexos servem a duas funções: a primeira, obviamente, é a de 
marcar uma relação entre os eventos conceptualizados, a segunda 
é a de especifi car a natureza dessa relação entre os eventos, servi-
ço esse que não é desempenhado pelos subordinadores “simples”, 
como porque, se e embora, uma vez que são mais opacos e seman-
ticamente indeterminados. Essa segunda função emerge a partir 
de determinações semânticas (e pragmáticas) de cada uma dessas 
bases.

No que diz respeito às categorias linguísticas, Talmy (2000) 
sugere que há aquelas categorias que provêm o conteúdo concep-
tual e experiencial, como substantivos, adjetivos e verbos, e aquelas 
categorias que proveem o “esqueleto” da experiência, a sustentação 
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das relações, como preposições e conjunções. Essas categorias que 
provêm o “esqueleto” experiencial, na gramática da língua, são 
classifi cadas de “classes fechadas”, enquanto aquelas categorias que 
proveem o conteúdo conceptual, na gramática, são classifi cadas 
como “classes abertas”. O que é evidente, no caso dos itens juntivos 
adverbiais complexos, é que um conjunto de elementos linguísticos 
pertencentes às classes abertas compõe a estrutura morfossintática 
de elementos pertencentes às classes fechadas. Percebe-se, assim, 
uma não autonomia de entidades lexicais e de entidades gramati-
cais, mas, sim, zonas de sobreposição e de intersecção entre essas 
entidades (LANGACKER, 1987; KORTMANN, 1992). 
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