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DESOBJETO 

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. 
O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria 
mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que 
já se havia incluído no chão que nem uma pedra um 
caramujo um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão 
teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de 
areia e formigas roeram seu organismo. Se é que um pente 
tem organismo. O fato é que o pente estava sem costela. Não 
se poderia mais dizer se aquela coisa fora um pente ou um 
leque. As cores a chifre de que fora feito o pente deram lugar 
a um esverdeado musgo. Acho que os bichos do lugar 
mijavam muito naquele desobjeto [...].  
 

“Memórias Inventadas das infâncias de Manoel de Barros” 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 

 
 
Este trabalho tem por objetivo investigar as manifestações discursivas da relação gramatical 
objeto direto, tomando por base os níveis sintático-semântico e discursivo-pragmático que 
subjazem à manifestação desse elemento. Para isso, a pesquisa é orientada pelo quadro teórico 
do funcionalismo, na sua vertente norte-americana e brasileira, de inspiração em Givón (1995, 
2001), Hopper e Thompson (1980), Chafe (1979), Furtado da Cunha, Oliveira, Martelotta 
(2003), entre outros. Do ponto de vista dessa corrente teórica, a pesquisa aplica os princípios 
de iconicidade, marcação e informatividade, e examina as categorias transitividade, plano 
discursivo e animacidade. A pesquisa se ancora, ainda, na linguística cognitiva, em especial, 
no modelo dos protótipos (TAYLOR, 1995) e da gramática das construções (GOLDBERG, 
1996, 2002). Essas duas correntes teóricas compartilham a visão de que a língua é um 
organismo vivo e maleável, sujeito às pressões oriundas dos contextos socioculturais. A 
gramática, por sua vez, é o resultado de padrões linguísticos criados, mantidos e 
sistematizados no e para o uso da língua. De acordo com a linguística funcional e a linguística 
cognitiva, os verbos são armazenados no léxico do falante em molduras, ou enquadres 
sintático-semânticos, que são mais frequentes no uso interacional da língua. Essas molduras 
trazem informação sobre que argumentos são obrigatórios e quais são opcionais, bem como 
que papéis semânticos esses argumentos desempenham na oração. A análise prioriza os tipos 
semânticos de verbo e sua relação com o argumento codificado sintaticamente como objeto 
direto, observando, ainda, a natureza aspectual dos verbos. Os objetos diretos são 
classificados quanto à codificação morfológica (Sintagma Nominal lexical ou Sintagma 
Nominal pronominal), papel semântico, status informacional e animacidade. O trabalho busca 
estabelecer uma ponte entre teoria linguística e ensino de língua, na medida em que examina 
os fenômenos relacionados à estrutura argumental e a maneira como esses fenômenos são 
tratados no âmbito dos livros didáticos escolares. A fonte dos dados empíricos é o Corpus 
Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 1998), composto por textos na modalidade falada e seus correspondentes na 
modalidade escrita, que se configuram em diferentes tipos, a saber: narrativa de experiência 
pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião. As 
amostras totalizam um conjunto de quarenta textos produzidos por quatro informantes do 
último período universitário. O trabalho evidencia que uma mesma estrutura sintática 
(formada por Sujeito – Verbo – Objeto) corresponde a diferentes estruturas semântico-
pragmáticas, relacionadas a determinados fins comunicativos, seja o verbo de evento, 
processo ou estado.  Essas estruturas argumentais não são aleatórias, mas estão relacionadas à 
experiência, isto é, ao modo como os seres humanos apreendem o mundo e falam sobre ele.  
 
Palavras-chave: Estrutura argumental, objeto direto, protótipo, ensino de língua. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper attempts to investigate the discourse manifestations of the grammatical relation 
direct object with respect to the syntactic, semantic and pragmatic properties that underlie this 
element. The research adopts theoretical orientation of the functionalism from North 
American and Brazilian schools inspired in Givón (1995, 2001), Hopper and Thompson 
(1980), Chafe (1979), Furtado da Cunha, Oliveira, Martelotta (2003) inter alia. From 
functionalism, the research uses principles of iconicity, markedness and informativity and it 
analize categories of transitivity, grounding and animacy. This research is anchored in 
prototype model (TAYLOR 1995); construction grammar model (GOLDBERG 1996, 2002). 
Both theoretical orientations share the view that language is a malleable living organism 
subject to socio-cultural context. Grammar is then the result of created, maintained, and 
systematized linguistic patterns developed from and used for language use. According to a 
functional linguistics and cognitivist linguistics verbs are stored in the speakers’ lexicon in 
syntactic-semantic frames which are more frequent. These frames carry information 
concerning obligatory and optional arguments and the semantic roles these arguments take in 
the clause. The analysis focuses on the semantic type of the verbs and its relationship with the 
argument encoded as a direct object observing the aspectual nature of verbs. Direct objects are 
classified according to their morphology (lexical or pronominal noun phrase), semantic role, 
informational content and animacy. This study discusses pedagogical implications with 
relation to how the grammatical concepts touched on this paper are treated in school 
textbooks. The empirical data come from Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e 
escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). This corpus is composed of 
texts that contain spoken and written modalities. These modalities are in turn organized 
according to different types: personal narratives, retold narrative, description of preferred 
place, procedural place, procedural description and report on argumentation. The sample data 
totals 40 texts produced by four language consultants of the last graduation date. The paper 
shows that the same syntactic structures (formed through Subject-Verb-Object) correspond to 
different semantic-pragmatic structures in relation to specific communicative purposes even 
verb is an event, process or state. The argument structure are not aleatory but are related to 
experience; that is the way humans conceptualize the world and talk about it. 
 
Keywords: Argument structure, direct object, prototype, language teaching. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

No princípio era o verbo. Depois veio o sujeito e os outros 
predicados: os objetos, os adjuntos, os complementos, os agentes, 

essas coisas. E Deus ficou contente. Era a primeira oração.  
(Eno Teodoro Wanke) 

 
1. As razões da pesquisa  

 
 

 Este trabalho é um aprofundamento da pesquisa realizada, durante três anos, como 

bolsista PIBIC – BALCÃO de Iniciação Científica do projeto intitulado “Manifestações 

discursivas da estrutura argumental: classe semântica dos verbos” (CNPq nº 501723/04-8). O 

projeto visava à análise das relações morfossintáticas e semânticas que se estabelecem entre 

um predicador1 e seu(s) argumento(s)2 em diferentes tipos de textos orais e escritos da fase 

contemporânea do português do Brasil, com o objetivo de detectar os processos de natureza 

cognitiva e pragmático-comunicativa que regulam as tendências de manifestação discursiva 

da estrutura argumental3.  

Nesse projeto, examinei dados orais e escritos extraídos do Corpus Discurso e 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), 

doravante Corpus D&G, a fim de analisar os diferentes tipos de estrutura argumental dos 

verbos transitivos. Para isso, os verbos foram classificados em tipos semânticos como: ação, 

processo, ação-processo e estado (CHAFE, 1979; BORBA, 1996; 2002) e distribuídos em 

sete tipos sintáticos4 de estrutura argumental.  

Cada um desses tipos semânticos verbais apresenta características distintas e 

determinada configuração argumental prototípica5. No projeto de Iniciação Científica, 

focalizei os verbos de ação-processo. Esse tipo de verbo expressa uma mudança de estado ou 

condição do referente do objeto direto a partir da ação de um sujeito agente, como mostrado 

abaixo:  

                                                        
1 Embora entendendo a diferença entre os termos ‘predicador’ e ‘verbo’ -  o primeiro mais relacionado ao status 
semântico/sintático dessa categoria, e o segundo vinculado à condição morfo-lexical  desse item – neste trabalho, 
tomo os dois termos como sinônimos.  
2 Argumento se refere “a cada um dos sintagmas nominais que são exigidos por um determinado verbo” 
(TRASK, 2008, p. 39). 
3 O termo ‘estrutura argumental’ diz respeito ao modo como um verbo e seus argumentos interagem (cf. 
Capítulo II). 
4 Verbo transitivo direto com objeto direto, verbo transitivo direto sem objeto direto, verbo transitivo direto com 
objeto oracional, verbo transitivo indireto com objeto indireto, verbo transitivo indireto sem objeto indireto, 
verbo transitivo indireto com objeto oracional, verbo bitransitivo. 
5 O protótipo de uma categoria linguística é aquele membro que apresenta os atributos que identificam essa 
categoria. Esse conceito será retomado no próximo capítulo. 
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(1) aí eu corri pra sala ... quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... 

esperando que alguém fosse abrir a porta pra ele sair ... aí eu não podia dizer que 

tinha sido eu que tinha trancado ele ... né ... que foi que eu fiz ... joguei a chave no 

lixo ... e saí feito uma louca ... na escola ...  (Corpus D&G, Fala, p. 51). 

 

O verbo de ação-processo está diretamente relacionado à expressão de um evento 

transitivo prototípico, que corresponde “àquele em que um agente animado intencionalmente 

causa uma mudança física e perceptível do estado ou local do paciente por meio de contato 

físico direto”, nas palavras de Slobin (1982). Nos dados analisados, o verbo de ação-processo 

corresponde ao tipo semântico mais frequente. Sua moldura semântica evoca os argumentos – 

sujeito e objeto direto – que desempenham, respectivamente, os papéis de agente e paciente 

da ação verbal.  

Os demais tipos verbais ocorreram em menor frequência e se caracterizaram pela 

tendência a apresentar apenas um argumento, o sujeito. Este, por sua vez, desempenha 

diferentes papéis semânticos6 (agente, experienciador etc.) de acordo com o tipo semântico do 

verbo a que está relacionado. Entretanto, os dados analisados na pesquisa mostraram que 

verbos de ação (2), processo (3) e estado (4) também ocorrem com objeto direto, como em: 

 

(2) Se Deus é tão bom ... por que essa divisão de classe ... se ele prega a igualdade 

entre os homens? (Corpus D&G, Fala, p. 62). 

 

(3) eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei ele lá preso ... 

e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma eterna criança ... eu passo 

a vida inteira levando tudo na brincadeira ... (Corpus D&G, Fala, p. 51). 

 

(4) aí ... ele foi armado e tudo né ... foi armado com ... com revólver ... com 

espingarda ... e um cassetete lá ... que ele num tinha muita arma ... (Corpus D&G, 

Fala, p. 30). 

 

Na literatura linguística consultada, não evidenciei trabalhos que apontassem 

especificamente para a investigação do objeto direto em estruturas argumentais com esses 

                                                        
6 Cf. Capítulo 2.  
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verbos. Contudo, pude observar que o objeto direto que acompanha verbos de ação, processo 

e estado parece apresentar diferenças em relação àqueles que acompanham os verbos de ação-

processo. O presente trabalho visa, então, focalizar a esses elementos.  

O verbo é o elemento central da oração. Sua natureza delimita como será o restante 

da oração, ou seja, que nomes, ou argumentos, estarão presentes e que papéis sintáticos e 

semânticos desempenharão (CHAFE 1979; FILLMORE 1977). 

Chafe (1979) e Givón (2001) explicam que os verbos podem designar estados, 

processos ou ações. Um estado ou condição (5), geralmente, não envolve mudanças no 

tempo7. Processos (6) e ações (7) envolvem acontecimentos, ou eventos, que resultam em 

mudanças temporais. São de Chafe os seguintes exemplos:  

 

(5) The wood is dry [A madeira está seca] (p. 98) 

(6) The wood dried [A madeira secou] (p. 99) 

(7) Harriet  sang [Harriet cantou]  (p. 98) 

 

Segundo Tomasello (2003a), eventos e estados correspondem à maneira como os 

usuários da língua analisam o mundo: 

 
Os seres humanos, de fato analisam o mundo em eventos ou 
estados e seus participantes com papéis definidos quando se 
comunicam linguisticamente entre si. Fazem-no, em primeiro 
lugar, porque existem boas razões cognitivas e comunicativas 
para fazê-lo (p. 213) 

 

A Gramática Tradicional, orientada a partir de um tratamento sintático-semântico, 

classifica os verbos em transitivos e intransitivos, isto é, aqueles que exigem ou não a 

presença de um complemento que lhes complete o sentido. Sob esse enfoque, o objeto direto é 

caracterizado como o termo que completa o sentido de um verbo transitivo e está ligado a ele 

sem o auxílio da preposição (CUNHA; CINTRA, 1985; BECHARA, 2005). 

Em contrapartida à abordagem tradicional, Perini (1995) propõe que o verbo seja 

especificado quanto à possibilidade de ocorrência de objeto direto. Dessa forma, os verbos são 

classificados como exige objeto direto (ex. fazer), recusa objeto direto (ex. nascer) e aceita 

livremente objeto direto (ex. comer). A proposta desse autor está de acordo com a idéia de 

que cada grupo de verbos estipula um tipo de relação com seus argumentos. 

                                                        
7 Há verbos de estado que implicam mudanças, como: ficar, virar, tornar-se, entre outros. 
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Em outro trabalho, Perini (2008), ao enfatizar a dificuldade em conceituar o objeto 

direto, propõe que o elemento pode ser definido em termos sintáticos e semânticos. 

Sintaticamente, o objeto direto pode ser definido a partir de seu status em relação ao verbo e 

em oposição relacionado ao sujeito; semanticamente, a partir do papel semântico8 paciente. 

Perini afirma que “o importante não é identificar o objeto, é antes atribuir o papel semântico” 

a ele (p. 109). Em outras palavras, é necessário atribuir os papéis semânticos tanto para o 

sujeito (agente) como para o objeto direto (paciente). O autor sugere que numa oração como 

 

(8) Sônia comeu uma pizza  

 

o critério para identificação do agente e do paciente se dá a partir da posição pré e pós – 

verbal. Assim, o termo uma pizza é caracterizado como paciente, pois 

 
[...] já que a forma do verbo não identifica o elemento com o qual 
ele concorda, isso se faz através da posição de cada sintagma em 
relação ao verbo. O Sintagma Nominal imediatamente antes do 
verbo será Agente, e o Sintagma Nominal que vier após o verbo 
será Paciente (PERINI, 2008, p. 110).  
 

Perini sugere, ainda, que, em casos de deslocamento do objeto direto para a esquerda, 

e existindo dois sintagmas nominais (SN) pré-verbais, “o papel de Agente é atribuído ao SN 

pré-verbal mais próximo do verbo” (p. 110); dessa maneira, ao termo a pizza (9) é atribuído o 

papel de paciente.  

 

(9) A pizza, Sônia comeu com muito gosto  

 

O trabalho de Perini, embora seja um avanço na tentativa de estabelecer uma 

interface entre sintaxe e semântica, ainda parece insuficiente. Isto porque, primeiramente, o 

autor parte de exemplos fabricados para realizar sua análise; em segundo lugar, porque, 

mesmo considerando a atribuição de papéis semânticos ao objeto direto, seu trabalho resvala 

numa abordagem tradicional ao sugerir que o objeto direto seja identificado por oposição ao 

sujeito e pela posição sintática em relação ao verbo. 

                                                        
8 A noção de papéis semânticos (GIVÓN, 1990) foi primeiramente introduzida por Fillmore (1968), adotando a 
nomenclatura de casos semânticos. Há diversas denominações para designar os papéis semânticos, como papéis 
temáticos, papéis participantes, entre outros (CANÇADO, 2005). O conceito de papel semântico será retomado 
no Capítulo 2. 
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Neves (2000, p. 28-29), ao tratar dos verbos e complementos, esclarece que é 

possível especificar o papel dos complementos verbais. Quanto ao objeto direto afetado pela 

ação verbal, pode ser registrada uma mudança que implique: (a) criação do objeto (10); (b) 

destruição do objeto (11); (c) alteração física no objeto (12); (d) mudança na localização do 

objeto (13); (e) mudança provocada por um instrumento que está implicado no próprio verbo 

(14); (f) mudança superficial no objeto (15); (g) mudança interna no objeto (16), na linha de 

Givón (2001): 

 

(10) Minha mãe fez-me um bolo. 

(11) Encarregamos uma firma de demolir a casa velha. 

(12) [Tobias] pôs-se a quebrar copos e garrafas. 

(13) [Leonor] mudou uma caixa da mesa de cabeceira para a prateleira. 

(14) Os membros do coro martelam as travas nas janelas. 

(15) Limpei as jóias. 

(16) A pretexto de aquecer o café, fiquei de costas. 

 

A autora registra, ainda, que há objetos que não sofrem mudança física, ou seja, não 

são afetados pela ação verbal, como em (17) e (18), mas não os classifica semanticamente. 

 

(17) O Brasil aplaudiu (...) essa maneira de registrar. 

(18) Batista Ramos preconiza a modernização da câmara. 

 

Como se vê, o tratamento de Neves vai além do que tradicionalmente é dito sobre o 

objeto direto, uma vez que leva em conta os diferentes papéis semânticos que esse argumento 

pode desempenhar. Entretanto, cabe salientar que há casos discutíveis: em (11), que está 

relacionado à destruição do objeto direto, não está claro se o evento ocorre; logo, o objeto 

direto (a casa velha) pode não ter sido demolido (destruído). No caso de (12), relacionado à 

alteração física no objeto, o objeto direto (copos e garrafas) sofre mais do que uma alteração 

física, ele é completamente destruído, uma vez que, embora colado, não voltará a ser o 

mesmo. Outro caso, (16), que diz respeito à mudança interna no objeto, é discutível na medida 

em que não é registrada alteração interna no objeto direto (o café). Isso significa que os dados 

fornecidos pela autora não são suficientes para corroborar sua classificação.  

Na linguística de orientação funcionalista, o trabalho de Furtado da Cunha (2006a) é 

um dos poucos que tratam especificamente do caso dos objetos diretos. A autora constatou 
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que esses argumentos não apresentam as mesmas características morfossintáticas e propôs um 

tratamento gradiente dessa relação gramatical, em termos de contínuo, de forma que o objeto 

direto poderia ser ordenado da seguinte maneira: 

 

objeto direto explícito > objeto direto zero anafórico > objeto direto zero 

inferido > objeto direto oracional > complexo verbo+objeto 

 

Dos 1.365 dados empíricos, orais e escritos, analisados pela autora, 803 (58,8%) 

correspondem ao objeto direto explícito, enquanto 562 (41,2%) estão distribuídos entre os 

demais tipos.  

O objeto direto explícito tende a ser expresso por um sintagma nominal pleno que 

representa o papel semântico de paciente afetado pela ação verbal e constitui o foco da oração 

(FURTADO DA CUNHA, 2006a). No contínuo, o elemento mais prototípico está 

relacionado, portanto, a esses atributos: morfossintaticamente, SN pleno; semanticamente, 

paciente e, pragmaticamente, foco da oração.  

Os fatores arrolados até aqui me motivaram a investigar a relação gramatical objeto 

direto, com o intuito de examinar como ela se manifesta no uso da língua em diferentes 

domínios linguísticos: sintático, semântico e pragmático. Em particular, volto o meu olhar 

para a codificação morfológica, o papel semântico e o status informacional do objeto direto 

em dados reais de fala e escrita.  

Optei por investigar o objeto direto relacionado aos diferentes tipos semânticos de 

verbo, seja esse objeto expresso por um sintagma nominal pleno ou sintagma pronominal9, 

como mostram (19) e (20), respectivamente:  

 

(19) Quando foi à noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo sujo 

e com miado esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, ele pegou um 

cano e assustou o gato. (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

(20) ele só queria co/ comer né ... cuidar dos gados dele ... dos ... dos cavalos dele e 

... do cercadinho dele né ... aí um dia ele vai pra uma cidade ... aí gasta o dinheiro 

em jogo ... quando ele ... e perde né ... o dinheiro e o soldado espanca ele ... eu 

também num sei por qual motivo (Corpus D&G, Fala,  p. 78). 

                                                        
9 O objeto direto nos exemplos e ocorrências está destacado em negrito e sublinhado. 
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Essa escolha se deu pela alta frequência discursiva desse tipo de objeto direto e a 

necessidade de comparar a manifestação discursiva desse elemento em quatro tipos 

semânticos de verbos (ação, processo, ação-processo e estado).  

 

2. Problematização 

 

Os estudos apontados até aqui suscitaram algumas questões que me levaram a 

investigar o fenômeno sob enfoque: 

 

1. os diferentes tipos semânticos de verbos são acompanhados por objetos diretos com 

características semânticas e pragmáticas distintas? 

2. qual o tipo semântico de verbo que mais frequentemente ocorre com o objeto direto 

prototípico? 

3. quais as características do objeto direto que se afastam do protótipo? E as que se 

aproximam? O que motiva esse afastamento ou a proximidade? 

4. qual o papel semântico do objeto direto que se relaciona a verbos que não são de ação-

processo? 

5. os diferentes tipos textuais motivam a escolha  de construções de estrutura argumental com 

objeto direto distintas? 

6. de que maneira os livros didáticos escolares tratam essa temática? Qual a relevância do 

tema para o ensino de língua materna? 

 

3. Pressupostos teóricos 

 

Esta pesquisa se fundamenta nos pressupostos teóricos da linguística funcional, na 

sua vertente norte-americana, de inspiração em Chafe (1979), Givón (1979, 1995, 2001), 

Hopper e Thompson (1980), Thompson e Hopper (2001); e na sua vertente brasileira, a saber: 

Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), Martelotta (2008), Neves (1997), entre 

outros. Alinha-se, ainda, a alguns pressupostos da linguística cognitiva, como em Taylor 

(1995, 2003), Goldberg (1995), Croft e Cruse (2004) e Tomasello (1998, 2003a-b).  

Essas duas escolas – deste ponto em diante referidas como abordagem “cognitivo-

funcional” 10 – rejeitam a hipótese chomskiana de que a linguagem é uma capacidade genética 

                                                        
10 Como utilizo alguns princípios da linguística funcional e da linguística cognitiva, vou me referir a essas teorias 
através do termo “cognitivo-funcional”, introduzido por Tomasello (1998, 2003b). 
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e inata11, isto é, a linguagem não é um “organismo mental autônomo, mas um complexo 

mosaico de atividades cognitivas e sócio-comunicativas integradas com o resto da psicologia 

humana” (TOMASELLO, 1998, p. ix). Dito isto, a linguagem é entendida aqui como nas 

palavras de Martelotta (2008): 
 

[a linguagem] reflete um conjunto complexo de atividades 
comunicativas, sociais e cognitivas, integradas com o resto da 
psicologia humana, isto é, sua estrutura é conseqüente de 
processos gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao 
criarem significados em situações de interação com outros 
indivíduos (p. 62). 

 

O modo como adquirimos o conhecimento linguístico é semelhante ao modo como 

adquirimos e organizamos outras habilidades humanas. Esse conhecimento linguístico emerge 

dos usos linguísticos (CROFT; CRUSE, 2004). Em outras palavras, os contextos sócio-

comunicativos motivam as estruturas e formas linguísticas. É interesse da abordagem 

cognitivo-funcional investigar os mecanismos cognitivos e as estratégias comunicativas que 

subjazem ao uso da linguagem. 

A língua é compreendida aqui como um instrumento de comunicação flexível, cujas 

estruturas surgem, moldam-se e se regularizam no seu uso efetivo. No forjar da língua, 

interagem, de modo complexo, princípios cognitivo-funcionais que motivam o surgimento, a 

manutenção ou a modificação dos padrões linguísticos, isto é, da gramática. 

A gramática é, pois, o resultado desses padrões linguísticos motivados, mantidos ou 

modificados pela situação comunicativa; portanto, ela não pode ser vista como dissociada do 

discurso, ou seja, do uso concreto da língua.  

Na concepção de Hopper (1987, 1998), a gramática é emergente. Isso significa que 

ela está em constante mudança, e esse processo de mudança contínuo acontece para atender às 

necessidades cognitivas e comunicativas dos usuários da língua. 

Sob o enfoque cognitivo-funcional, o discurso não opera em si próprio, ou seja, 

discurso e gramática estão intimamente ligados.  Assim, sob esse enfoque busca-se 

correlacionar a estrutura gramatical e a função discursivo-pragmática das construções 

linguísticas (DU BOIS, 2003, p. 83).  

Outra característica da abordagem cognitivo-funcional diz respeito à compreensão de 

que diferentes domínios, como sintaxe, semântica e pragmática, são inter-relacionados e 

interdependentes. Cognitivistas e funcionalistas não aceitam a distinção rígida entre sintaxe e 
                                                        
11 Para Chomsky, a linguagem é um sistema autônomo e independente, regido pela sintaxe, que não sofre 
pressões oriundas das situações sócio-comunicativas.  
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semântica, como preconiza a tradição gerativa. Desse modo, as estruturas linguísticas, desde o 

menor morfema às mais complexas construções, são instrumentos simbólicos que servem para 

moldar os significados e não operam independentes dele (TOMASELLO, 1998, p. xi). 

No processo de interação, quando dois indivíduos se comunicam, eles ajustam sua 

linguagem de acordo com as necessidades do evento comunicativo. Para isso, o indivíduo leva 

em conta o conhecimento prévio e as expectativas que ele supõe o interlocutor ter. Dessa 

maneira, a perspectiva cognitivo-funcional ainda difere da abordagem gerativa por utilizar em 

seus estudos aspectos da língua natural, produzidos por pessoas reais em situações 

comunicativas reais. Em termos metodológicos, é fundamental observar a língua em uso, isto 

é, do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística.  

Neste trabalho, procuro aplicar empiricamente os princípios de marcação, 

iconicidade, informatividade e, ainda, as categorias transitividade, plano discursivo e 

animacidade advindos do funcionalismo de inspiração givoniana.  À luz da linguística 

cognitiva, tento incorporar o modelo dos protótipos e o modelo da gramática de construções. 

Isso posto, cabe salientar que busco aparato teórico nessas duas teorias por 

compreender que, mesmo distintas, ambas compartilham pontos em comum. O diálogo entre 

teorias “não se trata da soma ou da combinação de pressupostos teórico-metodológicos de um 

modelo e de outro, e sim do estabelecimento de pressupostos que resultam da conversa entre 

modelos” (TAVARES, 2004, p. 99). Esse diálogo entre linguística funcional e linguística 

cognitiva tem se feito presente em diversos estudos linguísticos (FURTADO DA CUNHA, 

2008a, 2009; SILVA, 2008; OLIVEIRA, 2009; entre outros) com o intuito de ampliar, com 

sucesso, o horizonte da investigação linguística. É essa ampliação que busco aplicar nesta 

pesquisa a fim de compreender o fenômeno linguístico em tela.    

 

4. Hipóteses 

 

Considerando a problematização levantada anteriormente, formulei as seguintes 

hipóteses: 

 

a) os objetos diretos manifestam propriedades semânticas e pragmáticas distintas, 

dependendo do tipo semântico de verbo a que se relacionam; 

b) o objeto direto prototípico pode estar relacionado ao tipo verbal mais frequente, neste caso, 

o verbo de ação-processo; 
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c) diferenças semântico-pragmáticas podem aproximar ou afastar o objeto direto na escala de 

prototipicidade;  

d) o papel semântico atribuído ao objeto direto que se relaciona a outros tipos semânticos 

verbais pode ser fator altamente variável; 

e) os diferentes tipos de estrutura argumental podem ser mais frequentes em tipos textuais 

específicos; 

f) a abordagem da relação gramatical objeto direto pelos livros didáticos já podem seguir os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

 

5. Objetivos da pesquisa 

 

Como objetivo geral, a pesquisa investiga a relação gramatical objeto direto com o 

intuito de observar sua manifestação discursiva. Como objetivos específicos, estão listados os 

seguintes: 

 

1. analisar as manifestações discursivas do objeto direto em orações simples provindas de 

dados reais de fala e escrita;   

2. averiguar as propriedades semânticas (papéis semânticos), como também pragmáticas 

(status informacional) que caracterizam o objeto direto; 

3. examinar os traços que definem o grau de prototipicidade do objeto direto; 

4. comparar os atributos do objeto direto em relação à(s) estrutura(s) argumental(is) à(s) 

qual(is) está vinculado; 

5. examinar essas estruturas argumentais em relação a tipos textuais distintos para verificar o 

tipo mais recorrente; 

6. analisar críticamente os recursos empregados pelos livros didáticos escolares na 

abordagem do objeto em estudo.  

 

6. Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa é de natureza dedutiva o que significa que o trabalho parte da teoria 

para os dados. Seu caráter é qualitativo, com suporte quantitativo, uma vez que lanço mão da 

frequência de uso para observar a tendência de manifestação discursiva das construções com 

objeto direto. 
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6.1. O corpus e o material coletado 

 

O material de análise foi coletado do Corpus Discurso & Gramática: a língua falada 

e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). Esse corpus faz parte de um 

conjunto de quatro bancos de dados coletados em diferentes regiões do país: Rio Grande, no 

Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro; Juiz de Fora, em Minas Gerais e Natal. Todos 

compartilham as mesmas características metodológicas de coleta de dados. 

O corpus é formado por diferentes tipos textuais, cada um deles produzido por vinte 

informantes em diferentes níveis de escolarização. Cada informante produziu dez textos, 

sendo cinco na modalidade oral e cinco correspondentes na modalidade escrita. Os 

informantes foram instruídos a escolherem o assunto, o fato e o procedimento em cada sessão 

de coleta, o que resultou em cinco tipos textuais distintos: narrativa de experiência pessoal 

(NEP), narrativa recontada (NR), descrição de local (DL), relato de procedimento (RP) e 

relato de opinião (RO). Assim, o corpus segue o gênero entrevista monitorada, no qual o 

informante, ao relatar um evento de sua escolha, detém a maior parte do turno, evitando 

interrupções por parte do entrevistador. Essa característica favorece a fluência e a densidade 

textual. Detalhes como recomeços, falsos começos, hesitações e gaguejos são preservados a 

fim de manter a fidelidade aos relatos (FURTADO DA CUNHA, 1998). Esses detalhes 

podem ser vistos de maneira breve nas muitas ocorrências registradas neste trabalho, as quais 

optei por preservar. 

Do corpus, utilizo quarenta textos, sendo vinte textos orais e vinte textos escritos, 

produzidos por quatro informantes do último período universitário. Escolhi esse grupo de 

informantes porque, na pesquisa realizada durante a Iniciação Científica, descrita no início 

deste trabalho, devido ao grande volume textual do corpus, cada aluno-bolsista 

responsabilizou-se por uma faixa de escolaridade. Essa divisão objetivava a comparação de 

fenômenos relacionados às manifestações discursivas da estrutura argumental.  

Nesse período, analisei o material produzido por esse grupo de universitários e 

constatei haver um número suficiente de dados para a execução da pesquisa. O material 

analisado é composto por 64.715 palavras, sendo que 55.862 correspondem à modalidade oral 

e 8.853 à modalidade escrita.  

Desse montante, 1.119 ocorrências do objeto de estudo, 880 reservadas à fala, e 239 

reservadas à escrita, foram coletadas para esta pesquisa. Esse material parece constituir uma 

amostragem satisfatória para a execução dos objetivos propostos aqui. 
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Para fornecer uma amostra de como o objeto de estudo é tratado nos livros didáticos 

escolares, foram escolhidos três livros distintos destinados ao ensino fundamental. O critério 

de escolha dos livros obedeceu à seguinte ordem: foi feito um levantamento dos livros 

didáticos propostos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2008. Das 

sugestões indicadas pelo programa, escolhi dois livros com propostas distintas: Português: 

Idéias e linguagens (DELMANTO; CASTRO, 2005) e Português: linguagens (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2006); o terceiro livro, Entre palavras (FERREIRA, 2006), que não está 

indicado no programa, foi adotado para fim de comparação, com os demais12.  

 

6.2. Limitações da pesquisa 

 

Após a coleta dos dados, constatei haver uma diferença a ser levada em conta na 

análise. Os quatro informantes, enumerados por algarismos arábicos, produziram os mesmos 

tipos textuais. Entretanto o informante 4 não segue a mesma tendência de produção de textos 

dos demais informantes. Seus textos são consideravelmente maiores, o que resulta num 

material denso em número de palavras, como mostrado a seguir:  

 

                         TABELA 1 – Número de palavras por informante 

Informante Oral Escrita Total 
1 10.758 2.086 12.844 

2 7.665 1.702 9.367 

3 8.204 1.419 9.623 

4 29.235 3.646 32.881 

                             

 

 Os dados produzidos pelo informante 4 correspondem a 50,8% de todo o material 

analisado. Outra diferença entre esse informante e os demais diz respeito à estrutura dos 

textos produzidos. Os textos do informante 4 não seguem estritamente o gênero entrevista 

monitorada, constituindo assim, em sua maioria, um diálogo entre entrevistador e 

entrevistado. Desse diálogo resultam constantes assaltos de turno, implícitos, anáforas zero, 

                                                        
12 Não tive acesso a todos os livros didáticos do PNLD, por isso, a escolha dos livros foi feita dentre aqueles a 
tive acesso através de escolas e professores. 
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dentre outros fenômenos comuns à conversação. Os fragmentos retirados de um relato de 

procedimento mostram a diferença entre a produção dos informantes13:  

 

(21) I: eu ... eu irei  lhe contar da receita de um bolo ... de um bolo ... bem ... eu 

começo ... como sempre eu começo com o açúcar ... eu pego o açúcar ... peneiro ... 

né ... o açúcar ... geralmente eu coloco um quilo de açúcar ... mais ou menos isso ... 

pego o açúcar ... coloco dentro de uma vasilha ... açúcar peneirado ... ponho uma 

manteiga e mexo até que ele fique meia:: ela se misture e fique meia cremosa ... 

depois eu coloco mais seis ovos (      ) na mistura e bato ... bato bem até que ela fique 

aquele creme ... ela fica mole e fica até um cheiro gostoso ... porque geralmente o 

ovo ele tem um cheiro forte até que ele:: mistura tudo  ... depois eu coloco  ... trigo 

coloco meia:: meio quilo de trigo ... mexo bastante e junto ao colo/ colocando o 

trigo ... eu vou colocando também um pouquinho de leite pra num ficar muito:: 

muito duro. (Corpus, D&G, Fala, p. 83). 

 

(22)  E: você tá lembrado dos detalhes da ... da tela que você me presenteou? 

I: mais ou menos ... já faz tanto tempo ... é um bosque ... 

E: é um bosque ... 

I: com um sol lá no fundo ... 

E: são dois planos ... exatamente por isso que a pintura de sombra ...  

I: a primeiro ... o primeiro ... o último plano é uma ... um vale né? assim ... e no 

primeiro plano uns pinheiros ... 

E: isso ... exatamente ... aliás são três planos na verdade ... 

I: é ... é ... tem o intermediário ...  

E: tem o intermediário ... tem o bosque que é intermediário ... tem os pinheiros e 

atrás ... eu gosto demais ... gosto muito ... você ainda vai ... 

I: eu gostaria de pedir a sua permissão pra um dia ... pintá-lo no ... em outros tons 

assim de lilás ... sei lá ...  

E: pois não ... pois não ... está a sua disposição ... 

I: no inverno ... sei lá ... pintá-lo no inverno ...  

E: é porque ali é ...  

I: o verão ... 

                                                        
13 Nesses fragmentos, as abreviações “I” e “E” correspondem à informante e entrevistador, respectivamente. 
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E: o verão exatamente ... é ensolarado ... o quadro ... 

I: e eu e ... quando eu pensei em presentear você ... com aquele quadro porque eu ... 

o sol ... me lembra muito você ... ((riso)) essas cores quentes ... as cores quentes 

também né? você gosta de cores quentes ... do dia ... da luz ... 

E: mas é ... 

I: eu deveria ter dado um dia mais claro ... mas ali era um final de tarde e tinha o sol 

... o seu ... talvez o seu ... 

E: astro guia? 

I: astro guia ... ((riso)) (Corpus D&G, Fala, p. 152-153). 

 

 O texto produzido pelo informante 3 (21) e o texto produzido pelo informante 4 (22), 

embora pertençam ao tipo relato de procedimento, são bem distintos. Em (22), o informante e 

o entrevistador compartilham de conhecimento prévio anterior à situação de coleta dos dados, 

existe um grau de intimidade maior quando comparado ao outro informante (21).  

Em alguns momentos da análise, essas diferenças na produção do material 

suscitaram diferenças numéricas de um determinado fenômeno relacionados ao estilo de 

produção, como também à estrutura dos textos produzidos pelo informante 4, fato que muitas 

vezes parecia enviesar os dados. Isso me levou à alternativa de descartar os dados produzidos 

por tal informante. Todavia, por se tratar de uma pesquisa de caráter essencialmente 

qualitativo, essa alternativa foi logo deixada de lado.  

Desse modo, os dados foram analisados primeiramente com base nos quatro 

informantes. Em seguida, a análise considera apenas os dados dos três primeiros informantes 

a fim de comparar se as diferenças entre o informante 4 e os demais constituem fator 

relevante nos resultados e considerações finais da pesquisa. Foram descartados, ainda, os 

verbos impessoais. 

 

6.3. O tratamento dos dados 

 

Esclarecidos o corpus e as limitações da pesquisa, apresento os passos seguidos no 

que concerne ao tratamento dos dados: 

 

1. coleta de orações simples sintaticamente transitivas cujo objeto direto é expresso por 

sintagma nominal pleno ou pronome lexical; 

2. classificação dos verbos quanto ao seu conteúdo semântico; 
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3. análise das propriedades semânticas do objeto direto: papel semântico e animacidade; 

4.  análise das propriedades pragmáticas do objeto direto, isto é, seu status informacional; 

5. definição dos atributos prototípicos do objeto direto; 

6. exame do princípio de marcação e da iconicidade; 

7. exame da categorias transitividade e plano discursivo; 

8. averiguação das estruturas argumentais mais frequentes em relação aos tipos textuais; 

9. análise dos livros didáticos escolares. 

 

Para a classificação semântica dos verbos do corpus, utilizei como obra de referência 

o Dicionário de usos de português do Brasil (BORBA, 2002), que lista os verbos em: ação, 

processo, ação-processo e estado.  

Quanto aos papéis semânticos relacionados ao objeto direto, utilizo a nomenclatura: 

paciente, tema A, tema B, estativo e estímulo (GIVÓN 2001, CANÇADO, 2005; DIXON, 

1992), embora com alguns ajustes, justificados no capítulo seguinte.  

Para a análise do status informacional do objeto direto, uso os termos: dado, novo, 

disponível e inferível (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, MARTELOTTA, 2003; 

MARTELOTTA, 2008).  

Quando me refiro à animacidade do objeto direto, emprego ainda [+ animado] e [- 

animado] em substituição à dicotomia animado x inanimado (COMRIE, 1989; CROFT, 

1990). 

A dissertação está dividida em cinco seções. Primeiramente, aqui, apresento as 

razões teóricas e metodológicas para análise do objeto em tela. Posteriormente, apresento o 

referencial teórico que norteia a pesquisa. Em seguida, faço a análise dos resultados obtidos e 

a discussão dos dados selecionados com base nos pressupostos teóricos que orientam o 

trabalho.  Apresento ainda implicações teóricas e críticas para o ensino de língua materna. 

Finalmente, levanto as considerações finais da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Todos os homens por natureza desejam saber. 

(Aristóteles) 

 

 Neste capítulo, apresento o referencial teórico que orienta a minha pesquisa, a saber: 

a linguística funcional e a linguística cognitiva. Em primeiro plano, mostro um breve histórico 

da linguística funcional seguido de princípios e categorias que subjazem a essa perspectiva 

teórica, os quais são adotados aqui. Em seguida, forneço considerações históricas acerca da 

linguística cognitiva e focalizo os ramos desta corrente, o modelo da gramática de construções 

e o modelo dos protótipos, dos quais me valho para análise dos dados. 

 

2.1 A LINGUÍSTICA FUNCIONAL 

  

 A linguística funcional ou funcionalismo nasceu em oposição primeiramente ao 

estruturalismo e, mais tarde, ao gerativismo14, e pretende explicar a língua com base no 

contexto linguístico e na situação extralinguística (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, 

MARTELOTTA, 2003). Como afirma Neves (1997, p. 15), “trata-se de uma teoria que 

assenta que as relações entre as unidades e as funções das unidades tem prioridade sobre seus 

limites e sua posição, e que entende a gramática como acessível às pressões do uso”.  

 O termo funcional se refere “ao papel que a língua desempenha para os homens, na 

comunicação de sua experiência uns aos outros” (MARTINET, 1994, p. 13 apud NEVES, 

1997, p. 5).  Funcionalismo, ou abordagem funcional, se refere “a qualquer abordagem ligada 

aos fins a que as unidades linguísticas servem, isto é, ligada as funções dos meios linguísticos 

de expressão” (NEVES, 1997, p. 18). Há diversos funcionalismos que, de uma maneira 

ampla, compartilham pontos em comum.  

 É atribuída à Escola Linguística de Praga15 a origem dos primeiros estudos 

funcionalistas, em especial, no campo da fonologia com Trubetzkoy e Jakobson. Dos estudos 

desses autores, desenvolveram-se teorias, como: a teoria estruturalista do fonema, a noção de 

contraste funcional, a teoria dos sistemas fonológicos e o conceito de traços distintivos. No 

                                                        
14 Estruturalismo e Gerativismo formam o que é conhecido na literatura linguística como “pólo formalista”. Esse 
pólo objetiva a descrição formal da língua, isto é, a descrição das entidades internas da língua (forma). Ambas as 
correntes deixam de lado o fenômeno da interação comunicativa.  
15 “Escola Linguística de Praga é a designação que se dá a um grupo de estudiosos que começou a atuar antes de 
1930, para os quais a linguagem, acima de tudo, permite ao homem reação e referência à realidade 
extralingüística” (Neves, 1997, p. 17). 
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campo da morfologia, Jakobson introduziu o conceito de marcação16, e Mathesius formulou a 

teoria da perspectiva funcional da sentença, cuja análise leva em conta a organização das 

palavras e sua relação com a veiculação da informação (FURTADO DA CUNHA, 2008b). 

 Concomitantemente, outras escolas também desenvolveram análises que 

colaboraram para a formação de um pólo funcionalista17. A Escola de Genebra, através dos 

estudos de Bally, contribuiu para o incremento da estilística e “concentrou sua atenção nos 

desvios que o uso individual (a fala) é levado impor ao sistema (a língua)” (FURTADO DA 

CUNHA, 2008b, p. 162). Ligado a essa escola, Frei desenvolveu análises acerca dos desvios 

da gramática normativa, os quais, segundo ele, constituem movimento natural da necessidade 

de comunicação e, por isso, são rica fonte de pesquisa linguística. Outro grupo que manifestou 

sua “posição funcionalista” foi a Escola de Londres, cujo principal expoente é Halliday. Esse 

autor “defende a tese de que a natureza da linguagem, enquanto sistema semiótico, e seu 

desenvolvimento em cada indivíduo devem ser estudados no contexto dos papéis sociais que 

os indivíduos desempenham” (p. 162). Ainda pertence a Halliday a teoria funcional a qual 

pressupõe que os enunciados, os textos e as unidades que o compõem possuem funções 

específicas. O grupo holandês, encabeçado por Dik, também se preocupou em examinar a 

língua a partir de uma perspectiva funcional, propondo um modelo de sintaxe funcional, no 

qual as funções sintáticas são relacionadas aos seus elementos e, finalmente, às funções 

pragmáticas. O funcionalismo ainda ganhou força na costa oeste dos Estados Unidos e a essa 

abordagem dedico a seção seguinte do presente trabalho. 

  Para o funcionalismo, a língua é viva e dinâmica e pode ser caracterizada como um 

instrumento de interação social cujo propósito é a comunicação entre os seres humanos 

(NEVES, 1997).  Quando dois indivíduos interagem verbalmente, eles ajustam sua linguagem 

e a adequam aos seus propósitos comunicativos. Segundo essa mesma autora 

 
em qualquer estágio da interação verbal o falante e o destinatário 
tem informação pragmática. Quando o falante diz algo a seu 
destinatário, sua intenção é provocar alguma modificação na 
informação pragmática dele. Para isso, o falante tem de formar 
alguma espécie de intenção comunicativa, um espécie de plano 
mental concernente à modificação particular que ele quer provocar 
na informação pragmática do destinatário (p. 20). 

 

                                                        
16  Esse conceito será discutido mais adiante. 
17 cf. NEVES, 1997; FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, MARTELOTTA, 2003; MARTELOTTA, 2008; 
entre outros. 
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Esse processo de (re)interação comunicativa constrói as estruturas linguísticas; dito 

de outro modo, os contextos de uso da língua motivam os padrões linguísticos. Na análise 

funcionalista, esses padrões são avaliados a partir de sua função semântica e pragmática. Por 

isso, a abordagem funcional se interessa pela análise de dados reais advindos das situações de 

uso efetivo da língua. A concepção é de que a estrutura linguística deve ser estudada do ponto 

de vista da sua função comunicativa. 

No pólo formalista, a ideia é de que a mente – e consequentemente a organização da 

linguagem – obedece a uma divisão modular, isto é, separa os componentes (fonologia, 

morfologia, sintaxe, semântica e pragmática) em módulos isolados, os quais são “governados” 

pela sintaxe. No pólo funcionalista, ao contrário, a ideia é de que não existe uma divisão entre 

esses componentes, que são interdependentes e inter-relacionados. Nas palavras de Neves 

(1997, p. 46) “a pragmática é vista como o quadro abrangente no qual a semântica e a sintaxe 

devem ser estudadas. A semântica é instrumental em relação à pragmática e a sintaxe é 

instrumental em relação à semântica”. 

Em relação aos universais linguísticos18, o formalismo prevê, do ponto de vista 

chomskiano, que as línguas possuem propriedades que são universais e intrínsecas a todas 

elas, as quais são herdadas biologicamente. Essas propriedades comuns às línguas formam a 

gramática universal (universal grammar).  

No prisma funcional, os universais são compreendidos de outra maneira, isto é, a 

partir dos usos linguísticos. Em outras palavras, há usos que parecem ser universais, como: a 

propriedade da negação, a distinção entre nomes e verbos, a diferença entre as pessoas do 

discurso, entre outros. Furtado da Cunha explica que 

 
é a universalidade dos usos a que a linguagem serve nas 
sociedades humanas que explica a existência dos universais 
linguísticos, em contraposição à postura gerativa, que considera 
que os universais derivam de uma herança linguística genética 
comum à espécie humana (In: MARTELOTTA, 2008, p. 158). 

 

 Em relação ao processo de aquisição da linguagem19, os formalistas explicam-no em 

termos de propriedades inatas para a aprendizagem da língua (hipótese inatista). Segundo essa 

hipótese, quando nascemos, trazemos em nossas mentes uma competência específica para a 

linguagem, herdada geneticamente, a qual nos permite produzir, interpretar e julgar sentenças. 

Para os funcionalistas, a criança adquire a linguagem da mesma maneira que adquire outras 
                                                        
18 Os universais linguísticos apontam para a ideia de que as línguas possuem propriedades que são comuns a 
todas elas, ou à maioria delas. 
19 Processo pelo qual uma criança adquire sua língua materna (TRASK, 2008). 
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habilidades, através da interação com o ambiente. “Aos fatores genéticos se atribuem apenas 

aqueles princípios que não podem explicar-se por essa interação” (NEVES, 1997, p.45). O 

funcionalismo vê a linguagem como um mosaico complexo de atividades comunicativas, 

sociais e cognitivas integradas ao resto da psicologia humana. 

 

2.1.1. O funcionalismo norte-americano 

 

 Ainda sob influência do estruturalismo e do gerativismo, alguns trabalhos 

desenvolvidos nos Estados Unidos apresentavam uma tendência para o que hoje se conhece 

como funcionalismo. Considerado como um dos precursores do funcionalismo, o trabalho de 

Bolinger, sobre a pragmática da ordenação das palavras na cláusula, chamava a atenção para o 

fato de que, em alguns fenômenos linguísticos estudados pelos formalistas, operavam fatores 

pragmáticos. Outro trabalho importante foi realizado por Greenberg (1966 apud FURTADO 

DA CUNHA, 2008b, p. 163), o qual contrapunha o princípio da arbitrariedade do signo 

linguístico20 à questão da iconicidade21, em especial nos estudos tipológicos e acerca dos 

universais linguísticos. 

Entretanto, o marco do surgimento do funcionalismo norte-americano é a pesquisa de 

Sankoff e Brown (1976) sobre as motivações discursivas na sintaxe do tok pisin, língua falada 

em Papua – Nova Guiné.  Inspirado na pesquisa desses autores, Givón (1979) ressalta que “a 

sintaxe existe para desempenhar uma certa função, e é essa função que determina sua maneira 

de ser” (apud FURTADO DA CUNHA, 2008b, p. 164). A partir do trabalho de Givón, as 

análises de cunho funcionalista ganharam força nos Estados Unidos e hoje há um grande 

grupo de linguistas que seguem esse quadro teórico. 

De acordo com a perspectiva funcional norte-americana, a sintaxe é moldada pelo 

discurso, isso significa que a estrutura da língua é motivada pelo uso que se faz dela.  

A gramática da língua é um organismo maleável, que contém padrões 

morfossintáticos sistematizados pelo uso ao lado de estratégias emergentes. Dessa maneira, 

para compreender a gramática, é necessário levar em conta a perspectiva discursivo-textual 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). 

                                                        
20 O principio da arbitrariedade do signo se refere à concepção de que não existe uma relação necessária entre o 
seu significante (ou imagem acústica / representação linguística) e o seu significado (ou conceito/sentido), ou 
seja, o signo é uma convenção cultural. 
21 O princípio da iconicidade diz respeito à correlação entre significante e significado, e será discutido mais 
adiante. 
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Do ponto de vista givoniano, há três dogmas centrais na linguística formal, os quais 

são: a arbitrariedade do signo linguístico; a dicotomia entre langue (língua) e parole (fala), e a 

distinção entre diacronia e sincronia.  

Saussure (1969) explica que não há motivação entre significado e significante, ou 

seja, o signo linguístico é arbitrário. Assim, não há relação entre a ideia de mar e a sequência 

de sons m-a-r. Essa relação é puramente convencional, fruto de acordos entre os membros da 

comunidade linguística. Opondo-se a esse principio, está o principio da iconicidade, que prevê 

uma correlação natural e motivada entre a representação linguística e seu significado, ou 

ainda, entre forma e função.  

O segundo dogma, a dicotomia entre langue e parole, diz respeito à divisão entre o 

que é geral (língua) e o que é individual (fala). A língua é um sistema gramatical utilizado por 

um conjunto de indivíduos que estabelecem contratos de uso desse sistema. Por sua vez, a fala 

é o uso individual do sistema. Sendo assim, o interesse recaía sobre a descrição da língua, 

enquanto a fala era deixada à margem. A perspectiva funcionalista refuta esse dogma ao 

propor que não há separação entre língua e fala, isto é, “o acidental ou casual que caracteriza 

o discurso passa a ser a gênese do sistema, que, por sua vez, alimenta o discurso” 

(FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA E MARTELOTTA, 2003, p. 27), o que caracteriza 

uma simbiose entre discurso e gramática. 

A distinção rígida entre sincronia e diacronia diz respeito ao método de investigação 

adotado pelo estruturalismo. Sincronia se refere ao estado de uma língua num tempo 

específico. Diacronia significa a comparação de uma língua em pelo menos dois momentos 

distintos. Dessas duas perspectivas de observação, a sincronia tem prioridade em relação à 

diacronia; desse modo, o sistema da língua deve ser estudado num determinado momento do 

tempo. Em oposição, o funcionalismo adota uma perspectiva pancrônica de análise, isso 

significa que são observadas “não as relações sincrônicas entre seus elementos ou as 

mudanças percebidas nesses elementos e nas suas relações ao longo do tempo, mas as forças 

cognitivas e comunicativas que atuam no indivíduo no momento concreto da comunicação e 

que se manifestam de modo universal” (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 

MARTELOTTA, 2003, p. 27-28). 

Givón (1995) enumera algumas premissas que caracterizam a concepção 

funcionalista da linguagem, as quais são: a linguagem é uma atividade sociocultural; a 

estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas; a estrutura é não-arbitrária, motivada e 

icônica; mudança e variação estão sempre presentes; o sentido é contextualmente dependente 
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e não atômico; as categorias não são discretas; a estrutura é maleável e não-rígida; as 

gramáticas são emergentes e as regras de gramática permitem algumas exceções. 

 A seguir, elenco os princípios de iconicidade, marcação e informatividade, e as 

categorias transitividade, plano discursivo e animacidade norteadores deste trabalho.  

 

2.1.1.1. Iconicidade 

 

 O princípio da iconicidade (iconicity), como já foi dito anteriormente, diz respeito à 

correlação entre forma e função, ou entre o código linguístico e seu designatum (conteúdo). 

Esse ponto de vista leva à ideia de que “a estrutura da língua reflete de algum modo a 

estrutura da experiência, ou seja, a estrutura do mundo, incluindo (na maior parte das visões 

funcionalistas) a perspectiva imposta sobre o mundo pelo falante” (CROFT, 1990 apud 

NEVES, 1997, p. 104).  

 Na perspectiva de Bolinger (1977), a iconicidade postula uma forma para um 

significado, e vice-versa, numa relação biunívoca. Contudo essa postura é traduzida como 

“radical”, uma vez que estudos sobre processos de variação e mudança causaram a 

reformulação dessa perspectiva. Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) explicam que 

 
na língua que usamos diariamente, especialmente na língua 
escrita, existem por certo muitos casos em que não há uma 
relação clara, transparente, entre forma e conteúdo. Há contextos 
comunicativos em que a codificação morfossintática é opaca em 
sua função. Tomadas sincronicamente, determinadas estruturas 
exibem acentuado grau de opacidade em relação aos papéis que 
desempenham. Assim, encontramos correlação entre uma forma e 
várias funções, ou entre uma função e várias formas (p. 31). 

 

 Em outras palavras, há casos em que a relação icônica entre forma e significado se 

distanciou total ou parcialmente, gerando, assim, uma feição arbitrária. É o caso do item 

embora, cujo significado primeiro era “em boa hora”, originado do português arcaico, o qual, 

hoje, atua na língua como conjunção concessiva.  

 A distância, ou opacidade, entre forma e função sofre pressões diacrônicas, a saber: a 

forma sofre mudanças pelo desgaste fonológico, o que pode causar redução, como é o caso de 

em boa hora > embora; a função é reelaborada através de processos metafóricos e 

metonímicos, como é o caso de entretanto que, partindo do valor espacial e concreto expresso 

por “entre”, como em A casa fica entre a igreja e o supermercado, estende-se para um espaço 

metafórico entre sequências de acontecimentos, como em Muita coisa aconteceu entre a 
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discussão e a briga, ganhando assim,  um valor mais abstrato (FURTADO DA CUNHA, 

2008b). 

 O principio de iconicidade se apóia em três subprincípios descritos abaixo, de acordo 

com Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 22-23): 

 

(a) o subprincípio da quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior a 

quantidade de forma. A complexidade da expressão reflete de algum modo, a complexidade 

do pensamento. De acordo com Slobin (1980), aquilo que é mais simples e previsível se 

expressa através de estruturas menos complexas. Esse princípio rege, por exemplo, as 

palavras derivadas, maiores e mais complexas em relação às suas primitivas: belo > beleza > 

embelezar > embelezamento. 

(b) o subprincípio da integração:  “os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente 

também estarão mais ligados no nível da codificação” (p. 22). Isso significa que as expressões 

mais distantes na ordem linear também estão mais distantes no nível conceptual. Por exemplo, 

entre a oração principal e a subordinada, a distância entre os verbos indicam que “quanto 

menos integrados os eventos estão, tanto mais provável que um elemento da subordinação 

separe a oração subordinada da principal” (p. 23), como em Ana prometeu sair / Ana 

prometeu que sairia / Ana prometeu que ele sairia. 

(c) o subprincípio da ordenação sequencial: primeiramente representado pelo subprincípio da 

ordenação linear, no qual “a informação mais importante ou mais acessível tende a ocupar o 

primeiro lugar da cadeia sintática” (p. 23). Isto é, a ordem dos elementos tem relação com o 

grau de importância ou acessibilidade que eles ocupam na veiculação da informação; por 

exemplo, a ordenação das orações numa narrativa tende a refletir a sequência temporal dos 

acontecimentos:  

 

(23) o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando 

lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante que ... 

pegou um béquer com meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio 

pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando ... aquele fogaréu ... quando o 

professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a experiência 

que eu tinha achado fantástico (Corpus D&G, Fala, p. 50). 
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  Nesse caso, as orações obedecem à ordem em que os eventos acontecem na 

realidade: primeiro o professor chama a aluna, em seguida faz uma experiência, depois o 

professor sai e a aluna chama as amigas.  

  Relacionado ao subprincípio da ordenação, há ainda o subprincípio da relação entre a 

ordem sequencial e topicalidade, o qual se refere à “conexão entre o tipo de informação 

veiculada por um elemento da cláusula e a ordenação que ele assume” (FURTADO DA 

CUNHA, 2008b, p. 169). Um exemplo é a ordenação da informação velha e da nova: a 

informação velha tende a ocupar o início da oração, enquanto a informação nova tende a 

ocorrer na posição pós-verbal, como em Tenho vários amigos [informação nova], mas o meu 

preferido é Carlos. Carlos [informação velha] está sempre comigo nas horas de diversão.  

 Como mostrado até aqui, o princípio da iconicidade parece revelar que as estruturas 

linguísticas manifestam traços motivados por razões de ordem semântico-cognitiva e 

pragmático-discursiva, sugerindo que não há uma relação arbitrária entre forma e função. 

Portanto, valho-me desse princípio para análise das construções transitivas com objeto direto, 

pois constitui uma opção teórica válida no que diz respeito à investigação dos recursos 

linguísticos que subjazem ao uso. 

 

2.1.1.2. Marcação   

 

O princípio de marcação (markedness) diz respeito à distinção entre categorias 

marcadas e não-marcadas. “Um de dois elementos de um par contrastivo é considerado como 

marcado quando exibe uma propriedade ausente no outro membro, considerado não-marcado” 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007, p. 20).  

Esse princípio foi introduzido primeiramente na fonologia através da concepção de 

que os fonemas são um conjunto de traços distintivos simultâneos. Por exemplo, o que 

distingue /p/ de /b/ é a presença/ausência de um determinado traço. O fonema /p/ possui os 

traços oclusivo, bilabial, surdo; o fonema /b/ carrega os traços, oclusivo, bilabial, sonoro; 

assim, /p/ e /b/ se distinguem através do traço sonoridade: o primeiro é [- sonoro], enquanto o 

segundo é [+ sonoro]. Aplicando o principio de marcação, é possível dizer que /b/ é marcado 

em relação a /p/. Na morfologia, a diferença entre singular e plural também é um exemplo de 

marcação. A forma meninos [+ plural] é marcada, enquanto menino [- plural] é não marcada. 

Outra atuação desse princípio acontece na distinção entre vozes ativa e passiva, na qual A 

vidraça foi quebrada pelo menino é marcada em relação a O menino quebrou a vidraça 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). 
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Para a distinção entre categorias marcadas e não-marcadas, o princípio de marcação 

está apoiado em três critérios que estão listados a seguir: 

 

(a) complexidade  estrutural: a estrutura marcada tende a ser maior ou mais complexa do que 

a estrutura não-marcada correspondente; 

(b) distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente do que a 

estrutura não-marcada correspondente; 

(c) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa 

do que a estrutura não marcada correspondente. 

 

Nas línguas em geral, esses três critérios tendem a coincidir. Segundo Furtado da 

Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p.34):  

 
marcação estrutural, marcação cognitiva e baixa freqüência de 
ocorrência é o reflexo mais geral da iconicidade na gramática, 
dado que representa o isomorfismo entre correlatos substantivos 
(de natureza comunicativa e cognitiva) e correlatos formais de 
marcação. Assim, as categorias que são estruturalmente mais 
marcadas tendem também a ser substantivamente mais 
marcadas. 

 

 Givón ressalta a atuação do contexto sobre o princípio de marcação; isso significa 

que uma mesma estrutura pode ser marcada num contexto e não-marcada em outro. Um 

exemplo se mostra na tendência em topicalizar o sujeito da oração transitiva como agente 

menos marcado, resultado, talvez, da tendência cultural em falar mais sobre seres animados 

do que inanimados (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003).  

Extrapolando a dicotomia marcado versus não-marcado, o trabalho de Furtado da 

Cunha (2001) sobre a negação propõe que a marcação acontece não em termos binários, mas 

em termos de gradualidade. No contraste entre afirmação e negação, esta última é mais 

complexa cognitivamente, e por isso, menos esperada, e mais complexa do ponto de vista 

estrutural (tem ao menos um morfema a mais), ou seja, a negação é marcada em oposição à 

afirmação.  Contudo, a autora registrou três estruturas negativas distintas, como mostram os 

dados (24), (25) e (26):  

 

(24) ...a nova regente... ela não tava sabendo reger direito...a regente do coral...tava 

errando lá um monte de coisas, né? (p. 7). 
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(25) ...e teve uma pessoa que chegou pra mim e perguntou... “Gerson... você aceita 

ficar no cargo e tudo” num sei que...eu disse...não...num aceito não... (p. 10). 

 

(26)  ...tudo eu faço...sabe? tem isso comigo não... (p. 7). 

 

Essas estruturas se mostraram diferentes, resultando num contínuo quanto à 

distribuição de frequência, à complexidade estrutural e a complexidade cognitiva. Dessa 

forma, seguindo a orientação de [- marcado] para [+ marcado], a distribuição escalar da 

negativa obedece à ordem: negativa-padrão (24) > negativa dupla (25) > negativa final (26).  

O caso das negativas ratifica a maleabilidade das categorias linguísticas e a 

necessidade de se adotar uma perspectiva que as considere em termos de gradualidade.  

Assim, essa perspectiva de marcação, de caráter escalar, é adotada neste trabalho, pois se 

configura como uma abordagem mais flexível, assim como flexível a língua é. 

 

2.1.1.3. Informatividade 

 

 Outro princípio aliado à abordagem funcionalista se refere à veiculação da 

informação, ou informatividade22 (informativity). Esse princípio, presente em vários domínios 

da codificação, diz respeito “ao que os interlocutores compartilham, ou supõem que 

compartilham, na interação” (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA 2003, 

p. 43). A informatividade está atrelada ao modo como o falante organiza e empacota o 

conteúdo da mensagem e também se relaciona ao princípio de iconicidade, como veremos 

adiante. 

 Neves (1997) explica que, na interação verbal, falante e destinatário tem informação 

pragmática, assim “quando  o falante diz algo ao seu destinatário, sua intenção é provocar 

alguma modificação na informação pragmática dele” (p. 20), o que motiva o modo como o 

falante embala a informação. Nas palavras de Chafe (1979), convocadas por Furtado da 

Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), 

 
antes da produção discursiva, o falante tem em mente apenas 
uma idéia geral acerca do evento. À medida que produz o 
discurso, esse falante organiza e detalha o conteúdo ao mesmo 
tempo que situa os seres no evento e assinala os papéis que eles 
desempenham por meio de uma categorização adequada (p. 45). 

                                                        
22 A informatividade está diretamente ligada às noções de tema e rema ou, ainda, tópico e foco (cf. NEVES, 
1997; FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003). 
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 O princípio da informatividade está ligado ao exame do status informacional dos 

referentes (ou entidades) nominais neste estudo. Isso significa que o falante e o destinatário 

compartilham conhecimento, de modo que o falante presume que o seu interlocutor pode 

conhecer ou inferir a entidade a qual o falante se refere. Os referentes nominais podem ser 

classificados como dado, novo, disponível ou inferível. 

 Uma informação dada (ou velha) é aquela que o falante presume que está ativa na 

consciência do seu ouvinte, nesse caso, pode-se assumir que o custo cognitivo é menor. É o 

caso de um referente ocorrido no texto (referente textualmente dado) ou disponível na 

situação comunicativa (referente situacionalmente dado), como os próprios falante e ouvinte. 

Furtado da Cunha (2008b, p. 166) mostra que em casos como em (27) e (28) 

 

(27) aí o mecânico falou que... (Ø) não sabia qual o homem que tinha apertado 

aquilo ((riso)).  

 

(28) E: e:: agora eu queria que você me... me dissesse... alguma coisa que você 

sabe fazer... ou que você... goste de fazer... e como é que se faz isso...  

 

os referentes são dados pois, no caso de (27), o termo omisso, descrito pelo símbolo Ø, foi 

dito anteriormente: o mecânico; no caso de (28), as palavras eu e você se referem aos 

interlocutores, embora, o segundo elemento, possa ter sentido genérico. O primeiro caso (27) 

mostra a ocorrência de um referente textualmente dado. O segundo (28) exibe referentes 

situacionalmente dados. 

 Quando um falante introduz uma informação (29), isto é, sua primeira menção no 

discurso, ela é classificada como nova, pois não está ativa na mente do seu interlocutor. Nesse 

caso, presume-se que o custo cognitivo é menor. Se num determinado contexto o referente é 

único e está previsto na mente do interlocutor, ele se configura como disponível (30): 

 

(29) Aí quando chegou... ali na:: decida/ porque é... Barra... Tijuca... né? quando 

estava quase chegando a... Tijuca vinha um ônibus na:: direção  deles... e tinha um 

caminhão... parado aqui... (FURTADO DA CUNHA, 2008b, p. 166).  

 

(30) ... mas... eu fui a Petropólis com uma amiga... que nunca tinha subido a serra 

(p. 166).  
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Se um referente é identificado a partir de informações dadas (processo de inferência), 

ele é denominado como inferível. Furtado da Cunha (2008b) mostra que, no caso de (31), o 

interlocutor não tem dificuldades para rastrear o termo o motorista, pois o custo cognitivo é 

menor, uma vez que um ônibus implica a existência de um motorista. 

 

(31) ... quando ela viu o ônibus passar... mas o ônibus já estava indo... e ela 

começou a gritar e todo o ponto do ônibus assim lotado... né? Ela começou a gritar 

pro motorista... mas ele estava um pouco longe (p.166). 

 

O trabalho de Du Bois (1987, 1993 apud NEVES, 1997) acerca da estrutura 

argumental em sacapulteco23 faz uma inter-relação entre a dimensão gramatical e a dimensão 

pragmática. A partir disso, esse autor mostra que, na dimensão gramatical, a oração se 

restringe a um SN lexical, que ocupa preferencialmente a posição de objeto; na dimensão 

pragmática, a oração contém apenas um termo que carrega a informação nova (foco) e que 

este tende a ocorrer na posição de objeto na oração transitiva, ou sujeito na oração 

intransitiva.  

  A informatividade está diretamente relacionada ao princípio de iconicidade, de modo 

que a informação velha ocupa o primeiro lugar na distribuição dos elementos na oração e a 

informação nova é deixada na parte final da oração (subprincípio da ordenação). Furtado da 

Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 49) esclarecem que “quanto mais previsível/acessível 

for uma informação para o interlocutor, menor quantidade de forma será utilizada”; isso se 

mostra na diferença entre um ônibus (29) e Petrópolis (30). No primeiro caso o referente é 

novo e, portanto, imprevisível; sua forma é codificada com um morfema a mais em relação a 

(30) que, por sua vez é mais previsível, por ser um referente único num determinado contexto 

sociocultural. 

 O princípio da informatividade é aplicado nesta pesquisa com o intuito de observar 

como o objeto direto se configura pragmaticamente na estrutura argumental; a restrição de a 

oração codificar um único elemento como informação nova e a relação deste com a 

codificação sintática. 

 

 

 

                                                        
23 Língua maia, falada por cerca de 10.000 pessoas no município de Sacapulas, na Guatemala. 
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2.1.1.4. Transitividade 

 

A transitividade24 (transitivity) é um conceito essencial para a compreensão da 

relação gramatical objeto direto, pois a classificação do próprio objeto direto acontece em 

termos da sua relação com verbo no fenômeno da transitividade. Para uma melhor 

compreensão desse fenômeno, esta seção está dividida em duas partes, em que a primeira 

mostra a abordagem tradicional da transitividade e a segunda, o ponto de vista da linguística 

funcional norte-americana. 

 

2.1.1.4.1. A abordagem tradicional e seus problemas 

 

Nas gramáticas tradicionais em geral, regência verbal, valência verbal e 

transitividade são conceitos tratados como similares. De um modo geral, esses conceitos se 

referem “à maneira como um verbo se relaciona com os SN numa mesma oração” (TRASK, 

2008, p. 298). 

Na perspectiva tradicional, a transitividade é compreendida como uma propriedade 

relativamente inerente ao verbo. São transitivos os verbos que exigem termos que lhes 

completem o sentido, enquanto nos verbos intransitivos, “a ação não vai além do verbo” 

(CUNHA; CINTRA, 1985, p. 147). Isso significa que a classificação de um verbo como 

transitivo ou intransitivo depende da presença/ausência de um SN/Sprep codificado como 

objeto: são transitivos os verbos acompanhados de complemento; são intransitivos aqueles 

verbos que não apresentam objeto. Entretanto, alguns gramáticos tradicionais consultados 

concordam que a fronteira entre verbos transitivos e intransitivos não é bem delimitada, uma 

vez que verbos como comer e beber podem se comportar ora transitivamente, como em comer 

carne, beber vinho, ora intransitivamente como em o doente não come nem bebe (SAID ALI, 

1971, p. 165). Nas palavras de Cunha e Cintra (1985),  

 
a análise da transitividade verbal é feita dentro da frase. 
Considerado isoladamente, um verbo não é transitivo nem 
instransitivo. Esta a razão porque o mesmo verbo pode estar 
empregado ora transitivamente, ora intransitivamente; ora com 
objeto direto, ora com objeto indireto (p. 149). 

 

 Desse modo, esses autores mostram que a transitividade de um verbo é um fenômeno 

fluido, sujeito a fatores que ultrapassam o próprio verbo. Em relação ao objeto direto, os 
                                                        
24 O termo transitividade vem do latim transitivus e significa “que vai além, que se transmite”. 
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autores classificam-no como “o complemento de um verbo transitivo direto25, ou seja, o 

complemento que normalmente vem ligado ao verbo sem preposição e indica o ser para o qual 

se dirige a ação verbal” (p.151). 

 Desse ponto de vista, o objeto direto é definido por um critério sintático (ligado ao 

verbo sem o auxílio de preposição) e um semântico (o ser para o qual se dirige a ação verbal).  

 Said Ali (1971) mostra que “muitos verbos requerem o acréscimo de um termo que 

lhes complete o sentido” (p. 164). Assim, o objeto direto é apresentado como um “termo 

integrante”, pois sua função é integrar o sentido do verbo transitivo. Esse autor explica que, 

quanto ao papel semântico do objeto direto, este pode ser a pessoa ou coisa que recebe a ação 

(32), o produto dela (33) ou o ponto para onde se dirige um sentimento (34). Vejamos os 

exemplos que ele fornece: 

 

(32) Antônio feriu a Pedro.  

(33) A terra produz trigo. 

(34) Otelo ama a Iago, e Iago odeia a Otelo. 

 

A abordagem de Said Ali, de natureza mais semântica, mostra a multiplicidade dos 

papéis semânticos do objeto direto. Isto ratifica a dificuldade em classificar um verbo como 

transitivo ou intransitivo uma vez que “verbos como matar, ferir, quebrar, caracterizam-se 

por exprimirem atos que dimanam de um ser agente e são recebidos por outro ser paciente: 

verbos transitivos. Não é possível, contudo, definir com tal critério todos os verbos 

transitivos” (p. 95), diz o autor.  

Rocha Lima (1978) apresenta uma descrição dos tipos verbais e mostra que o verbo é 

a palavra regente por excelência; dessa maneira “cumpre proceder sempre à verificação da 

natureza dos complementos por ele exigidos” (p. 307). O gramático enuncia que “o 

complemento forma com o verbo uma expressão semântica, de tal sorte que a sua supressão 

torna o predicado incompreensível, por omisso ou incompleto” (p. 307).   

A respeito do predicado e seus argumentos, Bechara (2005, p. 416) ressalta que: 

 
o predicado complexo acompanha-se de tipos diferentes de 
argumentos, conhecidos por complementos verbais. O primeiro 
deles é o complemento direto, também chamado objeto direto, 
representado por um signo léxico de natureza substantiva 

                                                        
25 O objeto direto se refere ao termo ligado ao verbo transitivo sem auxílio de preposição, como em Marcos 
comeu a maçã; o objeto indireto está ligado ao verbo transitivo indireto por meio da preposição como em 
Marcos precisa de dinheiro. 
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(substantivo ou pronome) não introduzido por preposição 
necessária. 

 

Em relação ao objeto direto, o autor chama a atenção para sua posição na frase e 

oposição em relação ao sujeito. Ele afirma que “o complemento direto se distingue do sujeito 

por vir à direita do verbo (o sujeito vem normalmente à esquerda) e não influir na flexão 

deste” (p. 416).  

Além da ausência de preposição, Bechara propõe estratégias para a verificação do 

objeto direto, as quais são: a permuta do objeto direto para pronomes pessoais (35); a 

transposição da oração na voz ativa para a voz passiva de tal maneira que o termo que exerce 

a função de objeto na voz ativa passa a exercer a função de sujeito da passiva (36); a 

substituição do objeto direto pelos pronomes interrogativos quem / que? (37); o deslocamento 

do objeto direto para a esquerda do verbo (topicalização) com a inserção de um pronome 

pessoal (38) (BECHARA, 2005, p. 416-417). 

 

(35) Os vizinhos não viram o incêndio /... não o viram. 

(36) Os vizinhos não viram o incêndio / O incêndio não foi visto pelos vizinhos.   

(37) O caçador viu o companheiro. 

     Quem é que o caçador viu? – o companheiro (complemento direto). 

(38) O caçador viu o lobo/ O lobo, o caçador o viu.   

 

 O autor explica que essas estratégias não são infalíveis; torna-se, portanto, necessária 

a utilização de mais de uma delas. 

 As gramáticas tradicionais consultadas ainda subdividem o objeto direto em objeto 

direto preposicionado e objeto direto pleonástico26. O primeiro diz respeito àqueles que são 

regidos pela preposição a para acompanhar verbos que exprimem sentimentos (39), ou para 

evitar ambiguidade (40), sendo expressos por pronome pessoal obliquo tônico (41). O 

segundo diz respeito à repetição do objeto direto como um recurso estilístico, com o objetivo 

de chamar a atenção, como em (42) e (43). 

  

(39) Não amo a ninguém, Pedro (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 138). 

(40) A Abel matou Caim (BECHARA, 2005, p. 418). 

                                                        
26 O objeto direto preposicionado e o objeto direto pleonástico não ocorreram nos dados analisados nesta 
pesquisa, e estão descritos nesta seção apenas para esclarecimento da abordagem  tradicional dada a essa 
categoria. 
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(41) Nem ele entende a nós, nem nós a ele (ibidem). 

(42) Palavras cria-as o tempo e o tempo as mata. (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 

139). 

(43)  A mim, ninguém me espera em casa (ibidem). 

 

Como mostrado até aqui, as gramáticas resenhadas apontam apenas critérios 

sintático-semânticos para a caracterização da transitividade, e por consequência, da categoria 

objeto direto, o que se confirma como um problema na investigação desses fenômenos: a 

transitividade não é uma propriedade intrínseca de um verbo específico, mas fator variável e 

dependente do contexto discursivo. O objeto direto pode desempenhar papéis semânticos 

diferentes, ou seja, nem sempre esse elemento é paciente da ação verbal. Além disso, as 

análises não levam em conta o contexto discursivo em que poderiam ocorrer as orações, uma 

vez que estas constituem exemplos artificiais. Assim, configura-se a necessidade de 

investigação mais aprofundada desses fenômenos, em especial aqui, da categoria objeto direto 

e sua função na língua em uso.  

 

2.1.1.4.2. A proposta funcionalista 

 

 O funcionalismo norte-americano propõe um outro caminho para a análise da 

transitividade. A alternativa é de que a transitividade não é uma propriedade inerente ao 

verbo, mas uma propriedade escalar da oração como um todo. Apenas na oração é possível 

observar as relações entre o verbo e seus argumentos, isto é, a gramática da oração. 

 De acordo com essa alternativa, no fenômeno da transitividade, interagem os 

componentes semântico e sintático (GIVÓN, 2001). Em outras palavras, a oração transitiva 

apresenta, no mínimo, dois participantes: um agente e um paciente. O primeiro, codificado 

sintaticamente como sujeito, é o responsável pela ação; o segundo, codificado sintaticamente 

como objeto direto, é o paciente da ação verbal. Essa configuração caracteriza o protótipo de 

um evento transitivo, no qual um agente age para causar uma mudança de estado ou de 

condição num paciente (GIVÓN, 1984; SLOBIN, 1982).  

O modo como um verbo se configura depende de fatores discursivos – componente 

pragmático –, ou seja, o modo como o falante interpreta e comunica o evento. Isso pode ser 

mostrado na escolha entre uma oração ativa ou passiva: a perspectiva do evento pode ser 

comunicada a partir do ponto de vista do agente (voz ativa), como em O menino quebrou a 
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vidraça; ou do ponto de vista do paciente (voz passiva), como em A vidraça foi quebrada 

pelo menino (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). 

Givón (2001) explica que o evento transitivo prototípico é definido em termos de: a) 

agentividade – ter um agente intencional ativo; b) afetamento – ter um paciente concreto 

afetado; e c) perfectividade – envolver um evento concluído, pontual, como mostram os 

exemplos (44) e (45), selecionados por Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 32): 

 

(44) They demolished the house [Eles demoliram a casa]  

(45) She sliced the salami [Ela fatiou o salame]  

 

Em ambos os exemplos, o agente é intencional (they / she), o objeto é afetado (the 

house / the salami) e os verbos são perfectivos, pois denotam um evento já concluído. 

Todavia, Givón ressalta que os traços semânticos – agentividade, afetamento e perfectividade 

– são graduais, uma vez que o afetamento do objeto pode ocorrer de maneira parcial ou total, 

como mostram os exemplos de Givón (1984 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, 

p. 32-33): 

 

(46) Objeto criado: 

a. He built a house (Ele construiu uma casa) 

b. She made a dress (Ela fez um vestido) 

(47) Objeto totalmente destruído: 

a. They demolished the house (Eles demoliram a casa) 

b. They evaporated the water (Eles evaporaram a água)  

(48) Mudança física no objeto: 

a. She sliced the salami (Ela fatiou o salame) 

b. They bleached his hair (Eles tingiram o cabelo dele) 

(49)  Mudança de lugar do paciente: 

a. They moved the barn (Eles mudaram o celeiro) 

b. He rolled the wheelbarrow (Ele empurrou o carrinho de mão)  

(50) Mudança superficial: 

a. She washed his shirt (Ela lavou a camisa dele) 

b. He bathed the baby (Ele banhou o bebê) 

(51) Mudança interna: 

a. They heated the solution (Eles aqueceram a solução) 
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b. He chilled the meat (Eles resfriaram a carne)   

(52) Mudança com um instrumento implicado: 

a. He hammered the nail [hammer] (Ela martelou o prego [martelo]) 

b. She kicked the wall [foot] (Ela chutou a parede [pé])  

(53) Mudança com modo implicado: 

a. They murdered her [kill with intention] (Eles a assassinaram [matar com 

intenção]). 

b. She smashed the cup [break completely] (Ela espatifou a xícara [quebrar com 

intenção]) 

 

As ocorrências registradas por Givón mostram que o grau de afetamento do objeto é 

fator variável e traz consequências na análise do fenômeno da transitividade, que é gradiente, 

como explicam Furtado da Cunha e Souza (2007): 

 
a transitividade prototípica reflete o afetamento total do objeto. Os 
verbos cujo significado não implica mudança de estado ou 
localização do objeto se afastam do padrão prototípico e, 
consequentemente, exibem menor grau de transitividade (p. 36). 

 

Hopper e Thompson (1980) propõem que a transitividade pode ser compreendida 

através do conjunto de dez parâmetros sintático-semânticos que, juntos, determinam se a 

oração é mais ou se é menos transitiva27. Esses parâmetros são: 

 

Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa 
1. Participantes 
2. Cinese 
3. Aspecto do verbo 
4. Pontualidade do verbo 
5. Intencionalidade do sujeito 
6. Polaridade da oração  
7. Modalidade da oração  
8. Agentividade do sujeito 
9. Afetamento do objeto 
10. Individuação do objeto 

dois ou mais 
ação 
perfectivo 
pontual 
intencional 
afirmativa 
modo realis 
agentivo 
afetado 
individuado 

um 
não-ação  
não-perfectivo 
não-pontual 
não-intencional 
negativa 
modo irrealis 
não-agentivo 
não-afetado 
não-individuado 

    QUADRO 1 – Parâmetros da transitividade 

  

                                                        
27 Embora não examine os parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1980), listo-os aqui para facilitar a 
compreensão do leitor. 
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Cada parâmetro revela um traço do modo como a transferência da ação de um 

participante para outro acontece, assim: uma oração ter dois ou mais participantes é um 

indício de transitividade alta, pois só pode haver transferência com mais de um participante; 

do mesmo modo, ações podem ser transferidas, mas estados não (cinese); ações concluídas 

revelam que a transferência foi mais bem realizada do que ações que não foram concluídas 

(aspecto); ações com um fim imediato tem efeito mais marcante em relação àquelas cuja ação 

é contínua (pontualidade); a intenção do sujeito pode causar um efeito maior no afetamento 

do objeto (intencionalidade); orações afirmativas mostram que pode haver transferência, o 

mesmo não acontece com orações negativas (polaridade); ações que correspondem a eventos 

reais, e não hipotéticos, são mais eficazes (modalidade); participantes agentivos podem 

efetuar uma ação de modo que participantes não-agentivos não podem (agentividade);  uma 

ação é transferida em termos de gradualidade, assim quanto mais afetado o paciente, mais alta 

a transitividade (afetamento); um paciente individuado pode ser mais afetado em relação a 

outro menos individuado (individuação). 

Segundo Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 38-39):  

 
a universalidade do complexo da transitividade parece residir no 
fato de que os parâmetros que o compõem estão relacionados ao 
evento causal prototípico, que é definido como um evento em que 
um agente animado intencionalmente causa uma mudança física e 
perceptível de estado ou locação em um objeto.  Há, portanto uma 
correlação entre os traços que caracterizam o evento causal 
prototípico e os parâmetros que identificam a oração transitiva 
canônica. Desse modo, por refletirem elementos cognitivamente 
salientes, ligados ao modo pelo qual a experiência humana é 
aprendida, os parâmetros da transitividade assinalam elementos 
salientes no discurso. 

 

A proposta de Hopper e Thompson (1980) compartilha similaridades com a proposta 

de Givón (2001), na medida em que ambos levam em conta aspectos como a agentividade, o 

afetamento e a perfectividade como essenciais para concepção da transitividade.  

Como mostrado até aqui, o funcionalismo norte-americano oferece uma alternativa 

para o tratamento da transitividade, considerando aspectos semântico-sintáticos, influenciados 

pela pragmática da comunicação. Ao conceber a transitividade como um contínuo, esse 

quadro teórico corrobora o caráter maleável da língua, como também as pressões oriundas do 

seu uso. 
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 Do que a abordagem norte-americana oferece, esta pesquisa toma para a sua análise 

os traços comuns aos autores, ao observar: a agentividade do sujeito28, o grau de afetamento 

do objeto e a perfectividade29 do verbo, como também foi utilizado o traço cinese na medida 

em que se faz a distinção entre verbos de ação, processo e estado. 

 

2.1.1.5. Planos discursivos 

 

A transitividade, discutida na seção anterior, está intimamente ligada à organização 

de planos no discurso (grounding). A categoria plano discursivo foi formulada por Hopper 

(1979), a partir da psicologia da Gestalt30, e dividida em figura (foreground) e fundo 

(background). 

Segundo Hopper, o discurso narrativo apresenta uma distinção entre o que é central e 

o que é periférico. Essa distinção é fruto do modo como o falante organiza seu texto para 

atingir seus propósitos comunicativos. A distinção entre o que é central ou periférico 

configura-se na distinção entre figura e fundo: as porções textuais que são mais salientes e 

perceptíveis para o indivíduo se encontram na figura, enquanto as porções menos salientes se 

localizam no fundo (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003). Nas 

narrativas, a figura corresponde aos acontecimentos principais, enquanto o fundo diz respeito 

às porções referentes ao cenário no qual ocorrem os eventos. Isso se configura na distribuição 

de orações com transitividade alta, mais relacionadas à figura, em detrimento de orações com 

transitividade baixa, relacionadas ao fundo. Martelotta (1998), evocando Hopper (1979), 

mostra que, em narrativas, a distinção entre figura e fundo pode ser identificada a partir da 

distinção entre perfectivo e imperfectivo, como mostra o quadro a seguir (p.1): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Embora o sujeito não seja rigorosamente objeto de estudo desta pesquisa, muitas vezes são observadas suas 
características, principalmente em relação aos papéis semânticos, para elucidar os dados em análise. 
29 Nesta pesquisa, utilizo os termos perfectividade e telicidade como sinônimos. 
30 A psicologia da Gestalt formulou a concepção de figura e fundo, que diz respeito à percepção de um objeto 
observado em primeiro plano (a figura) e o segundo o plano contra o qual ele se destaca (o fundo).  
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Perfectivo Imperfectivo 
Sequencialidade cronológica Simultaneidade ou encobrimento 

cronológico de situação C com evento A 
e/ou B 

Visão do evento como um todo, 
consequentemente o acabamento é pré-
requisito necessário para o evento 
subsequente. 

Visão de uma situação ou acontecimento 
cujo acabamento não é um pré-requisito 
necessário para o acontecimento 
subsequente. 

Tópicos humanos Variedade de tópicos, incluindo 
fenômenos naturais. 

Dinamicidade, eventos cinéticos Estaticidade, situações descritivas. 
Figura. Evento indispensável para a 
narrativa 

Fundo. Estado ou situação necessária para 
a compreensão de motivos, atitudes, etc. 

Modo real Modo irreal 
     QUADRO 2 – Distinção entre perfectivo e imperfectivo relacionada à categoria plano discursivo 

 

Assim, numa narrativa, a porção figura corresponde aos eventos perfectivos, 

expressando a sequência das ações; na porção fundo se encontram as informações mais 

estáticas, menos sequenciais e imperfectivas, como mostra (54)31: 

 

(54) meu pai estava andando...ele morava no outro lado da Penha... e:: ele estava 

passando por... por baixo da pa... da passagem subterrânea do trem... aí dois 

caras... um escuro alto... forte e um branco também alto... forte... esbarraram nele... 

e ele anda com aqueles capangas... aí:: a capanga caiu no chão... abriu... os 

documentos... dinheiro ficou tudo espalhado no chão... e eu/ ele abaixou pra... catar 

os documentos... quando ele abaixou... os caras falaram que era um assalto... aí 

pegaram o dinheiro... a conta de luz... tudo que tinha... (p.2) 

 

Martelotta chama a atenção para o fato de que um tipo de texto pode servir de fundo 

a outro tipo textual, “um trecho narrativo, por exemplo, em um contexto maior não-narrativo, 

pode servir de fundo, pois, neste caso, está em posição secundária em relação ao foco central 

do texto” (p. 5).  

Esse autor observou que é possível aplicar a categoria plano discursivo a outros tipos 

textuais. Em relatos de procedimento, o falante relata o modo como faz algo para obter 

determinado resultado, para isso segue uma sequência dinâmica e tende a utilizar tópicos 

humanos. Os atos que se relacionam ao modo de fazer caracterizam-se como figura, os 

comentários, retificações e adendos, caracterizam-se como fundo, como em (55). 
                                                        
31 As partes sublinhadas correspondem à porção figura, enquanto as partes não sublinhadas correspondem à 
porção fundo. 
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(55) ... compra o camarão:: limpa o camarão... põe o camarão... boto cebola... 

pimentão... tomate... cozinho ele... deixo ele cozinhar um pouquinho assim... tipo 

assim deixo fritar um pouquinho... com cebola... tomate e pimentão... deixo ele 

cozinhar um pouco... assim fritar um pouquinho ele... com um pouquinho de 

ó::leo...um pouquinho de a::lho... entendeu? Deixar... passou um tempinho... eu boto 

um pouquinho d’água... aí deixo cozinhando ele... (p. 3) 

 

Os relatos de procedimento podem ser considerados narrativas, uma vez que o 

falante relata o que se deve fazer para obter determinado resultado, enquanto na narrativa o 

falante relata o que fez. Martelotta (1986 apud MARTELOTTA, 1998) propõe um quadro 

(p.2) que diferencia as narrativas dos relatos de procedimento no que concerne à distinção 

entre figura e fundo: 

 

Narrativas Relatos de procedimento 
figura fundo figura Fundo 

+ Perfectivo 
+ Específico 
+ Cinético 
+ Pontual 

- Perfectivo 
- Específico 
- Cinético 
- Pontual 

+ Perfectivo 
- Específico 
+ Cinético 
+ Pontual 

- Perfectivo 
- Específico 
- Cinético 
- Pontual 

          QUADRO 3 – Distinção entre narrativa e relato de procedimento em relação à figura e fundo. 

 

Como mostrado no quadro, narrativas e relatos de procedimento divergem apenas no 

traço especificidade; os demais traços (sequencialidade, dinamicidade e tendência para 

tópicos humanos) são comuns a ambos. 

Para os relatos de opinião, Martelotta sugere que a figura seja compreendida como as 

ideias básicas defendidas pelo falante; por sua vez, o fundo abrange as porções que servem 

para apoiar as ideias defendidas em figura, como em (56): 

 
(56) escola está péssima... escola está péssima... paredes muito... pixadas... os 

banheiros tudo arrebentado... que não sei o quê... e ... os próprios alunos 

mesmo...sabe? tanto do dia tanto da manhã... que fazem isso...sabe? como... tu pode 

ver aqui... porque os quadros horríveis eh::... mesas horríveis toda ra... rasbicada... 

rasgada... né? Tudo... agora... quanto aos... professores... al... alguns são... muito... 

exigentes... outros um pouco melhores... sabe? (p. 5) 
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 No que diz respeito à descrição de local, as características do ambiente e das coisas 

que o compõem podem ser consideradas pertencentes à porção figura; as outras informações 

podem ser consideradas pertencentes ao fundo (57): 

 

(57) agora descrevendo os móveis... da::... da sala... eu/ contém um bar... na minha 

alvenaria... eh:... uma poltrona... em alvenaria... uma:: estante... embutida na 

parede... não se tem tapete por causa da minha alergia ((riso)) não tem 

eh:...cortina... porque usa persiana por causada minha alergia... porque é meu 

irmão mais velho é/ tem sinusite... o outro tem bronquite... e eu tenho rinite 

alérgica... (p. 4) 

 

 Como mostrado até aqui, a distinção entre figura e fundo não é categórica, mas está 

condicionada ao modo como o falante organiza aquilo que ele quer dizer. Martelotta (1998, p. 

6) acrescenta que: 

 
se o falante está narrando, eventos e situações não-narrativas são 
usadas como fundo e são apenas comentário acerca dos fatos 
narrados, que constituem a figura ou foco do discurso. Por outro 
lado, se o falante está descrevendo, relatando um procedimento 
ou, de um modo geral, comentando, o foco passa a recair sobre 
eventos e situações não narrativas, ficando os fatos narrados em 
segundo plano, ou seja funcionando como fundo para evidenciar 
essas descrições, que constituem, nesse caso, a figura. 

 

Nesse caso, é a relevância comunicativa que governa a escolha das estruturas 

oracionais, determinando que porções do texto sejam mais salientes ou não.  

No que diz respeito à aplicação e exame da categoria plano discursivo nesta 

dissertação, são observados dados de diferentes tipos textuais – narrativa de experiência 

pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de opinião e relato de procedimento – 

assim, a frequência de ocorrência de orações com objeto direto é comparada em relação a 

esses tipos textuais, com o intuito de analisar se os tipos distintos de texto evocam 

preferencialmente determinados tipos de estrutura argumental na figura ou no fundo. 

 

2.1.1.6. Animacidade 

 

Na literatura linguística, a animacidade pode ser definida em termos de uma 

hierarquia cujos componentes são: humano > animal > inanimado. Essa hierarquia, conhecida 
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como hierarquia de animacidade (animacy hierarchy), ou hierarquia de agentividade 

(agentivity hierarchy), pode ser estabelecida, em algumas línguas, através da distinção entre 

entidade humana x não-humana ou animada x inanimada. O motivo pelo qual a animacidade é 

relevante se dá pelo fato de que os mesmo tipos de distinção conceptual são encontrados em 

diversas línguas; desse modo, a animacidade pode ser um parâmetro saliente na investigação 

da mudança linguística (COMRIE, 1989; PAYNE, 1997). 

Segundo Comrie (1989), o conceito de animacidade está muito perto de outras 

categorias tendenciosamente universais, sugerindo que ela é uma categoria conceptual 

universal, e existe independente de sua realização em línguas particulares. Os efeitos da 

animacidade podem ser vistos em diversas línguas, como na distribuição dos pronomes do 

latim, os quais tendem a ser masculino e feminino para entidades animadas, e neutro, para 

entidades inanimadas, na maioria dos casos. Outro exemplo é o caso do Yidiny32, ao 

distinguir entre o dativo e o locativo, sendo o primeiro usado com nomes de animacidade alta, 

enquanto o segundo é usado com nomes de baixa animacidade. No finlandês há uma diferença 

morfológica nos pronomes de terceira pessoa, a qual é condicionada à animacidade: hän 

(ele/ela) é usado para entidades humanas e se (ele/ela), para entidades não-humanas. O inglês 

distingue os pronomes interrogativos who para humanos e what para não-humanos, como 

também faz a distinção entre he/she para entidades animadas e it para entidades inanimadas, 

na mesma linha, o russo diferencia kto para entidades animadas daquelas inanimadas čto.  

A hierarquia de animacidade reflete o fato de que certos tipos de entidades (coisas 

que se movem, tem força e iniciam ações) são mais facilmente selecionadas como tópico de 

conversação do que outras. Para Kuno (1977 apud PAYNE, 1997, p. 151) existe um princípio 

de empatia na comunicação humana que diz: 

 
os humanos tendem a selecionar como tópico entidades com as 
quais eles empatizam: primeiro, eles mesmos; segundo, a pessoa 
com quem estão falando; em seguida, outros humanos; depois, 
seres não-humanos animados; e finalmente o mundo inanimado. 
Por isso, expressões morfossintáticas cuja função é se referir a 
entidades tópicas indiretamente tendem a se referir a entidades 
com as quais os falantes empatizam. 

 

Sob esse ponto de vista, os humanos tendem a selecionar, para a posição de sujeito 

entidades animadas e agentivas;  para a de objeto direto entidades não-animadas. 

                                                        
32 Língua australiana. 
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Hopper e Thompson (1980), ao apontar os parâmetros da transitividade, mostram que 

segundo o parâmetro da individuação do objeto direto33, os objetos diretos humanos/animados 

são mais individuados do que objetos inanimados. Assim, o objeto direto animado é marcado 

quando é altamente individuado, isto é quando é animado e/ou definido. 

Outra observação feita pelos autores diz respeito aos pacientes animados e 

inanimados. Numa oração (p. 253) como (58), existe um foco de atenção no efeito do evento 

em Charles (animado) ou em ambos os participantes (Eu e Charles); no caso de (59) é menos 

provável que algo aconteça à mesa (inanimado), ressaltando o efeito do evento no agente. 

 

(58) I bumped into Charles (Eu me choquei com Charles) 

(59) I bumped into the table (Eu me choquei com a mesa) 

 

Nesta pesquisa, a hierarquia de animacidade é utilizada em termos de grau: entidades 

[+ animadas] e entidades [- animadas]. A análise da animacidade do objeto direto parece 

revelar um dos fatores que contribuem para a marcação desse elemento, como ratificado por 

Hopper e Thompson (1980). A marcação de um elemento está associada a fatores cognitivo-

pragmáticos (cf. seção 2.1.1.2 Marcação), como a tendência em selecionar como tópico 

entidades animadas, e como foco, entidades inanimadas (PAYNE, 1997). Assim, o exame da 

animacidade do objeto direto pode contribuir na análise do protótipo dessa categoria. 

 

2.2 A LINGUÍSTICA COGNITIVA 

 

A linguística cognitiva originou-se entre os anos 1970 e 1980, estimulada pelo 

empreendimento chomskiano, e se desenvolveu a partir de Langacker, Talmy, Lakoff, 

Fillmore, entre outros que, insatisfeitos com esse empreendimento, abriram caminho para a 

abordagem cognitivista. 

Em oposição à tradição gerativista34, a abordagem cognitivista aponta para a ideia de 

que a linguagem não é uma faculdade cognitiva autônoma, isto é, não é um módulo separado 

de outras habilidades cognitivas não-linguísticas. Desse modo, o conhecimento linguístico – 

conhecimento de significado e forma – é basicamente estrutura conceptual; os processos 

cognitivos que governam o uso linguístico, especialmente a construção e comunicação do 
                                                        
33 Hopper e Thompson afirmam que na individuação do objeto ocorrem outras propriedades, tais como: 
próprio/comum; concreto/abstrato; singular/plural; contável/incontável; definido/indefinido (p.253). Essas 
propriedades não são examinadas aqui. 
34 Na abordagem gerativista a sintaxe é autônoma e constitui a base da descrição linguística (cf. Seção 2.1) 
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significado pela linguagem, são os mesmos que governam outras habilidades cognitivas 

(como percepção visual e atividade motora, entre outras), portanto não é necessário distinguir 

conhecimento linguístico de conhecimento não-linguístico (CROFT; CRUSE, 2004). 

Martelotta e Palomanes (2008) explicam que  

 
a proposta cognitivista leva em conta aspectos relacionados a 
restrições cognitivas que incluem a captação de dados da 
experiência, sua compreensão e seu armazenamento na memória, 
assim como a capacidade de organização, acesso, conexão, 
utilização e transmissão adequada desses dados [...] esses 
aspectos somente se concretizam socialmente, ou seja não 
refletem apenas o funcionamento de nossa mente como 
indivíduos, mas como seres inseridos em um ambiente cultural (p. 
179). 

 

Em outras palavras, a proposta cognitiva considera que mesmo uma atividade 

simples, como reconhecer uma xícara de café, envolve outras habilidades (a representação 

visual e tátil de sua forma, a temperatura, o odor, o gosto do café, o modo como esse objeto é 

manuseado) associadas entre si. 

As habilidades linguísticas não são puramente inerentes à faculdade da linguagem, 

mas uma atividade conjunta de diversos domínios associados à experiência comunicativa 

(LAKOFF, 1977). A forma linguística é, pois, uma pista para rastrear o complexo cognitivo 

que subjaz a ela. Desse maneira, falante e ouvinte estão no centro da construção do 

significado, e negociam esses significados nas situações de comunicação; logo, o tratamento 

dado à estrutura linguística não pode estar dissociado do significado. 

Outro aspecto da perspectiva cognitiva se refere à organização do conhecimento 

linguístico. Os significados são estruturas conceptuais que não podem ser reduzidas a uma 

correspondência direta e verdadeira com o mundo. Isto significa que a habilidade cognitiva é 

a conceptualização da experiência a ser comunicada (CROFT; CRUSE, 2004).   

De acordo com Martelotta e Palomanes (2008, p. 183), “não falamos a respeito do 

que o mundo é, mas da visão que temos dele. Ou seja, os conceitos humanos associam-se à 

época, à cultura e até mesmo a inclinações individuais caracterizadas no uso da linguagem”. 

Como a língua é um caminho na organização da experiência e sua produção está diretamente 

vinculada às necessidades e aos interesses de quem a produz, a linguística cognitiva toma 

como central a natureza perspectiva da significação linguística. Desse modo, as noções de 

ponto de vista e alinhamento de figura e fundo exemplificam essa perspectiva: ponto de vista 

diz respeito às diversas maneiras de um  falante realizar uma cena mentalmente; assim, o 

caminho para dentro da floresta é tortuoso difere de o caminho para fora da floresta é 
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tortuoso na perspectiva que o falante faz da cena, isto no “sentido da trajetória” (p. 184); no 

que se refere ao alinhamento de figura e fundo, há uma tendência em colocar elementos no 

primeiro plano de nossa atenção (figura) em detrimento daqueles periféricos (fundo), como 

em o quadro está sobre o sofá e o sofá que está sob o quadro, nos quais o foco de atenção 

recai, respectivamente, sob o quadro e sob o sofá (p. 184). 

É nesse aspecto que Croft e Cruse (p. 3) argumentam que o “conhecimento 

linguístico emerge do uso linguístico”. Desse modo, categorias e estruturas em semântica, 

sintaxe, morfologia e fonologia são advindas da nossa cognição a partir de ocasiões de uso 

específico. Os cognitivistas propõem que léxico, morfologia e sintaxe são um contínuo de 

unidades simbólicas que se subordinam à estrutura conceptual para fins comunicativos.  

A linguística cognitiva trata de um conjunto de modelos teóricos35 que se originam 

da pragmática. Sua perspectiva parte do uso para o significado, e ao considerar os usos 

linguísticos, admite o caráter funcional da língua, o que a caracteriza como um modelo 

funcional.  

Dos focos de investigação da abordagem cognitiva, destacam-se os estudos acerca da 

prototipicidade, polissemia, categorias, espaços mentais, metáforas, entre outros. Trata-se de 

examinar como operamos a língua através desses fenômenos diariamente. É, pois, interesse 

dessa abordagem descobrir as estruturas cognitivas e estratégias comunicativas que subjazem 

ao uso da linguagem. 

 Dos modelos oferecidos pelo quadro teórico da linguística cognitiva, nesta pesquisa 

são aplicados apenas dois, a saber: o modelo dos protótipos (prototipicidade ou 

prototipicalidade) e o modelo da gramática da construção, ambos discutidos a seguir. 

 

2.2.1. O modelo dos protótipos 

 

A noção de protótipos foi desenvolvida a partir dos debates sobre categorização 

linguística36, questionando a demarcação de limites nítidos na categorização humana. Adota-

se o conceito de prototipicalidade, que explica que as entidades são categorizadas com base 

em seus atributos, mais centrais ou periféricos, não a partir de um contraste binário.  

Nesse sentido, Taylor (2003) mostra que o que diferencia uma xícara de uma bacia 

ou de um vaso é um conjunto de atributos que eles compartilham ou não, ou ainda, o quão 

                                                        
35 A linguística cognitiva apresenta diversos modelos teóricos (cf. MARTELOTTA, 2008), os quais não são 
apresentados aqui, pois não constituem motivo de interesse de investigação deste trabalho. 
36 Capacidade de nomear, classificar e operar com as coisas ao nosso redor (cf. TAYLOR, 2003). 



 LUCENA, N. L. (2010)                                                                            CAPÍTULO 2 – Referencial teórico    57 

 

distante esses atributos estão uns dos outros. Essas três entidades se diferenciam em termos de 

tamanho, forma, material, como também podem se distinguir em termos de uso (para que 

servem e o modo como as pessoas as manuseiam). 

 O autor explica que há alguns atributos que são comuns a todas as xícaras, ou à 

maioria delas, os quais nos permitem distinguir entre o que é uma xícara ou não. Por exemplo, 

nas sociedades ocidentais, é comum essa entidade possuir os seguintes atributos: ter alça, ser 

de porcelana, vir junto com um pires, ter tamanho e forma específicos, ser usada para tomar 

chá ou café e ser vendida em conjunto de seis. Assim, um recipiente de plástico, sem alça ou 

pires, pode ser usado para tomar café e ainda ser uma xícara, mas não é um exemplar típico 

dela.  

Nessa linha, as categorias linguísticas podem ser distribuídas em um contínuo, de 

maneira que diversos membros possam ser agrupados numa mesma categoria, na qual, em um 

extremo, encontra-se o membro mais prototípico, e no outro, o membro que exibe os traços 

mais periféricos.  

Rosch (1975 apud TAYLOR, 2003) afirma que alguns membros de uma categoria, 

considerados protótipos, alcançam esse status por serem mais frequentes. Por exemplo, 

entidades como cadeira e mesa são mais frequentemente categorizadas como “mobília”, em 

relação a entidades como espelho e relógio de parede, que não tem a mesma frequência. 

Entretanto a frequência não é um fator categórico, é apenas um “‘sintoma’ de 

prototipicalidade, mas não a causa” (p. 56).  

 Segundo Taylor, as categorias distribuídas no contínuo de prototipicidade são 

flexíveis e permitem a entrada ou redefinição de entidades ou novas experiências, o que não 

constitui dano na reestruturação do sistema de categorias.    

 Slobin (1982) defende que a noção de transitividade possui traços prototípicos, que 

são conceitualizações do que se percebe de uma situação prototípica no mundo. Para o autor, 

o evento transitivo prototípico pode ser descrito como aquele em que um agente animado 

intencionalmente causa uma mudança física e perceptível no paciente por meio do contato 

corporal direto, como é o caso descrito em (60), retirado do corpus aqui analisado. 

 

(60) Joguei a chave no lixo (Corpus D&G, Fala, p. 51) 

 

Segundo Slobin, esses eventos são mais salientes à percepção humana; por isso, a 

criança os codifica mais cedo e, a partir deles, codifica os eventos menos salientes. Dessa 

maneira, o fenômeno da transitividade, assim como outras categorias linguísticas, não é 
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rígido, mas maleável, apresentando manifestações diversificadas no uso comunicativo da 

língua.  

Aplica-se, portanto, neste trabalho, a noção de prototipicidade na classificação dos 

dados analisados, para compreender essa maleabilidade das categorias linguísticas, em 

especial, da relação gramatical objeto direto e alcançar os objetivos a que a pesquisa se 

propõe. 

 

2.2.2. O modelo da gramática de construções  

 

O modelo de construção – ou abordagem construcionista – compartilha com a 

abordagem chomskiana a ideia de que é necessário considerar a linguagem como um sistema 

cognitivo. Ao mesmo tempo, esse modelo se afasta das ideias de Chomsky por considerar que 

a semântica e a função discursiva interagem com a estrutura linguística.   

Segundo o modelo de construção proposto por Goldberg (1995), as construções 

gramaticais são um pareamento que une forma e significado (o que inclui também a função 

discursiva), “em que a relação entre essas duas partes não é completamente arbitrária nem 

totalmente previsível” (p. 4) e são parte do nosso conhecimento linguístico. As construções 

variam em tamanho e complexidade: desde morfemas ou palavras até estruturas frasais mais 

complexas. 

Na abordagem construcional, considera-se que as construções são essenciais para a 

descrição do domínio de orações simples e, por consequência, para a descrição da língua, uma 

vez que as construções oracionais simples estão diretamente associadas a estruturas 

semânticas que refletem cenas básicas da experiência humana: movimento, transferência, 

causação, posse, estado ou mudança de estado. 

A forma e a interpretação geral do padrão oracional básico de uma língua são 

determinadas pela semântica e/ou informação sintática especificada pelo verbo principal. 

Goldberg exemplifica isso com os verbos give (dar) e put (colocar) nas ocorrências37 abaixo 

(2006, p. 6):  

 

(61) Chris gave Pat a ball (Chris deu a Pat uma bola) 

(62) Pat put the ball on the table (Pat colocou a bola sobre a mesa) 

 

                                                        
37 Todos os exemplos de construções no inglês foram traduzidos literalmente, pois não há uma correspondência 
entre as construções do inglês e as do português.  
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A autora mostra que give, por ser um verbo tri-argumental, evoca três complementos 

que correspondem a agente (Chris), paciente (a ball) e recipiente (Pat). No caso de put, o 

verbo permite a entrada de três argumentos: agente (Pat), paciente (the ball) e locativo (on the 

table). Os verbos podem aparecer com um grande arranjo de configurações argumentais, 

como é o caso de slice (fatiar/partir) descrito a seguir:  

 

 

(63) He sliced the bread  

(Ele partiu o pão)               Transitiva 

(64) Pat sliced the carrots into the salad  

(Pat fatiou as cenouras na salada)      Movimento causado 

(65) Pat sliced Chris a piece of pie  

(Pat fatiou um pedaço de torta para Chris)                             Bitransitiva 

(66) Emeril sliced and diced his way to stardom 

    (Emeril partiu e cortou seu caminho para o estrelato)        Construção caminho 

(67) Pat sliced the box open  

     (Pat partiu a caixa aberta)                                                       Resultativa 

 

O verbo slice se refere a cortar com um instrumento afiado. As construções de 

estrutura argumental permitem a relação entre a forma e aspectos da interpretação, desde 

alguém agindo em algo (63); alguém causando algo se mover (64); alguém causando um 

outro receber algo (65); alguém se movendo a despeito dos obstáculos (66); alguém causando 

mudança de estado em algo (67). 

As construções podem ser pensadas em termos de uma sequência de lacunas, alguns 

espaços são obrigatórios, outros são opcionais; cada espaço carrega uma especificação do tipo 

de item que pode preenchê-lo (TAYLOR, 2003). Cada espaço é preenchido por um papel 

argumental. Dessa maneira, as construções remetem à existência de um conjunto particular de 

casos fixos, formulado por Fillmore: as noções de caso compreendem um conjunto de 

conceitos universal que identifica certos tipos de julgamentos que fazemos sobre os eventos 

que ocorrem, julgamentos como “quem fez isso”, “o que aconteceu” e “o que mudou” (1968 

apud GOLDBERG, 1995, p. 39). Em outras palavras, as construções de estrutura argumental 

têm papéis que correspondem ao conjunto de papéis semânticos como agente, paciente, tema, 

recipiente, locativo, entre outros. Goldberg (2006) explica que cada sentido de um verbo é 
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associado com um frame semântico que em parte especifica certos papéis participantes: o 

número e o tipo de espaço estão associados com o significado de um dado verbo (p.39). 

Os papéis argumentais (da construção) e os papéis participantes (do verbo) podem 

ser fundidos. De acordo com Goldberg (1995; 2006), ambos os papéis são compatíveis em 

termos de semântica38: o papel participante de um verbo pode se relacionar ao papel 

argumental da construção39. Essa fusão se aplica aos argumentos mais centrais ou nucleares 

(especificados por relações gramaticais como sujeito, objeto direto e objeto indireto), os quais 

têm alta proeminência discursiva40. Para a autora, essa relação entre a construção e o verbo 

mostra que a semântica lexical e a pragmática discursiva estão alinhadas, isto é, os 

participantes que são importantes no significado do verbo são aqueles que são relevantes para 

o discurso. Assim, pode-se dizer que verbos e construções interagem de modo que a análise 

pode partir tanto do verbo para a construção, como da construção para o verbo. 

No inglês, a oração bitransitiva descreve a sequência em que um argumento agente 

(argumento 1) age para causar transferência de um objeto (argumento 2) a um recipiente 

(argumento 3), como é o caso de  

 

(68) Pat faxed Bill the letter (Pat enviou a carta a Bill por fax) 

          X causes Y receives Z 

 

No caso descrito acima, Pat é o papel participante do verbo (agente) e, ao mesmo 

tempo, corresponde ao papel argumental da construção (X). Bill é o recipiente e está 

relacionado a (Y), do mesmo modo que the letter é o objeto transferido pela ação verbal e 

corresponde a (Z) da construção.  

Taylor (2003) argumenta que as construções podem ser analisadas em termos de 

protótipos, ideia compartilhada por Tomasello (1998, 2003b), Goldberg (1995, 2006), entre 

outros. Nessa perspectiva, as construções são formadas historicamente e exibem estrutura 

prototípica, da mesma maneira que outras categorias e esquemas cognitivos. Taylor 

exemplifica (p.233) mostrando que a construção transitiva pode ocorrer em termos de 

gradualidade (cf. Seção 2.1.1.4.2). 

                                                        
38 Goldberg chama isso de princípio da coerência semântica (Semantic Coherence Principle). 
39 Esse é princípio de correspondência (Correspondence Principle). 
40 Essa regra não é rígida, Goldberg explica que se um verbo tem três argumentos, uma delas pode ser 
preenchida por um argumento oblíquo, isto é, mais periférico. A autora ainda descreve possibilidades de 
restrições quanto a argumentos e adjuntos (cf. GOLDBERG, 2006, p. 42). 
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Taylor (2003, p. 233) mostra que casos como (69) e (70), mostrados a seguir, se 

afastam do protótipo, pois o primeiro não ocorre com um sujeito que é um agente intencional 

(the lightining), mas com uma força da natureza, e o segundo caso apresenta um objeto direto 

(the book) que não é afetado pela ação verbal.  

 

(69) The lightning destroyed the tree  

         (O raio destruiu a árvore) 

(70) I read the book  

         (Eu li o livro) 

(71) I’ve forgotten his name 

        (Eu esqueci o nome dele) 

 

Esse afastamento ainda é mais proeminente em (71), pois o sujeito é descrito não 

mais como um agente, mas um experienciador, enquanto o objeto direto cumpre o papel de 

estímulo. Segundo Taylor, “quando o verbo codifica um estado mental, a propriedade de 

protótipo é perdida” (p. 234).  

Como discutido até aqui, as construções são pares de forma e significado – desde 

itens mais simples até aqueles mais complexos – que estão associadas a cenas da experiência 

humana. Essas construções interagem com os verbos que especificam papéis participantes, os 

quais, em sua maioria, correspondem aos papéis discursivos. As construções não são rígidas, 

e podem ser tratadas de maneira gradiente. Desse modo, o modelo da gramática de 

construções é aplicado aos dados desta pesquisa e está relacionado com a seção seguinte. 

 

2.3. A ESTRUTURA ARGUMENTAL: UM PONTO DE ENCONTRO ENTRE 

LINGUÍSTICA FUNCIONAL E LINGUÍSTICA COGNITIVA  

 

A estrutura argumental tem sido um ponto de interesse na linguística contemporânea, 

em especial em abordagens como a linguística funcional e a linguística cognitiva. A expressão 

“estrutura argumental” é amplamente compreendida como referência para a ideia de que os 

predicados, neste caso, verbos, estão listados no léxico com molduras (frames) que 

especificam seus argumentos obrigatórios e seus argumentos opcionais. Essas molduras 

sintático-semânticas dos verbos são acionadas a partir das cenas e dos eventos sobre os quais 

queremos falar. 
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Conforme Furtado da Cunha (2009, p. 2082) explica, a estrutura argumental pode ser 

examinada a partir de diferentes níveis linguísticos: 

 
De uma perspectiva sintática, a estrutura argumental especifica o 
número e as relações gramaticais (sujeito, objeto direto etc.) dos 
argumentos de um verbo. De uma perspectiva semântica, focaliza 
os papéis temáticos (agente, paciente etc.) que são atribuídos aos 
argumentos de um verbo. De uma perspectiva cognitiva, codifica 
cenas que são fundamentais à experiência humana, isto é, reflete 
uma estrutura de expectativas desencadeadas pelo verbo. Por 
último, de uma perspectiva pragmática, descreve os diferentes 
modos em que essencialmente a mesma informação, ou o mesmo 
conteúdo semântico-proposicional, pode ser estruturada a fim de 
refletir seu status informacional. 

 

Os argumentos que acompanham um predicador podem ser elementos centrais ou 

periféricos. Os argumentos centrais, ou nucleares (core arguments), são aqueles que 

codificam os participantes da cena evocada pelo verbo. Os periféricos (oblique arguments) 

são aqueles que fazem parte da oração, mas não estão diretamente ligados à cena descrita pelo 

verbo (FURTADO DA CUNHA, 2009). Dentre os argumentos nucleares, destacam-se 

aqueles que exercem as funções gramaticais de sujeito e objeto direto, enquanto o objeto 

indireto, o locativo, o agente da passiva e outros são considerados periféricos (GIVÓN, 2001).  

Thompson e Hopper (2001) listam uma série de problemas implicados na noção de 

estrutura argumental: cenas, predicados sem estrutura argumental e fronteiras indeterminadas 

entre predicados com um e dois participantes. Esses autores ainda argumentam que a 

combinação entre verbo e argumentos não obedece a uma regra rígida, mas é um fato 

altamente variável. 

Chafe (1979) e Borba (1996, 2002) tomam os verbos do mesmo modo, isto é,  a 

partir do seu conteúdo semântico. Assim, os verbos são agrupados em quatro tipos distintos: 

ação, processo, ação-processo e estado. 

Segundo Borba (1996), os verbos de ação se caracterizam por expressar uma 

atividade  –  física ou não –  realizada por um sujeito agente e/ou controlador. Eles “indicam, 

portanto, um fazer por parte do sujeito” (p. 58), como mostram os exemplos dados pelo autor: 

  

(72) A viúva chorava lágrimas de sangue.  

(73 ) Vou a Santos 41. 

 
                                                        
41 Ressalto que esse tipo de estrutura formada por verbo + Sprep não é foco deste trabalho e está citado aqui para 
efeito de ilustração. 
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O verbo de ação também pode designar uma atividade mental, como um sentir ou 

perceber. Nesse caso, o sujeito é um experienciador, como em (74): 

 

(74)  Marta ouve música. 

 

Processo é o tipo semântico do verbo que “expressa um evento ou sucessão de 

eventos que afetam um sujeito paciente” (p. 58). Esse tipo de verbo exprime um acontecer, 

como descreve o exemplo a seguir: 

 

(75) Rosa ganhou uma rosa. 

 

O tipo semântico ação-processo conjuga características do verbo de ação e do de 

processo: corresponde a verbos que “expressam uma mudança de estado ou de condição 

levada a efeito por um sujeito agente”, (BORBA, 2002, p. vii). O trabalho de Borba (1996, p. 

59) mostra que essa mudança pode ser parcial ou total no estado (76) ou condição (77) do 

paciente, um deslocamento (78) ou ainda algo que passa a existir (79). 

  

(76) José quebrou o pires. 

(77) A costureira estragou o pano. 

(78) Pus o livro na gaveta. 

(79) Diana tricotou uma blusa. 

 

Os verbos de estado correspondem a predicados em que não há uma atividade 

expressa, e sim a expressão de uma propriedade (estado, condição, situação), e cujo “sujeito é 

mero suporte de propriedades” (BORBA, 1996, p. 60), como mostra o seguinte exemplo: 

 

(80)   Fernando tem três filhos. 

  

Na distinção de Borba e Chafe, o papel semântico do segundo argumento, que 

corresponde ao objeto direto, não é mencionado quando os verbos são de ação, processo e 

estado.  

Dada a centralidade do verbo no estudo da gramática da oração, faz-se necessário, 

portanto, adotar nesta pesquisa uma perspectiva que parta do verbo para a construção. Desse 

modo, adota-se a caracterização semântica dos verbos proposta por Borba (1996, 2002), 
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classificando-os em: ação (tipo 1), quando o verbo se referir a uma atividade física; ação (tipo 

2), quando o verbo se referir a uma atividade mental42; os demais verbos (processo, ação-

processo e estado) obedecem à classificação dada acima. 

 

2.3.1. Relações gramaticais x papéis semânticos 

 

Da mesma maneira que papéis semânticos e pragmáticos são descritos para os SN de 

várias línguas, existem relações sintáticas que se manifestam entre um predicado e seus SN, 

conhecidas como relações gramaticais (COMRIE, 1989). 

Givón (2001) esclarece que, para cada papel semântico previsto no estado ou evento 

descrito pelo verbo, os participantes também assumem papéis gramaticais (relações 

gramaticais) característicos na oração. Os mais comuns universalmente são: sujeito, objeto 

direto e objeto indireto. 

Desses, sujeito e objeto direto são mais claramente centrais e mostram mais 

consequências gramaticais na maioria das línguas. Givón explica, ainda, que um agente só 

pode ser sujeito; um paciente só pode ser sujeito ou objeto direto; um dativo pode ser sujeito, 

objeto direto ou objeto indireto. 

 Furtado da Cunha (2006a) mostra que a tendência das línguas em codificar essas três 

relações gramaticais 

 
reflete as limitações cognitivas dos humanos em rastrear os 
papéis dos participantes em uma dada situação e/ou o número de 
papéis de participantes necessários para expressar os tipos de 
mensagens (ou proposições) que os humanos normalmente 
expressam. Em outras palavras, há duas, possivelmente três, 
categorias necessárias para manter os papéis dos participantes 
distintos na interação humana normal sem sobrecarregar a mente 
(p. 121). 
 
 

Para a autora, as relações gramaticais “são categorias formais automatizadas 

(aprendidas ou institucionalizadas) que permitem às línguas lidar com um extenso leque de 

variabilidade no reino dos papéis semânticos e do status pragmático” (p. 123). 

Os papéis semânticos representam “a relação do evento com a estrutura conceitual 

mental, e da estrutura conceitual mental com a sintaxe” (CANÇADO, 2005, p. 111), isto é, o 

modo como o falante conceitualiza a participação das entidades envolvidas nos eventos 

                                                        
42 Essa distinção entre os verbos de ação foi adotada com o objetivo de elucidar diferenças quanto aos papéis 
semânticos desempenhados pelos participantes. 
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determina o modo como eles serão expressos na oração. Em outras palavras, ao se relacionar 

com seus argumentos, o verbo atribui-lhes funções, que correspondem aos papéis semânticos 

desempenhados pelos participantes da ação denotada pelo verbo. 

Devido à grande multiplicidade na classificação dos papéis semânticos, foram 

empregados os termos utilizados por Borba (1996) para fazer referência aos papéis 

desempenhados pelo sujeito43. Os papéis semânticos desempenhados pelo objeto receberam 

uma nomenclatura própria. 

Os termos agente, experienciador, paciente44 ou suporte de propriedades 

referem-se aos papéis semânticos desempenhados pelo sujeito da ação verbal. O papel agente 

está relacionado a verbos de ação e de ação-processo. Para Borba (1996, 2002), assim como 

para Givón (2001), o agente designa o participante tipicamente animado, que age 

deliberadamente para iniciar o evento e é o responsável por ele, como em (81). Relacionado 

aos verbos de atividade mental, o sujeito é experienciador (82). Relacionado aos verbos de 

processo, o papel paciente (83) expressa o participante animado que vivencia algo. O suporte 

de propriedades (84) designa o sujeito que é “inativo”  ou seja, que se encontra em um estado 

ou em uma condição, por isso está ligado a verbos de estado, como mostram os exemplos 

dados pelo autor. 

 

(81) José quebrou o pires. 

(82) Marta ouve  música. 

(83) A criança dormia um sono leve. 

(84) Fernando tem três filhos. 

 

Os termos paciente, tema A, tema B, estativo e estímulo correspondem aos papéis 

semânticos desempenhados pelo objeto direto.  O papel paciente (SLOBIN, 1982; FURTADO 

DA CUNHA; SOUZA 2007) refere-se ao participante, animado ou inanimado, que registra 

uma mudança de estado ou posição como resultado de um evento. O paciente está relacionado 

ao verbo de ação-processo e  pode designar uma entidade afetada pela ação verbal (85) ou 

efetuada por ela (86): 

 

                                                        
43 Embora os papéis desempenhados pela relação gramatical sujeito não sejam foco do trabalho, muitas vezes é 
necessário referir-me a eles para elucidar os dados. 
44 Em alguns casos, o sujeito relacionado a um verbo de processo é beneficiário e não paciente. Como o sujeito 
não é o foco deste trabalho, não discuti as motivações para a seleção de um ou outro papel semântico 
desempenhado por esse elemento. 
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(85) José quebrou o pires (BORBA, 2002, p. 113). 

(86) José escreveu um romance (ibidem). 

 

O papel semântico tema45 designa o participante do evento que não é afetado nem 

efetuado pela ação verbal, mas faz parte da moldura do verbo. Quando o verbo é de ação (tipo 

1), o tema é classificado como A (87). Quando o verbo é de processo, o papel semântico é 

classificado como tema B (88).  

 

(87) A viúva chorava lágrimas de sangue (BORBA, 1996, p. 58). 

(88) Marta ouve música (ibidem). 

 

Estímulo46 corresponde ao papel semântico de participantes relacionados a atividades  

mentais, isto é, representa uma entidade que estimula um sentir ou perceber, e geralmente está 

associado aos verbos de ação (tipo 2), como mostra (89). 

 

(89) Fred likes horses47 [Fred gosta de cavalos] (DIXON, 1992, p. 156). 

 

 O papel semântico estativo corresponde a participantes que não se referem a ações ou 

processos, mas a estados. Esse papel designa uma propriedade, qualidade ou estado, como é o 

caso de (90): 

 

 (90)  Fernando tem três filhos (BORBA, 1996, p. 60). 

 

 Os argumentos de um verbo não têm apenas funções semânticas e sintáticas. Do 

ponto de vista discursivo, eles podem desempenhar o papel de tópico (termo a partir do qual o 

falante organiza a oração) ou de foco (termo que carrega a informação mais saliente) e têm 

um determinado status informacional. Neves (1997) assinala que  

 

                                                        
45 O termo tema pode ser definido na literatura como “a entidade deslocada por uma ação” (CANÇADO, 2005, 
p. 113). Entretanto, consideramos paciente o participante que sofre mudança física de estado ou local, como 
sugere Slobin (1982, p. 411) ao tratar do evento transitivo prototípico. O papel tema, tal como utilizado aqui, 
pode corresponder ao papel “objetivo (ou objeto estativo)” utilizado por Cançado. 
46 Ao tratar dos papéis semânticos no inglês, Dixon (1992) utiliza o termo “estímulo” (stimulus) para se referir as 
entidades que desencadeiam um sentir (like, love, hate, prefer, fear, admire, want, enjoy, etc.). 
47 No inglês, a palavra horses tem função sintática de objeto direto, o que não acontece em português, pois o 
verbo gostar (to like) rege a preposição “de”. 
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os eventos descritos  no discurso e as entidades neles envolvidas 
não têm todas a mesma importância comunicativa, dispondo a 
organização discursiva de mecanismos capazes de marcar a 
relevância relativa dos diferentes eventos e entidades que se 
seguem no discurso (p. 33). 

 
 

O falante tende a selecionar como tópico a informação mais importante ou mais 

acessível. “A ordem dos elementos no enunciado tem a ver com a relação entre a importância 

ou acessibilidade da informação veiculada pelo elemento linguístico e sua colocação na 

oração” (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007, p. 23).  Dessa maneira, informações 

velhas tendem a ocorrer no início da oração e informações novas, no final, como em (91).  

 

(91) Depois ele pegou um cabo de vassoura (Corpus D&G, Fala, p. 28). 

  
No caso acima, ele corresponde a um referente tópico já mencionado no discurso, 

enquanto um cabo de vassoura faz referência a uma nova entidade incorporada na atividade 

discursiva. 

Como mostrado até aqui, pragmática, semântica e sintaxe são níveis linguísticos 

imbricados e por isso interagem na oração. As relações gramaticais, os papéis semânticos e o 

status informacional são produtos da simbiose entre esses níveis linguísticos, e por isso são 

analisados em conjunto nesta pesquisa. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 No descomeço era o verbo... 

 (Manoel de Barros) 

 

 Neste capítulo, são feitas a análise e a discussão dos dados coletados no Corpus 

D&G com base no referencial teórico. Por considerar o verbo como elemento motivador dos 

argumentos, a análise parte dos tipos semânticos dos verbos que compõem o núcleo das 

orações selecionadas; em seguida, o aspecto desses verbos é examinado. Depois, são 

averiguados a codificação morfológica, os papéis semânticos, o status informacional e a 

animacidade do objeto direto relacionado a cada tipo semântico de verbo.  

Como as propriedades sintático-semânticas e discursivo-pragmáticas dos elementos 

de uma língua estão imbricadas, muitas vezes a seção de análise de uma propriedade retoma 

ou antecipa o resultado de outra. 

O capítulo está dividido em quatro partes: a primeira parte da análise considera todos 

os dados coletados; a segunda descarta os dados produzidos pelo informante 4 com o objetivo 

de comparação entre as amostras. A terceira define os atributos do protótipo de objeto direto. 

Finalmente, são feitas algumas observações acerca das estruturas argumentais dos verbos. 

 

3.1. ANÁLISE DO CONJUNTO DE TODOS OS DADOS 

  

No corpus sob análise, foram coletadas 1.119 orações que apresentam estrutura 

gramatical composta por verbo transitivo + objeto direto expresso por SN pleno ou SN 

pronominal. As ocorrências da modalidade oral somam 880 (78,6%); as ocorrências advindas 

da modalidade escrita somam 239 (21,4%). Essas orações estão descritas dentro de pequenas 

porções de texto, obedecendo à transcrição original, a fim de facilitar a compreensão do leitor. 

 

3.1.1. Tipos semânticos de verbos 

 

 Os tipos semânticos de verbos, a saber: ação (tipo 1), ação (tipo 2), ação-processo, 

processo e estado estão distribuídos por tipos textuais48 e subdivididos nas modalidades oral e 

escrita, segundo a Tabela 2:  

                                                        
48 Narrativa de experiência pessoal (NEP), narrativa recontada (NR), descrição de local (DL), relato de 
procedimento (RP) e relato de opinião (RO). 
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    TABELA 2 – Tipos semânticos de verbos 

Tipos semântico de 
verbos 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Ação-Processo 
 

NEP 62 20 

493 
(56%) 

116 
(48, 5%) 

609 
(54, 4%) 

NR 118 49 
DL 77 6 
RP 205 34 
RO 31 7 

 
Ação  (Tipo 1) 

 

NEP 19 11  

110 
(12,5%) 

50 
 (21%) 

160 
(14, 2%) 

NR 14 8 
DL 10 11 
RP 21 6 
RO 46 14 

Estado 

NEP 23 3 

108 
(12, 1%) 

23 
(9, 6%) 

131 
(11, 8%) 

NR 19 8 
DL 22 3 
RP 19  1 
RO 25 8 

Processo 
 

NEP 24 5 

96 
(10, 9%) 

29 
(12, 2%) 

125 
(11, 2%) 

NR 24 11 
DL 28 8 
RP 6 1 
RO 14 4 

Ação (Tipo 2) 
 

NEP 18 1 

73 
(8,3%) 

21 
(8,8%) 

94 
(8,4%) 

NR 17 14 
DL 22 3 
RP 8 1 
RO 8 2 

Total de dados 
coletados 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 
DL 159 31 
RP 259 43 
RO 124 35 

 

Como disposto na tabela, foram coletadas 493 (56%) ocorrências do verbo de ação-

processo na modalidade falada e 116 (48,5%) na escrita. Esse tipo de verbo ocorreu em maior 

frequência na maioria dos tipos textuais, exceto nos relatos de opinião. O verbo de ação-

processo está intimamente relacionado ao evento transitivo prototípico (cf. SLOBIN, 1982; 

GIVÓN, 2001), como em (92) e (93): 

 

(92) o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando 

lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante que ... 

pegou um béquer com meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio 

pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando (Corpus D&G, Fala, p. 50). 
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(93) enquanto isso as batatas já estão prontas ... eu descanso as batatas ... corto-as ... 

bem cortadinhas ... aí faço um tempero para essa salada ... eu pego maçã ... eu jogo:: 

(Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

Em (92) e (93), pegar e fazer, cuja natureza é dinâmica, implicam a ação de um 

sujeito agente (o professor / [eu]) que provoca intencionalmente uma mudança de localização 

do objeto paciente, como é o caso de um béquer em (92), ou a criação de um objeto (paciente 

efetuado), como em um tempero em (93). 

No caso de (92) e (93), as duas ocorrências se diferenciam, na medida em que (92) 

apresenta um evento pontual concluído, e (93) apresenta um evento habitual. Essa diferença 

pode ser relacionada ao tipo textual: no primeiro caso, a oração faz parte de uma narrativa de 

experiência pessoal, na qual os verbos tendem a ser mais dinâmicos e télicos por estarem 

relacionados a eventos que já aconteceram; no segundo caso, a oração está num relato de 

procedimento cuja pontualidade do verbo não é evidente, ou fator primordial para a 

compreensão dos eventos, uma vez que esse tipo de texto trata de um ou vários eventos 

habituais. 

Givón (2001) explica que a transitividade prototípica pode ser avaliada em termos de 

agentividade do sujeito, pontualidade do verbo e afetamento do objeto (cf. Capítulo 2). Desse 

modo, é possível dizer que a oração em (92) é mais prototípica em relação à de (93), uma vez 

que ambas compartilham as mesmas propriedades de agentividade e afetamento, entretanto se 

afastam no que diz respeito à pontualidade do verbo. 

Quanto à distinção entre fala e escrita, os dados revelam que o verbo de ação-

processo se comportou do mesmo modo em ambas as modalidades. Por suas características, 

esse tipo semântico de verbo tem alta frequência na fala, fato que se repete na escrita. 

Entretanto, foi registrada maior incidência do verbo de ação-processo em relatos de 

procedimentos falados. Essa tendência relacionada ao tipo textual não se confirmou na escrita, 

pois o tipo semântico ação-processo ocorreu mais em narrativas recontadas.  

 O segundo tipo semântico de verbo mais frequente foi o de ação (tipo 1).  Esse verbo 

corresponde a uma ação física de um sujeito agente, a qual não afeta um objeto paciente. O 

verbo de ação (tipo 1) teve 110 (12,5%) ocorrências na modalidade falada e 50 (21%) 

registradas na escrita. Esse tipo de verbo teve seu pico de frequência nos relatos de opinião, 

tanto na fala como na escrita, ultrapassando o exemplar transitivo prototípico (verbo de ação-

processo). Os dados a seguir mostram duas ocorrências desse tipo de verbo: 
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(94) você chega na rua e vê uma pessoa deficiente e você se questiona ... se Deus é 

tão bom ... por que aquela criatura sofre tanto? se Deus é tão bom ... por que essa 

divisão de classe ... se ele prega a igualdade entre os homens? (Corpus D&G, Fala, 

p. 62). 

 

(95) Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem metros 

da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo 

(Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

Os dados (94) e (95) mostram duas ocorrências com o verbo de ação (tipo 1): pregar 

e subir, respectivamente. O primeiro caso está disposto num relato de opinião, assim, o verbo 

pregar se refere de modo geral as ideias defendidas pelo falante, e não a um acontecimento 

pontual.  O mesmo não acontece no segundo caso, uma narrativa, no qual o verbo subir se 

relaciona a um evento específico vivenciado pelo informante. 

Desse modo, o verbo em (94) se afasta do protótipo transitivo, nos termos de Givón, 

no que diz respeito à pontualidade, como também no tocante ao afetamento do objeto. 

Entretanto, orações com verbos de ação (tipo 1) foram mais frequentes em relatos de opinião, 

isto é, tipo textual em que a pontualidade do verbo não é característica. 

Em (95), o verbo se distancia do protótipo da transitividade em termos de afetamento 

do objeto direto. A oração tem um sujeito agente, uma ação pontual que não causa nenhum 

tipo de mudança física ou de condição do objeto. Por sua vez, esse objeto, uma duna, parece 

estar mais relacionado ao ponto para onde se dirige a ação de subir, do que a uma entidade 

afetada ou efetuada pela ação verbal. Os dados sob análise confirmam o que é atestado pela 

linguística cognitivo-funcional: o complexo da transitividade compreende orações mais 

transitivas ou menos transitivas. 

 Outro tipo semântico verbal com alta frequência registrada é o verbo de estado. Esse 

verbo designa uma condição ou propriedade do sujeito. Sua ocorrência corresponde ao 

terceiro lugar, em termos de frequência, em dados advindos da modalidade falada, num total 

de 108 (12,1%); na modalidade escrita, esse verbo toma o quarto lugar com 23 (9,6%) das 

ocorrências. O verbo de estado ocorreu mais em relatos de opinião em ambas as modalidades. 

Os casos (96), (97) e (98) apresentam esse tipo de verbo: 

 

(96) A cidade de Espirito Santo está localizada entre Goianinha e Várzea, e ambas 

próximo a Natal. Nessa cidade temos diversos pontos turísticos, um deles é uma 
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pequena cachoeira e uma barragem da qual a cidade é abastecida (Corpus D&G, 

Escrita, p. 91). 

 

(97) aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São Sebastião ... porque 

ali o tronco ... parecia que ele tinha sido esculpido ali sobre a duna ... o tronco na 

altura de dois metros ... dois e vinte ... e ele tinha uma beleza ... um assim ... 

indescritível (Corpus D&G, Fala, p. 120). 

 

(98) era um sonho ... e eles quando pegavam um dinheiro era a primeira coisa que 

ela dizia ... “eu quero uma cama” ... e ele ... “deixa de besteira” ... num sei quê ... 

(Corpus D&G, Fala, p. 78). 

 

O verbo em (96) e (97) é o mesmo: ter49.  No primeiro caso, o verbo denota uma 

propriedade mais concreta/física (diversos pontos turísticos) em relação ao segundo caso 

(uma beleza), que se refere a uma condição mais abstrata do sujeito. Já em (98), o verbo de 

estado, querer, denota um desejo, ou condição de desejar, por parte do sujeito.  

A frequência de verbos de estado em todos os tipos textuais pode estar relacionada 

ao fato de que esse tipo de verbo tem caráter descritivo e, muitas vezes, serve como pano de 

fundo para a descrição de detalhes nos eventos, como no caso das narrativas e relatos; no caso 

dos textos descritivos, cujo objetivo é apresentar as características de um lugar específico, a 

alta frequência desses verbos é esperada. Entretanto, as descrições de local do corpus estão 

mescladas com sequências narrativas50, o que muitas vezes dificulta a distinção entre 

fenômenos concernentes a cada uma delas. Esse aspecto se relaciona à formação de planos 

discursivos, isto é, à separação entre figura e fundo. Ao servir de apoio a narrativa de eventos, 

ou defesa de idéias, as orações com verbo de estado contribuem na constituição do plano de 

fundo; por outro lado, em descrições, as orações com o verbo de estado estão relacionadas à 

figura, uma vez que a descrição dos objetos é o foco desse tipo textual. Desse modo, pode-se 

observar que, no corpus sob análise, como as sequências narrativas e descritivas se mesclam, 

em especial na descrição de local, não é possível perceber claramente a formação de planos 

no discurso, isto é, a distinção nítida entre figura e fundo.  

                                                        
49 Embora não tenha controlado os dados por frequência de verbo, o verbo ter apresenta um maior número de 
ocorrência em relação a outros tipos de verbos de estado. 
50 Isso se dá, em especial, na descrição do informante 4. Ao descrever a Via Costeira, ele acrescenta a narração 
de alguns eventos vivenciados por ele no local e ainda sua opinião sobre questões ambientais relacionadas àquela 
área. 
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Os verbos do tipo semântico processo ocorreram em frequência menor em relação 

aos demais. Na fala, esse verbo teve 96 (10,9%) ocorrências, enquanto na escrita foram 

registradas 29 (12,2%) ocorrências desse tipo verbal. O verbo de processo se afasta dos 

verbos de ação por estar relacionado a eventos mais durativos, nos quais o sujeito não é um 

agente, mas um paciente. Também se afasta do verbo de estado, que é estático no tempo. Os 

dados a seguir correspondem a duas ocorrências do tipo semântico de processo: 

 

(99) essas pedras lá que tinham ... desenterrando lá é que a/ acabava com a 

maldição né ... aí eles passaram um bocado de tempo lá recebendo esse menino ... 

todo dia recebia ... e de vez em quando o menino era ... era agressivo também né 

(Corpus D&G, Fala, p. 31). 

 

(100) fez um pequeno testamento lá ... vendendo ... dando tudo o que era dele ... toda 

a sua fortuna em prol da família desse cara ... em troca disso ele ganharia a vida ... 

então logo após o fuzilamento (Corpus D&G, Fala, p. 54). 

 

(99) e (100) compartilham as mesmas características: primeiramente, os verbos 

receber e ganhar nesses contextos linguísticos implicam um acontecimento cujo sujeito não 

desencadeia o evento, mas é o beneficiário dele. Ambas as ocorrências codificam, portanto, 

dois processos. De um modo geral, o objeto direto não é previsto na moldura semântica do 

verbo de processo, entretanto esses dados mostram a ocorrência dessa relação gramatical: os 

dois objetos diretos (o menino/a vida) não são afetados pelo acontecimento de receber ou 

ganhar.  

O verbo de ação (tipo 2) teve a menor frequência no corpus: 73 (8,3%) ocorrências 

na fala e 21(8,8%) na escrita. Esse verbo se caracteriza por representar ações mentais, que em 

geral não exigem um sujeito intencional e controlador, como em sentir, entender, ver, entre 

outros. Esse tipo verbal está ligado aos papéis semânticos de experienciador e estímulo para 

os participantes codificados como sujeito e objeto direto, respectivamente, como será 

discutido a seguir. A maior frequência desse tipo verbal (22 ocorrências) adveio da descrição 

de local na modalidade falada; essa tendência não foi constatada na escrita, uma vez que a 

narrativa recontada foi o tipo textual em que o verbo de ação (tipo 2) teve maior frequência. 

Os dados a seguir apresentam uma amostra desse tipo verbal: 
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(101) aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só ... lá 

com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família ... aí eu 

escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino (Corpus D&G, Fala, p. 23). 

 

(102) era uma tarde linda e ainda tinha uma réstia de sol sobre ... as galhadas secas 

... Marcos eu vi um pássaro ... um pássaro ... amarelo com marrom e branco com 

uma crista assim sobre a cabeça ... um cocar assim de penas ... rapaz que pássaro 

lindo (Corpus D&G, Fala, p. 124). 

 

Em (101) escutar é uma ação perceptual que no contexto linguístico dado não é 

intencional: o sujeito escuta o berro do menino não por escolha própria. No caso de (102), ver 

não implica intencionalidade do mesmo modo que em (101). No caso dos objetos diretos, é 

possível observar que ambos não são afetados ou efetuados pela ação e se distanciam do 

protótipo de transitividade, codificado pelo verbo de ação-processo. Esses objetos diretos se 

caracterizam como estímulo das ações mentais descritas nos dados. 

Como mostrado até aqui, os dados revelam a influência do tipo semântico de verbo 

na escolha dos argumentos e seus papéis semânticos na estrutura argumental, conforme a 

linguística cognitivo-funcional postula. A relação entre o verbo e seus argumentos, em 

especial o objeto direto, parece se manifestar de modo distinto em tipos textuais diferentes, 

mas essa manifestação não é nítida nos dados sob consulta. Outra propriedade relacionada à 

prototipicidade da transitividade diz respeito ao aspecto do verbo, discutido a seguir. 

 

3.1.2. Aspecto do verbo 

 

A categoria gramatical aspecto51 reflete a estrutura temporal dos eventos. Como dito 

anteriormente, o exame do aspecto é relevante na determinação da prototipicidade das orações 

transitivas. Os verbos foram classificados em relação ao aspecto seguindo o critério 

perfectividade: o evento realizado, isto é, iniciado e terminado foi classificado como télico; o 

evento durativo, habitual ou hipotético foi classificado como atélico. A tabela a seguir dispõe 

os resultados obtidos quanto a essa categoria: 

 

                                                        
51 Os rótulos telicidade e perfectividade são tomados aqui como sinônimos. 
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   TABELA 3 - Classificação dos verbos quanto ao aspecto 

Aspecto do Verbo 
Tipo textual Total 

 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Atélico 
 

NEP 61 7 

657 
(74,7%) 

151 
(63, 2%) 

808 
(72,3%) 

NR 123 48 
DL 128 21 
RP 230 42 
RO 115 33 

Télico 

NEP 85 33 

223 
(25,3%) 

88 
 (36,8%) 

311 
(27,7%) 

NR 69 42 
DL 31 10 
RP 29 1 
RO 9 2 

Total de dados 
coletados 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 
DL 159 31 
RP 259 43 
RO 124 35 

 

Esperava-se maior frequência de verbos télicos nos textos narrativos, pois esse tipo 

textual se caracteriza por codificar eventos que geralmente já ocorreram no momento da 

narração. Essa expectativa se confirmou apenas nas narrativas de experiência pessoal, tanto na 

modalidade falada quanto na escrita. O resultado da análise de narrativas recontadas se 

revelou uma surpresa: um alto número de verbos atélicos. Os dados a seguir (103) e (104), 

retirados de uma narrativa de experiência pessoal e de uma narrativa recontada, 

respectivamente, mostram essa ocorrência: 

 

(103) nesse dia não houve aula e o professor me chamou pra fazer uma limpeza 

geral no laboratório ... chegando lá ... ele me fez uma experiência ... ele me 

mostrou uma coisa bem interessante que ... pegou um béquer com meio d'água e 

colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu 

desfilando ... aquele fogaréu ... (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

 

(104) no final de semana ... final de semana não ... todo dia ... eles tavam de férias lá  

... chamava o ... à  noite ... o pai dela ... os meninos ia dormir e o pai deles iam pra 

casa do velho lá ... tomar uma cervejinha [...]armava lá uma barraca lá ... e fazia 

tipo um piquenique né ... e chamava o velho lá ... esse ... o vizinho dele ... pra 

também compartilhar lá da ... da ceia lá né ... aí num acontecia muita ... muita coisa 

não (Corpus D&G, Fala, p. 26). 
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Em (103) há predominância de verbos que indicam eventos finalizados (chamou, fez, 

mostrou, pegou e colocou). Em (104), os verbos indicam eventos habituais (chamava, armava 

e fazia) conforme atesta o uso das expressões no final de semana e todo dia. Verbos como em 

(104) foram mais frequentes nos demais tipos textuais: descrição de local, relato de 

procedimento e relato de opinião. Desse modo, 808 (72,3%) verbos estão codificados como 

atélicos, enquanto 311 (27,7%), como télicos. Na modalidade escrita, houve apenas uma 

ocorrência de verbo télico no relato de procedimento, como mostra (105), e duas ocorrências 

no relato de opinião.  

 

(105) Se eu pudesse hierarquizar - o que é muito pretencioso de minha parte - 

tomaria a pintura a óleo como o carro-chefe que ao longo dos anos, desde o seu 

surgimento por volta do século XV, difundiu-se e influenciou toda a História da 

Arte até os nossos dias. (Corpus D&G, Escrita, p. 171). 

 

Embora (105) tenha ocorrido num relato de procedimento, sua estrutura se assemelha 

a uma sequência narrativa: há sequencialidade cronológica e visão do evento como um todo (a 

pintura a óleo surgiu, difundiu-se e influenciou a História). 

Martelotta (1998) aplica o critério perfectividade em relação à formação de planos no 

discurso. Adotando esse critério e relacionando-o à frequência de ocorrência, é possível dizer 

que, nos dados analisados, a narrativa de experiência pessoal está num extremo mais 

perfectivo em relação aos demais tipos textuais, e o relato de opinião está num extremo menos 

perfectivo. Dessa maneira, a distribuição de verbos télicos e de verbos atélicos segue um 

contínuo. 

Uma alternativa para explicar a diferença na codificação da categoria aspecto pode 

ser dada em termos de iconicidade, através do subprincípio de ordenação linear, segundo o 

qual “a informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática, de 

modo que a ordem dos elementos no enunciado revela a sua ordem de importância para o 

falante” (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003, p. 32). As narrativas 

tendem a espelhar a sequência real dos eventos descritos, desse modo, a organização 

linguística das orações segue a sequência real dos eventos; como os eventos estão localizados 

no passado, os verbos são codificados no passado da mesma maneira52. 

                                                        
52 Ver os estudos feitos acerca das narrativas (HOPPER; THOMPSON, 1980) e os dados deste trabalho na 
narrativa de experiência pessoal. Essa relação forma/função que não se aplica às narrativas recontadas analisadas 
aqui. 
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Na descrição de local, o foco é a organização das características e das propriedades 

do ambiente. Do ponto de vista sociocultural, a organização dessas propriedades não implica 

tempo; da mesma maneira, na codificação linguística, o caráter perfectivo dos verbos é 

irrelevante. Uma vez que nesse tipo textual há a predominância do verbo de estado que se 

caracteriza por codificar um não-evento, os verbos são apresentados como atélicos, conforme 

se pode ver em (106): 

 

(106) eu tenho uma série de plantas ... né ... um pergolado ... um pequeno pergolado 

onde eu coloco plantas para dar mais vida ao banheiro ... esse é o meu quarto ... 

saindo do meu quarto ... você à esquerda ... você tem um banheiro social ... que é o 

banheiro da minha filha ... também é um banheiro relativamente grande ... com box 

... com pia e como acessório de banheiro ... (Corpus D&G, Fala, p. 57). 

 

Assim como mostrado no caso das narrativas e das descrições, é possível observar 

que a estrutura linguística reflete de algum modo a estrutura da experiência. O caráter 

aspectual do verbo está relacionado aos eventos e estados que eles codificam.  

No que diz respeito ao relato de procedimento, a predominância de verbos atélicos 

era esperada. Isso porque esse tipo de texto reflete o modo habitual (não específico) de como 

o falante faz ou deve fazer alguma coisa para obter um dado resultado. Em outras palavras, as 

ações não precisam ser necessariamente codificadas como finalizadas para que o objetivo 

comunicativo seja cumprido (cf. MARTELOTTA, 1998). Da mesma maneira, na codificação 

linguística, os verbos seguem essa tendência e, portanto, são atélicos, como mostra (107):  

 

(107) ... eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no sal e deixo 

curti-lo ... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca para 

ficar aquela:: pra ela não ficar muito molhada ... ela fica mais:: mole ... mas não 

fica molhada com água ... ela fica mole ... mas:: mole sem ser aguada como essa 

outra que cozinha na água ... então põe a batata pra cozinhar ... prepara o arroz ... 

né ... faz aquela limpeza total (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

O modo como os verbos em (107) são ordenados segue a sequência do modo de 

fazer, isto é, as etapas do procedimento, conforme o subprincípio da ordenação sequencial 

(iconicidade). 



  LUCENA, N. L. (2010)                                                                           CAPÍTULO 3 – Análise dos dados    78 

 

A alta ocorrência de verbos atélicos também foi registrada nos relatos de opinião, 

pois tende a haver uma relação icônica entre o aspecto do verbo e o tipo da situação que ele 

descreve. No caso desse tipo textual, o falante expõe suas idéias acerca de algum tema, fato 

que não incorpora o aspecto temporal, uma vez que se trata de idéias. (108) ilustra a relação 

entre o aspecto do verbo atélico e o relato de opinião: 

 

(108) As opções para se assistir um programa de televisão são muitas. Quase todos 

os canais oferecem o mesmo produto: jornais, novelas, filmes, seriados, musicais, 

etc. Quando a escolha é a de assistir um filme, no final da noite, temos que fazer 

uma jornada através dos canais à cata daquele que irá preencher o nosso tempo 

(Corpus D&G, Escrita, p. 172). 

 

No que se refere às narrativas recontadas, era esperada a mesma tendência das 

narrativas de experiência pessoal, o que não aconteceu. No caso da narrativa de experiência 

pessoal, o falante, ao narrar um fato ocorrido consigo mesmo, detém conhecimento e 

segurança a respeito da ordem dos acontecimentos que narra e faz isso apresentando esses 

acontecimentos como concluídos. Nas narrativas recontadas analisadas, entretanto, o que se 

observa é o oposto: um conjunto de eventos que seguem uma ordem temporal linear, mas são 

codificados como habituais.  Essas codificações distintas corroboram o fato de que as 

categorias linguísticas não são discretas: um mesmo tipo textual – narrativa – pode ser 

classificado como mais perfectivo ou menos perfectivo, dependendo do grau de proximidade / 

familiaridade afetiva entre os interlocutores, bem como de aproximação / envolvimento em 

relação ao que é narrado. É importante salientar que essa diferença se verifica no corpus sob 

consulta, em especial aos informantes do último período universitário, o que significa dizer 

que a análise de outros corpora, até mesmo de outros informantes no mesmo corpus, pode 

apresentar resultados diferentes.  

 

3.1.3. Codificação morfológica do objeto direto 

 

 Os objetos diretos foram classificados de acordo com sua codificação gramatical: SN 

lexical ou SN pronominal, como distribuídos na Tabela 4. Essa codificação está intimamente 

relacionada ao exame do status informacional desse elemento como se observará adiante (cf. 

Seção 3.1.5).  
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   TABELA 4 – Codificação morfológica do objeto direto 

Tipo morfológico de 
OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

SN lexical 

NEP 133 38 

801 
(91%) 

223 
 (97,4%) 

1024 
(91,5%) 

NR 167 82 
DL 151 31 
RP 233 38 
RO 117 33 
RO 7 2 

SN pronominal 
 

NEP 13 2 

79 
(9%) 

16 
(2, 6%) 

95 
(8, 5%) 

NR 25 8 
DL 8 - 
RP 26 5 
RO 7 2 

Total de dados 
coletados 

 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 
DL 159 31 
RP 259 43 
RO 124 35 

 

 

 Os dados mostram que a frequência de objetos diretos codificados como SN lexical 

(91,5%) é muito superior à frequência daqueles codificados como SN pronominal (8,5%). Isso 

acontece nas duas modalidades, fala e escrita, sendo esta última detentora de um percentual 

menor de ocorrência de objeto direto pronominal (2,6%), chegando, inclusive, a apresentar 

zero ocorrência em descrições de local.  

 Du Bois (2003) verificou que, de um modo geral, a estrutura argumental se restringe 

à presença de um SN lexical por oração. Esse elemento ocupa preferencialmente a posição de 

objeto. Por sua vez, de um ponto de vista pragmático, as orações apresentam apenas um termo 

portador de informação nova, o qual tende a ocorrer na posição de objeto. Essas restrições não 

são categóricas, ou seja, são variáveis no uso espontâneo da língua. 

 A frequência superior de SN lexical em detrimento da frequência de SN pronominal 

pode ser explicada em termos dessas restrições e dos princípios de iconicidade e marcação. As 

amostras (109) e (110) apresentam casos de objeto direto codificado como SN lexical e SN 

pronominal, respectivamente:  

 

(109) era dia sete de setembro e a minha amiga Tâmara ... ela tinha um irmão que 

era taifeiro da marinha ... e cozinhava muito bem ... então ela chegou lá e disse ... 
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“aí ... hoje ... meu irmão fez um bolo de batata muito gostoso e a gente vai lanchar 

lá ... lá em casa” (Corpus D&G, Fala, p.52). 

 

(110) ... no último momento eu ... eu dei uma borrada que ... é ... comprometeu a cor 

da ... do céu né? e eu tive que refazer todo o céu novamente ... por ... por conta dessa 

borrada ... tive que refazê-lo todinho ... (Corpus, D&G, Fala, p. 130). 

  

 A iconicidade se manifesta na atuação de três subprincípios (cf. Capítulo 2). Dentre 

eles, o subprincípio da quantidade pode contribuir para a explicação das restrições de 

estrutura argumental. Segundo esse subprincípio, quanto maior a quantidade de informação, 

maior a quantidade de forma. Aplicando esse princípio aos dados, observa-se que no caso de 

(109), o elemento (um bolo de batata) é uma informação nova e, portanto, não esperada, 

demandando maior quantidade de conteúdo e, consequentemente, material gramatical. Na 

amostra em análise, o SN é composto de determinante (um), nome (bolo) e modificador (de 

batata); em outros casos, o objeto direto expresso por SN lexical apresenta ao menos um 

morfema a mais do que o pronominal, como o artigo, por exemplo. O referente do objeto 

direto em (110) é recuperável do contexto linguístico anterior (o pronome -lo que recupera 

anaforicamente céu) e sua codificação é menos complexa do ponto de vista gramatical – um  

pronome.  

 O registro da alta frequência de objetos codificados por SN lexical mostra que, em 

termos discursivo-pragmáticos, o usuário da língua tende a utilizar essa codificação como 

mecanismo primeiro. Nesse sentido, é possível dizer que os objetos diretos codificados por 

SN lexicais são menos marcados em relação àqueles cuja codificação é feita através de 

pronome (mais marcado). Do ponto de vista do processamento da informação, o custo 

cognitivo resultante da utilização de um pronome anafórico é menor, uma vez que o 

interlocutor precisa rastrear o referente que o pronome retoma. 

  Desse modo, o material analisado confirma a análise de Du Bois (2003) acerca das 

restrições de estrutura argumental. Em termos de prototipia, o exemplar prototípico do objeto 

direto é morfologicamente codificado por meio de SN lexical. O objeto direto codificado por 

meio de pronome está, assim, mais distante do exemplar prototípico. 
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3.1.4. Papéis semânticos do objeto direto 

 

Os objetos diretos foram classificados a partir do papel semântico desempenhado 

pelas entidades envolvidas no evento ou estado descrito. Esses papéis estão vinculados ao tipo 

semântico do verbo de modo que, para melhor exame dos dados, é necessário recorrer a esses 

tipos. O papel semântico paciente, relacionado ao verbo de ação-processo, designa entidades 

afetadas ou efetuadas pela ação verbal. O papel semântico tema refere-se a entidades que não 

sofrem afetamento algum, são os casos dos papéis tema A, relacionado a verbos de ação tipo 

1, e tema B, relacionado a verbos de processo. Estímulo é o papel semântico que designa uma 

entidade que estimula um sentir ou perceber (verbos de ação tipo 2). O papel estativo designa 

entidades que estão relacionadas a verbos de estado. O resultado da análise acerca do papel 

semântico desempenhado pelo objeto direto está distribuído na Tabela 5, a seguir: 
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   TABELA 5 – Distribuição dos papéis semânticos do objeto direto 

Papéis semânticos do 
OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Paciente 
 

NEP 62 20 

493 
(56%) 

116 
(48, 5%) 

609 
(54, 4%) 

NR 118 49 
DL 77 6 
RP 205 34 
RO 31 7 

Tema A 

NEP 19  11 

110 
(12,5%) 

50 
 (21%) 

160 
(14, 2%) 

NR 14 8 
DL 10 11 
RP 21 6 
RO 46 14 

Tema B 
 

NEP 24 5 

96 
(11%) 

29 
(12, 1%) 

125 
(11, 2%) 

NR 24 11 
DL 28 8 
RP 6 1 
RO 14 4 

Estativo 

NEP 23 3 

108 
(12, 2%) 

23 
(9, 6%) 

131 
(11, 8%) 

NR 19 8 
DL 22 3 
RP 19  1 
RO 25 8 

Estímulo 

NEP 18 1 

73 
(8,3%) 

21 
(8,8%) 

94 
(8,4%) 

NR 17 14 
DL 22 3 
RP 8 1 
RO 8 2 

 
 

Total de dados 
coletados 

 
 
 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 

DL 159 31 

RP 259 43 

RO 124 35 
 

 Do ponto de vista semântico, dos 1.119 objetos diretos examinados, 609 (54,4%) 

desempenham o papel semântico paciente. O paciente está intimamente ligado ao verbo de 

ação-processo, que implica um sujeito agindo para provocar alguma mudança física ou de 

condição de um objeto paciente. Conforme a literatura linguística na qual a pesquisa se 

ancora, o afetamento do objeto é uma das propriedades prototípicas da transitividade, de tal 

modo que um objeto completamente afetado ou efetuado pela ação verbal corresponde, em 

termos semânticos, ao exemplar prototípico desse elemento. Os dados (111) e (112) são 

amostras desse tipo de papel: 
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(111) aí ... esse homem começou a procurar comida ... e encontrou um rio que só era 

lama ... só era lama ... e ele teve coragem de tomar essa ... essa lama ... e tomou 

aquela água velha ... aquela água horrível (Corpus D&G, Fala, p. 77). 

 

(112) Quando estavam conversando, brincando, distraídos o menino saio de perto 

deles e foi brincar perto da estrada, o velho viu e chamou o menino, o pai e a mãe 

também, mas foi tarde demais o menino foi atravessar a rua e um caminhão o 

atropelou (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

Nos dados mostrados acima, ambos os objetos diretos (aquela água velha / o) 

desempenham o papel de paciente. O primeiro caso, (111), revela uma mudança física, isto é, 

de localização, sofrida pela água, que é transferida do rio para a boca do homem. O segundo 

caso, (112), mostra uma mudança de estado sofrida pelo menino, que estava vivo e, em 

seguida, está morto.  

A alta incidência do objeto paciente era esperada, uma vez que esse papel está 

relacionado à prototipicidade desse argumento e ao verbo de ação-processo, mais frequente no 

corpus. Essa frequência foi registrada tanto na modalidade falada, como na modalidade 

escrita: na fala, o papel paciente correspondeu a 56% das ocorrências, e na escrita a 48,5%. 

Tomando em consideração o volume textual de ambas as modalidades, a margem de diferença 

entre fala e escrita é pequena (6,5%). 

O objeto paciente ocorreu mais nos textos narrativos e no relato de procedimento, da 

mesma maneira que os verbos de ação-processo. Entretanto, como já mostrado anteriormente 

(cf. Seções 2.1.1.5; 3.1.2), o relato de procedimento é um tipo textual que caracteriza um 

modo de fazer alguma coisa; assim, os eventos não são, necessariamente, descritos em sua 

localização no tempo. O trecho abaixo mostra um relato de procedimento: 

 

(113) eu faço os enroladinhos né ... aí com a salsicha né ... aí eu corto em pedaços 

menores ... coloco a salsicha dentro ... enrolo e coloco lá no ... no ... no forno né ... e 

a pizza também é só ... coloca no forno e dá uns dez ... uns dez minutos pra ela ficar 

pré-cozida (Corpus D&G, Fala, p. 41). 

 

 Em (113) o falante diz como faz enroladinhos. O informante relata um conjunto de 

procedimentos que ele segue todas as vezes em que faz a receita. Os objetos diretos (os 

enroladinhos / a salsicha) das orações destacadas não são afetados, especificamente, no 
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momento da enunciação, mas designam pacientes efetuados ou afetados todas as vezes em 

que o falante se dispõe a executar a receita. 

 Outro papel semântico desempenhado pelo objeto direto é tema. O tema corresponde 

a entidades que não são afetadas ou efetuadas pela ação verbal, e embora, em princípio, não 

esteja previsto pela moldura semântica do verbo53, está relacionado a verbos de ação e de 

processo como mostram (114) e (115), respectivamente: 

 

(114) fomos em torno de trinta jovens ... mais ou menos ... e de última hora a gente 

também conseguiu uma casa ... e grande ... né ... que deu pra acomodar todo mundo 

... o trabalho foi muito organizado (Corpus D&G, Fala, p. 72). 

 

(115) o Brasil ele ... ele enfrenta uma transformação muito grande agora ... vem 

enfrentando ... agora vai tá piorando e a gente vê aí os brasileiros ... os nordestinos 

... os sertanejos ... ninguém abre os olhos (Corpus D&G, Fala, p. 85). 

 

 Em ambas as amostras, o objeto direto (uma casa / uma transformação muito 

grande) não é afetado pela ação verbal. Entretanto, é possível observar algumas diferenças em 

relação às duas amostras: em (114), o verbo é classificado como ação (Tipo 1), e seu sujeito é 

agente; enquanto em (115), o verbo recebe a classificação de processo com sujeito paciente. 

Tomando por base essas diferenças, o papel tema foi classificado em dois subtipos: A, quando 

se refere à orações cujo verbo é de ação; B, quando se refere a orações cujo verbo representa 

um processo. 

 Isso posto, o papel tema A teve a segunda maior frequência (14,2%) sobre o total dos 

dados. Sua maior incidência se deu em relatos de opinião na fala (46 ocorrências) e na escrita 

(14 ocorrências), sendo que, nesta última, esse papel semântico supera a frequência do 

paciente. Esse resultado pode estar relacionado ao fato de que, no texto de opinião, há um 

maior nível de abstratização, na medida em que o usuário da língua expõe suas ideias acerca 

de algum tema polêmico, e ideias, em geral, não são afetadas.  

 O tema B teve frequência baixa (11,2%) em relação ao tema A. Sua baixa ocorrência 

se relaciona à frequência de verbos de processo. Esse papel semântico teve sua frequência 

mais baixa no tipo textual relato de procedimento (6 casos na fala e 1 caso na escrita). Esse 

                                                        
49 Em termos de prototipicidade, de um modo geral, os verbos de ação e processo não prevêem objeto direto em 
sua estrutura argumental; entretanto pesquisa baseada em dados reais mostram a ocorrência desse tipo de verbo 
com objeto direto, embora não seja a sua codificação prototípica (cf. Introdução). 
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resultado pode estar relacionado ao fato de que esse tipo textual apresenta verbos que 

expressam ações que provocam mudanças (sejam elas para modificar ou criar) no objeto 

direto; desse modo, o relato de procedimento tende a ser construído com verbos de ação-

processo. 

 O papel semântico estativo corresponde aos argumentos que não sofrem afetamento 

por parte do verbo, isso porque esse papel se relaciona a estados, e não a ações e processos. 

As orações cujo verbo é de estado descrevem uma propriedade ou condição de um sujeito que 

não é agente, nem paciente e, sim, apenas um suporte para essas propriedades ou condições, 

como mostram (116) e (117): 

 

(116) essa cidadezinha:: ela tem os pontos turísticos que é um rio e uma cachoeira 

... possui duas pra/ pracinhas ... uma delas é situada na parte central ... é chamada 

Rua da Matriz ... essa Rua da Matriz é onde os casais se encontra (Corpus D&G, 

Fala, p. 80). 

 

(117) Temos ali, bem no meio daquelas dunas, não somente um parque verde com 

vegetação de encostas, mas também Ø [temos] um dos maiores lençois freáticos do 

perímetro urbano. (Corpus D&G, Escrita, p. 168). 

 

 Em (116) os objeto diretos (os pontos turísticos / duas pracinhas) indicam uma 

propriedade da cidade descrita. Os objetos diretos de (117) (um parque verde com vegetação 

de encostas / um dos maiores lençóis freáticos do perímetro urbano) à mesma maneira 

cumprem igual função.  

 O papel estativo, embora não seja tão frequente quanto os papéis paciente e tema A, 

possui (11,8%) de frequência no corpus sob exame. Essa incidência pode estar relacionada à 

função das orações com verbo de estado, as quais, em textos narrativos, servem muitas vezes 

de base (fundo) para a situação dos acontecimentos. Em textos de opinião, podem servir de 

pano de fundo na ancoragem das ideias defendidas pelo usuário da língua. A ocorrência desse 

papel pode estar relacionada, ainda, ao distanciamento semântico entre verbos de estado e os 

demais tipos de verbos, que indicam eventos. 

 Foi registrado também o papel semântico estímulo, que se relaciona àqueles 

elementos que incitam uma atividade mental. Assim, esse papel está vinculado ao verbo de 

ação (tipo 2) cuja característica é a codificação de atividades mentais, isto é, perceptuais e 

cognitivas. O evento mental descrito em (118) é um exemplo da ocorrência desse papel:   
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(118) Deus quer que você realmente busque ... busque nele tudo aquilo que você 

precisa ... não precisa você se sacrificar para isso ... e você para agradecer basta 

você reconhecê-lo como tal ... isso que pra mim é religião (Corpus D&G, Fala, p. 

66). 

 

No excerto acima, o informante expõe sua opinião sobre religião e explica que para 

agradecer a Deus é necessário que se pratique a ação de reconhecer. Esse verbo denota uma 

atividade mental cujo objeto direto (-lo) desempenha o papel de estímulo da ação de 

reconhecer.  

  Estímulo corresponde ao papel de menor frequência registrada no corpus examinado, 

com apenas 8,4% de ocorrência. Na modalidade falada, foram registradas 73 (8,3%) 

ocorrências desse papel; na modalidade escrita esse número caiu para 21 (8,8%) casos. Dos 

casos do papel estímulo na escrita, 14 corresponderam à narrativa recontada, enquanto os 7 

restantes se distribuem entre os demais tipos textuais.  

  Como o afetamento do objeto direto é parâmetro para a definição do evento transitivo 

canônico, orações cujo objeto direto não sofre afetamento parecem ser apreendidas mais tarde 

pelas crianças, conforme Slobin (1982, p. 415) explica: “no aprendizado de uma língua, a 

criança estende a categoria de evento transitivo prototípico para incluir eventos de baixa 

transitividade até que a noção de transitividade esteja completamente gramaticalizada”. Givón 

(2001) corrobora a ideia de Slobin e mostra que alguns verbos que se afastam semanticamente 

do sentido prototípico da transitividade são codificados sintaticamente pelo falante como um 

verbo transitivo prototípico porque suas propriedades são interpretadas como sendo 

semelhantes ao protótipo, através de uma extensão que parte do paciente afetado/efetuado 

para aquele que não é afetado. 

 Em outras palavras, de um ponto de vista semântico, os papéis desempenhados pelo 

objeto direto correspondem a um contínuo de prototipicidade, no qual em um extremo está o 

elemento que é afetado ou efetuado pela ação verbal, isto é, o paciente. Os demais papéis se 

distribuem no contínuo à medida que a oração se distancia do evento transitivo canônico.  Em 

termos de marcação, o paciente é menos marcado em relação aos demais papéis semânticos, 

que são mais marcados. 
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3.1.5. Status informacional do objeto direto 

 

 O exame do status informacional do objeto, que diz respeito à pragmática da 

comunicação, está intimamente ligado à análise da codificação morfológica desse elemento 

(cf. Seção 3.1.3), ou nas palavras de Neves (1997, p. 37), “a forma que os argumentos tomam 

se relaciona com a codificação nova ou velha”. Dito de outro modo, o status informacional 

está atrelado ao modo como o usuário da língua empacota o conteúdo da mensagem.   

 Conforme dito anteriormente, do ponto de vista pragmático, a estrutura argumental 

apresenta, geralmente, um termo portador de informação nova, o qual geralmente corresponde 

ao objeto direto.  

 Na análise do corpus, os referentes foram classificados em quatro tipos: dado, novo, 

disponível e inferível (cf. Capítulo 2). A Tabela 6 mostra a distribuição dos objetos diretos 

quanto ao seu status informacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  LUCENA, N. L. (2010)                                                                           CAPÍTULO 3 – Análise dos dados    88 

 

    TABELA 6 – Status informacional do objeto direto 

Status informacional 
do OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Novo 
 

NEP 81 30 

580 
(66%) 

173 
(72,3%) 

753 
(67, 2%) 

NR 90 53 
DL 115 30 
RP 198 32 
RO 96 28 

Dado 

NEP 45 4 

185 
(21%) 

34 
 (14,2%) 

219 
(19,5%) 

NR 71 22 
DL 21 - 
RP 38 5 
RO 10 3 

Disponível 
 

NEP 9 4 

67 
(7,6%) 

25 
(10,5%) 

92 
(8,3%) 

NR 24 13 
DL 15 - 
RP 8 4 
RO 11 4 

Inferível 

NEP 11 2 

48 
(5,4%) 

7 
(3%) 

55 
(5%) 

NR 7 2 
DL 8 1 
RP 15 2 
RO 7 - 

Total de dados 
coletados 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 
DL 159 31 
RP 259 43 
RO 124 35 

 

 O referente novo, isto é, aquele que introduz uma informação no discurso, teve maior 

frequência na modalidade falada (66%) e na modalidade escrita (72,3%), totalizando 753 

(67,2%) ocorrências. (119) e (120) mostram dois casos de objeto direto cujo referente exibe 

esse status: 

 

(119) e eu acabei comprando um ... uma máscara do Bart Simpson pra o garoto ... 

é ... e uma da que eu acho o desenho mais inteligente da TV no momento (Corpus 

D&G, Fala, p. 155). 

 

(120) O rádio ligado tocava uma canção do Guilherme Arantes e eu embalado na 

melodia apanhava-me nas minhas lembranças, desde as mais remotas até às mais 

recentes (Corpus D&G, Escrita, p. 163). 
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 Nos casos acima, os referentes (uma máscara do Bart Simpson / uma canção do 

Guilherme Arantes) são mencionados pela primeira vez no discurso. Note-se o uso do artigo 

indefinido para introduzi-los. Görski (1985 apud FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA E 

MARTELOTTA, 2003, p. 47) argumenta que “os referentes novos são geralmente 

introduzidos por meio de SN indefinidos, morfologicamente marcados (com artigo 

indefinido) ou não”, como as amostras contidas em (119) e (120). 

 Quando não são novos, os referentes são codificados de acordo com o conhecimento 

que o falante compartilha ou supõe que compartilha com o seu interlocutor. Assim, as 

amostras analisadas, 219 (19,5%) ocorrências correspondem a referentes dados, ou seja, 

aqueles já mencionados no texto (referente textualmente dado), como em (121) e (122): 

 

(121) mais na frente encontramos uma árvore com a raiz toda exposta ... uma árvore 

imensa ... inclusive eu te presenteei ... né ... com aquela fotografia? [...]... então 

registramos também essa árvore (Corpus D&G, Fala, p. 120-121).  

 

(122) lá nessa árvore nós encontramos um tipo de formiga que me assustou Marcos 

... uma formiga gigante ... é ... uma formiga de uns seis centímetros ... preta e ... nós 

tentamos fotografá-la (Corpus D&G, Fala, p.121). 

 

 Em (121) o referente em grifo (uma árvore) é novo e, em seguida, é retomado 

anaforicamente por um SN (essa árvore) que é codificado como dado, pois já foi mencionado 

anteriormente. Em (122) o termo em grifo (uma formiga gigante) é mencionado, 

posteriormente, na forma gramatical de pronome (-la), que é classificado como dado.  

 De acordo com o corpus sob análise, os referentes dados não são tão frequentes 

quanto os novos, seja na fala (21% dos casos), ou na escrita (14,2% dos casos). Esse resultado 

confirma a tendência de o objeto direto portar a informação nova, conforme evidencia Du 

Bois (2003).  

 O objeto direto classificado como disponível é aquele relacionado a um referente 

único que está previsto na cena evocada pelo evento comunicativo. De acordo com Görski 

(1985 apud FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, MARTELOTTA, 2003, p. 48) “os SNs 

novos no discurso, porém disponíveis no universo espacial ou cultural do ouvinte são 

representados por SNs definidos”. Essa tendência pode ser corroborada a partir da amostra a 

seguir (123): 
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(123) eu vou descrever a ... a UNIPEC né ... onde eu passo ... eu passo o dia todo 

em casa e eu ... o melhor lugar que eu acho pra ... o melhor lugar que eu passo 

durante o dia (Corpus D&G, Fala, p. 35). 

 

 No trecho em (123), o referente (a UNIPEC – faculdade da rede privada na cidade do 

Natal) é único e definido no universo dos interlocutores. O referente carrega uma marca 

gramatical de definitude fornecida pelo artigo. Esse tipo de referente é, pois, classificado 

como disponível. A Tabela 6 mostra que esse referente tem baixa ocorrência (8,3% do total de 

dados analisados). Contudo, mesmo com volume de material textual superior na modalidade 

falada em relação à modalidade escrita, o referente disponível ocorreu, em termos 

proporcionais por modalidade, mais na escrita (10,5% dos dados).  

 Inferível é o referente identificado através de um processo de inferência, no qual o 

usuário da língua faz a referência por meio de informações prévias. Dos dados analisados, 55 

(5%) ocorrências correspondem a esse tipo de status informacional, como exemplifica a 

amostra em (124). 

 

(124) a culpa não está no ... no ... no ... no ... na comissão técnica ... no ... do futebol 

apresentado pelo ... no Brasil atualmente né ...eu acho que vem de ... vem de cima né 

... se ... se num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em torno do ... do 

... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu jogador na ... na ... na 

cabeça (Corpus D&G, Escrita, p. 44).   

  

 Em (124) o informante opina acerca da seleção brasileira de futebol e faz uso do 

referente (seu jogador) pela primeira vez; entretanto, o usuário da língua não tem dificuldades 

em rastrear esse referente uma vez que uma seleção de futebol implica a presença de 

jogadores.  

 O resultado obtido para o status informacional do objeto direto revela que esse 

elemento, sob a ótica da pragmática, é variável. De acordo com a linguística funcional, em 

termos de iconicidade, quanto mais acessível for uma informação, menos material gramatical 

é utilizado. Isso explica a previsibilidade dos referentes anáfora zero54, pronome, SN definido 

e SN indefinido (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, MARTELOTTA, 2003).  

                                                        
54 Ressalto que não incluí os objetos zero nesta pesquisa; faço referência a eles apenas para situar o leitor quanto 
à teoria aplicada aqui. 
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 Os dados analisados mostram que o objeto direto tende a transmitir uma informação 

nova, de modo que a distribuição quanto à sua informatividade pode ser feita seguindo a 

hierarquia: novo > dado > disponível > inferível. Na atribuição do status informacional, o 

objeto direto vai se distanciando do atributo prototípico: o falante apresenta frequentemente 

um referente como imprevisível (novo); toma um referente como previsível no contexto 

linguístico (dado); apresenta um referente como disponível na situação; toma um referente 

como possível de inferência (inferível) por meio do interlocutor. O falante da língua parece 

presumir que o referente está ativo na mente do interlocutor a partir de uma previsibilidade 

mais concreta (texto) para uma menos concreta (contexto). 

 O subprincípio de quantidade da informação prevê que quanto menos acessível for 

uma informação, mais forma gramatical é utilizada. Logo, a correlação entre forma e função 

pode ser vista na maneira como o objeto direto é codificado: SN indefinido (menos acessível / 

mais forma), SN definido e pronome (mais acessível / menos forma).   

 Em termos de prototipia, o objeto direto prototípico conjuga as propriedades de novo 

(do ponto de vista da pragmática) e SN indefinido (do ponto de vista morfológico), sendo esse 

tipo menos marcado em relação aos demais. 

 

3.1.6. A animacidade do objeto direto 

 

 A animacidade parece ser uma categoria universal que tem efeitos em línguas 

diversas (cf. Capítulo 2). Nesta seção, é examinado o resultado encontrado para os objetos 

diretos em termos dessa propriedade, disposto na Tabela 7: 
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   TABELA 7 – Distribuição do objeto direto quanto à animacidade 

Animacidade do OD 
Tipo textual Total 

 Fala Escrita Fala Escrita Total 

- Animado 

NEP 122 32 

775 
(88,1%) 

193 
 (80%) 

968 
(86,5%) 

NR 146 60 
DL 150 31 
RP 256 43 
RO 101 27 

+ Animado 
 

NEP 24 8 

105 
(11,9%) 

46 
(19, 2%) 

151 
(13,5%) 

NR 46 30 
DL 9 - 
RP 3 - 
RO 23 8 

Total de dados 
coletados 

NEP 146 40 

880 
(100%) 

239 
(100%) 

1.119 
(100%) 

NR 192 90 
DL 159 131 
RP 259 43 
RO 124 35 

 

  

 Segundo Payne (1997), os humanos tendem a selecionar entidades mais animadas 

como tópico oracional e entidades menos animadas como foco. Isso é corroborado pelos 

dados analisados. O objeto direto corresponde ao foco oracional; logo, os resultados mostram 

que a seleção de entidades menos animadas correspondeu a 968 (86,5%) dos dados 

analisados. As entidades mais animadas apresentaram 151 (13, 5%) ocorrências no material 

sob consulta. Essa frequência foi a mesma tanto na fala como na escrita, independentemente 

do tipo textual. Observem-se os casos de objetos diretos classificados quanto à animacidade 

em (125) e (126): 

 

(125) eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no sal e deixo curti-

lo ... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca para ficar 

aquela:: pra ela não ficar muito molhada (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

(126) aí chegaram na ... na ... na .... e gritaram pelo menino e o menino muito cri/ 

muito ... muito acriançado ... num entendeu foi nada ... aí atravessou a rua e a 

carreta pegou ele né ... aí matou (Corpus D&G, Fala, p. 30). 

 

 Os dados acima descrevem dois participantes (umas batatas / ele) que são [- 

animado] e [+ animado], respectivamente. Hopper e Thompson (1980) esclarecem que, 
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quando o referente do objeto direto é animado, é mais provável que o foco da oração recaia 

sobre o efeito do evento no objeto direto, como no caso de (125), cujo foco recai sobre o 

efeito da ação no menino (referente retomado pelo pronome ele), que é completamente 

afetado pelo evento denotado pelo verbo. Os autores ainda explicam que o objeto direto 

animado é mais individuado do que o objeto inanimado. Nos casos acima, ele é mais 

individuado do que umas batatas.  

 Hopper e Thompson mostram, ainda, que em orações cujo objeto direto é inanimado, 

o foco pode recair sobre o efeito no agente, como exemplificado por (127), entretanto essa 

afirmação não é categórica. 

 

(127) eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei ele lá preso 

... e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma eterna criança ... eu 

passo a vida inteira levando tudo na brincadeira ... (Corpus D&G, Fala, p. 51). 

 

 Em (127), o foco da oração recai sobre o efeito no sujeito da oração. Isso pode 

ocorrer, primeiramente porque o verbo denota um processo no qual o sujeito é um paciente 

(eu); o objeto direto (a vida inteira), por sua vez, não é afetado pela ação verbal, isto é, não há 

mudança física dele ou de sua condição. 

 O objeto direto codificado gramaticalmente por SN pronominal frequentemente é [+ 

animado] em relação àqueles expressos por SN lexical (cf. exemplos 122 e 126). Como já 

descrito anteriormente, o objeto expresso por SN pronominal é mais marcado do que o objeto 

por SN lexical, uma vez que demanda maior esforço cognitivo para identificar a informação. 

 Seguindo-se a hierarquia de animacidade proposta por Kuno (apud PAYNE, 1997) e 

aplicando o princípio de marcação, a partir do critério de frequência, o objeto direto [+ 

animado] é mais marcado em relação às entidades [- animadas]. Logo, o objeto direto 

prototípico tem a propriedade [- animada]. 
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3.2. ANÁLISE DO CONJUNTO PARCIAL DE DADOS 

  

 Nesta seção, os dados analisados correspondem ao material produzido por três 

informantes. O informante 4 foi descartado a fim de comparar se há diferenças quanto aos 

resultados obtidos anteriormente (cf. Introdução). Assim, do universo de 1.119 ocorrências 

registradas no corpus, 459 dados foram descartados. A análise segue a mesma organização 

daquela feita a partir do conjunto total de dados; entretanto, algumas informações não são 

repetidas aqui para não haver redundância. 

 Foram analisadas 660 orações que se distribuem quanto à modalidade da seguinte 

maneira: 487 (73,7%) orações na modalidade oral e 173 (26,3%) orações advindas da 

modalidade escrita. Esse percentual de orações por modalidade é similar ao da primeira 

análise, sendo, pois, a fala a modalidade com maior número de ocorrências de objeto direto 

por representarem textos maiores (ou com mais informações) do que os escritos. 

 

3.2.1. Tipos semânticos de verbos 

 

 As orações analisadas foram examinadas segundo o tipo semântico de verbo. A 

classificação desses tipos semânticos está disposta na Tabela 8: 
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   TABELA 8 – Tipos semânticos de verbos 

Tipos semântico de 
verbos 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Ação-Processo 
 

NEP 44 17 

277 
(56,8%) 

91 
(52,6%) 

368 
(55,8%) 

NR 86 40 
DL 34 2 
RP 98 27 
RO 15 5 

 
Ação  (Tipo 1) 

 

NEP 28 8 

87 
(17,8%) 

43 
(24,8%) 

130 
(19,6%) 

NR 12 18 
DL 8 7 
RP 1 1 
RO 38 9 

Estado 

NEP 17 1 

64 
(13,2%) 

10 
(5,8%) 

74 
(11,2%) 

NR 11 1 
DL 13 - 
RP 5 1 
RO 18 7 

Processo 
 

NEP 8 2 

35 
(7,2) 

11 
(6,4%) 

46 
(7%) 

NR 16 2 
DL 6 3 
RP - - 
RO 5 4 

 
Ação (Tipo 2) 

 
 

NEP 6 2 

24 
(5%) 

18 
(10,4%) 

42 
(6,4%) 

NR 10 10 
DL 4 4 
RP - - 
RO 4 2 

Total de dados 
coletados 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 80 27 

 

 Comparando-se os resultados dos tipos semânticos de verbos obtidos aqui em relação 

à primeira análise dos dados, é possível fazer algumas observações. O verbo de ação-processo 

tem 368 (55,8%) de ocorrências, sendo o tipo verbal mais recorrente na fala e na escrita, pois 

está relacionado ao evento transitivo canônico. A alta incidência de verbos de ação-processo 

não é registrada nos relatos de opinião, seguindo a mesma tendência da análise do conjunto 

total de dados. Em seguida ao verbo de ação-processo, o verbo de ação (tipo 1) apresenta a 

segunda maior frequência (19,6%). Essa tendência também foi observada na primeira análise. 

Os casos descritos em (128) e (129) são uma amostra desses dois tipos semânticos de verbo:  
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(128) um ônibus da empresa Nordeste pediu para ultrapassar, porque as 

ultrapassagens são feitas pela esquerda, mas o motorista não passou pela direita, 

então o ônibus passou pela direita e trancou agente e jogou todo mundo na estrada. 

(Corpus D&G, Escrita, p. 44). 

 

(129) ... a esposa dele ... ficou tão feliz com a caça ... tão feliz ... porque agora tinha 

alimento que começou a cheirar o cachorro (Corpus D&G, Fala, p. 86). 

 

 O verbo jogou em (128) denota uma ação que provoca uma mudança física no 

referente do objeto direto (todo mundo), que estava na estrada e a partir da ação é deslocado 

para fora dela; portanto, é um caso de verbo de ação-processo. Em (129), a ação de cheirar 

não afeta o referente do objeto direto (o cachorro), o qual, por ser cheirado, não sofre 

nenhuma alteração física ou de condição, como acontece com todo mundo no caso anterior. 

Desse modo, (129) é uma amostra de verbo de ação (tipo 1), pois codifica uma atividade 

física. 

 O terceiro verbo mais frequente corresponde ao tipo semântico estado, embora na 

escrita tenha tido apenas 10 (5,8%) ocorrências. Na primeira análise foram registrados casos 

desse verbo em todos os tipos textuais, em ambas as modalidades. A análise feita aqui mostra 

que nenhum dos três informantes utilizou o verbo de estado na descrição de local na 

modalidade escrita. Esse resultado é obtido, porque esses informantes utilizam na descrição 

escrita um grande número de verbos impessoais, os quais não são analisados neste trabalho. 

Uma amostra do verbo de estado é dada em (130): 

 

(130) aí acontece o seguinte ... que no caminho devido a eles:: eles irem a pé né ... 

não tinham veículo ... é um dos filhos dele devido criança né ... tem pouca resitência 

andar tanto ... começou a passar mal (Corpus D&G, Fala, p. 76). 

  

 No caso acima, o verbo tem denota uma propriedade ou condição (pouca resistência) 

da criança, o sujeito da oração. Esse tipo verbal teve maior frequência no relato de opinião, 

uma vez que ele serve de pano de fundo para ancorar uma ideia. 

 Os verbos de ação (tipo 2) e processo são aqueles que tiveram menor incidência: 42 

(6,4%) e 46 (7%) ocorrências, respectivamente. O verbo de ação (tipo 2) expressa uma 

atividade mental, e o verbo de processo expressa um acontecimento durativo. Ambos os tipos 

semânticos de verbo normalmente não preveem objeto direto em sua moldura semântica e, 
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quando o codificam, esse objeto não é afetado ou efetuado pelo evento denotado. São 

exemplos desses dois tipos de verbos: 

 

(131) todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente a uma televisão 

sonhando um mundo melhor de fantasias e esquece do seu mísero salário mínimo 

(Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

 

(132) ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e passou 

algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a empregada e o motorista 

sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e liberados né (Corpus D&G, 

Fala, p. 22). 

 

 (131) descreve duas ações mentais (ver / sonhar) que são exemplos do verbo de ação 

(tipo 2). As entidades (a crise / um mundo melhor de fantasias) que servem de objeto direto 

em ambos os casos não sofrem nenhum tipo de afetamento, parcial ou total, por parte da 

atividade mental, mas servem como estímulo dessas atividades. O caso descrito em (132) 

denota um processo (sofrer) cuja entidade codificada gramaticalmente como sujeito é um 

paciente do ato de sofrer; o objeto direto (escoriações leves) corresponde a uma entidade que 

é o tema B do acontecimento. 

 Diferentemente da primeira análise, não foram registradas ocorrência dos verbos de 

ação (tipo 2) e processo em relatos de procedimento. Esse resultado pode estar atrelado à 

estrutura textual. Os informantes 1, 2 e 3 relatam o modo de preparar receitas. Seus textos são 

menores e têm um formato específico: todos listam os ingredientes e, em seguida, o modo de 

fazer cada prato. O texto produzido pelo informante 4, além do caráter conversacional, mostra 

o modo de realizar uma atividade: em seu texto, o informante relata as etapas do seu trabalho 

e troca informações compartilhadas com seu interlocutor. 

 Embora a maior parte dos resultados seja semelhante, do ponto de vista da semântica 

do predicado, as duas análises mostram que o tipo semântico de verbo é pragmaticamente 

motivado pelo tipo de discurso (conversacional ou não), o tipo textual, o grau de familiaridade 

entre os interlocutores, entre outros.   Isto é, o modo como o discurso é empacotado é 

resultado do modo como o falante utiliza a língua para atingir seus propósitos comunicativos.  
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3.2.2. Aspecto do verbo 

  

 No que diz respeito ao exame da categoria aspecto, que se refere à imperfectividade 

do verbo, a análise do material linguístico produzido pelos informantes do corpus teve os 

seguintes resultados, contemplados na Tabela 9: 

 
   TABELA 9 – Classificação dos verbos quanto ao aspecto 

Aspecto do Verbo 
Tipo textual Total 

 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Atélico 
 

NEP 51 4 

367 
(75,3%) 

104 
(60%) 

471 
(71%) 

NR 81 30 
DL 53 16 
RP 104 29 
RO 78 25 

Télico 

NEP 52 26 

120 
(24,7%) 

69 
(40%) 

189 
(29%) 

NR 54 41 
DL 12 - 
RP - - 
RO 2 2 

Total de dados 
coletados 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 80 27 

 

 

 A Tabela 9 mostra que o aspecto atélico do verbo teve maior frequência 471 (71%) 

no universo total da amostra, da mesma maneira que na primeira análise. Na fala, esse 

resultado corresponde a 75,3% dos dados; na escrita, o percentual é de 60%. O aspecto télico, 

por sua vez, tem o percentual de 24,7% na fala e 60% na escrita. As amostras em (133) e 

(134) apresentam um verbo cujo aspecto é télico, e outro cujo aspecto é atélico, 

respectivamente: 

 

(133) aí o menino nasceu até em casa mesmo né  [...]eu tava até dormindo ... dormia 

lá no meu quarto só ... lá com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era 

praticamente da família ... aí eu escutei quando ... eu escutei à noite o berro do 

menino (Corpus D&G, Fala, p. 23). 
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(134) Depois pego a massa estiro [a massa] na pedra com um rolo de estirar massa 

e corto [a massa] em duas partes iguais (Corpus D&G, Escrita, p. 48). 

 

 Ainda que, de maneira geral, o resultado dessa análise seja similar àquele descrito na 

primeira, é possível levantar algumas diferenças. Na primeira análise, embora a incidência de 

verbos atélicos seja superior, há registro de verbos télicos em todos os tipos textuais, em 

ambas as modalidades. O mesmo não ocorre nessa análise, em que não é constatado nenhum 

verbo télico nos relatos de procedimento nas modalidades falada e escrita, assim como 

também não há registro desse aspecto verbal nas descrições de local na modalidade escrita.  

 Verbos de aspecto télico eram esperados nas narrativas, que geralmente são mais 

perfectivas (cf. Capítulo 2). As narrativas de experiência pessoal tiveram frequência 

semelhante de verbos télicos na fala e na escrita; as narrativas recontadas apresentaram maior 

frequência de verbos télicos na modalidade escrita por causa de sequências não-narrativas que 

veiculam impressões, comentários e explicações do falante. Os outros tipos textuais não 

pressupõem eventos télicos, todavia, foram registradas ocorrências desse aspecto na descrição 

de local (12 casos na fala), e nos relatos de opinião (2 casos na fala e 2 casos na escrita).  

 

3.2.3. Codificação morfológica do objeto direto 

  

 A classificação dos objetos diretos de acordo com sua codificação morfológica está 

na Tabela 10 a seguir: 
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   TABELA 10 – Codificação morfológica do objeto direto 

Tipo morfológico de 
OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

SN lexical 

NEP 93 29 

446 
(91,5% 

158 
(91,3%) 

604 
(91,5% 

NR 120 64 
DL 64 16 
RP 93 24 
RO 76 25 

SN pronominal 
 

NEP 9 1 

41 
(8,5%) 

15 
(8,7%) 

56 
(8,5% 

NR 15 7 
DL 1 - 
RP 11 5 
RO 4 2 

Total de dados 
coletados 

 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 80 27 

 

  

 A classificação dos objetos diretos quanto ao seu tipo gramatical não se mostrou 

diferente nas análises. Os objetos expressos por SN lexical correspondem a 604 (91,5%) 

ocorrências nas orações coletadas. Os objetos codificados por pronome tiveram 56 (8,5%) 

ocorrências. Vejam-se os casos em (135) e (136): 

 

(135) porque quando o homem descobre alguma coisa é porque Deus está ali na 

sua inteligência ... no seu raciocínio (Corpus D&G, Escrita, p. 63). 

 

(136) Em torno disto, temos uma classe que tem um pouco de conhecimento e que 

poderia usá-lo para ajudar a si próprio, ao seus filhos e ao seu próximo (Corpus 

D&G, Escrita, p. 93). 

 

 As ocorrências em (135) e (136) mostram dois objetos diretos (alguma coisa / -lo) 

codificados gramaticalmente como SN pleno e SN pronominal, respectivamente. Os usuários 

da língua tendem a usar apenas um SN lexical por oração, cuja função, do ponto de vista 

pragmático, é codificar o foco, conforme já explicado anteriormente. O resultado obtido nesta 

seção corrobora a tendência em codificar gramaticalmente os objetos diretos por SN pleno, 

uma vez que essa codificação é um dos atributos prototípicos desse elemento. 
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3.2.4. Papéis semânticos do objeto direto 

 

 Quanto à classificação semântica do objeto direto, os resultados foram similares na 

primeira e na segunda análise, como mostra a tabela 11: 

 
   TABELA 11 – Distribuição dos papéis semânticos do objeto direto 

Papéis semânticos do 
OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Paciente 
 

NEP 44 17 

277 
(56,8%) 

91 
(52,6%) 

368 
(55,8%) 

NR 86 40 
DL 34 2 
RP 98 27 
RO 15 5 

Tema A 

NEP 28 8 

87 
(17,8%) 

43 
(24,8%) 

130 
(19,6%) 

NR 12 18 
DL 8 7 
RP 1 1 
RO 38 9 

Estativo 

NEP 17 1 

64 
(13,2%) 

10 
(5,8%) 

74 
(11,2%) 

NR 11 1 
DL 13 - 
RP 5 1 
RO 18 7 

Estímulo 

NEP 6 2 

24 
(5%) 

18 
(10,4%) 

42 
(6,4%) 

NR 10 10 
DL 4 4 
RP - - 
RO 4 2 

Tema B 
 

NEP 8 2 

35 
(7,2) 

11 
(6,4%) 

46 
(7%) 

NR 16 2 
DL 6 3 
RP - - 
RO 5 4 

 
 

Total de dados 
coletados 

 
 
 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 

DL 65 16 
RP 104 29 

RO 80 27 

 

  

 O papel semântico paciente está vinculado ao evento transitivo canônico, que implica 

um elemento afetado ou efetuado pela ação verbal. Por se relacionar ao protótipo da 

transitividade, esse papel semântico tem maior frequência: 368 (55,8%) dos dados, sendo que 
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277 (56,5%) correspondem à modalidade falada e 91 (52,3%) correspondem à escrita. Do 

mesmo modo, a frequência dos verbos de ação-processo é predominante, tanto na análise que 

conjuga todo o universo de dados como também aqui. (137) explicita uma ocorrência desse 

papel semântico: 

 

(137) ... mas ele deixou lá uma frase e ele ficou lembrando né ... o tempo todo aí é ... 

aí/ cobriu lá o corpo né ... e levou lá pra o ... o:: fazer a necrópsia lá né (Corpus 

D&G, Fala, p. 27). 

 

 No excerto acima, o referente do objeto direto (o corpo) sofre uma mudança de 

condição, provocada por um sujeito agentivo: o corpo passa de não coberto para coberto. Tal 

mudança dá a entidade o status de paciente da ação verbal. Nos dados analisados, o papel de 

paciente só não teve maior ocorrência nos relatos de opinião. Esse resultado foi igual nas duas 

análises, uma vez que o relato de opinião é um texto que apresenta ideias e opiniões sobre 

algo, estas, em geral, não são afetadas. 

 O segundo papel semântico mais frequente diz respeito ao tema A: 19,6% dos dados. 

Esse papel está vinculado às orações em que o verbo denota um evento, cujo sujeito é agente 

mas não age em função de atingir um objeto paciente, como mostra a ocorrência em (138): 

 

(138) quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar 

a experiência que eu tinha achado fantástico ... (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

 

 O trecho descreve uma ação (chamar) que é intencionalmente iniciada e controlada 

por um sujeito (eu). Do ponto de vista do papel semântico, o objeto direto (umas duas colegas 

minhas) é tema A. Esse dado se distancia do evento transitivo canônico em termos da ação do 

verbo, que não implica afetamento do objeto. O tema A teve frequência maior nos relatos de 

opinião, superando o papel semântico prototípico (paciente). De um modo geral, o tema A é 

mais marcado em relação ao paciente, na medida em que não está relacionado ao evento 

transitivo prototípico. 

  Seguindo a tendência verificada na primeira análise, o objeto direto com papel de 

estativo ocupa a terceira posição em termos de frequência: 11,2%. O estativo é o 

complemento dos verbos de estado, que indicam uma propriedade ou estado do sujeito, como 

em (139): 
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(139) eu vou chamar Vilma ... porque Vilma tem um pai que trabalha aqui perto e 

tem um carro que vai levar a gente pro pronto-socorro (Corpus D&G, Fala, p. 53). 

 

 As orações com verbo de estado servem, muitas vezes, como fundo para os eventos 

ou ideias sobre os quais os usuários da língua falam. Das 74 ocorrências desse papel, 64 

(13,2%) são da fala e 10 (5,8%) da escrita. Não há registro desse papel semântico em 

descrições de local na modalidade escrita. 

 O papel semântico tema B se relaciona a processos, isto é, eventos em que o sujeito é 

um paciente. O tema B corresponde a 46 (7%) dos dados sob análise e se comporta na 

modalidade falada (7,2%), como na modalidade escrita (6,4%). Em (140) tem-se um objeto 

direto que é tema B: 

 

(140) seguiu né ... caminho ... só que passou muitos dias nessa caminhada e chegou 

um tempo que eles num tinha mais nada [...] até que um dia eles encontraram uma 

casa ... encontraram uma casa e nessa casa ... só que pra eles era um ... um motivo 

de alegria ... mas encontraram a casa e num podiam entrar na casa ... mas só em ter 

visto uma casa pra eles era ... era muito bom (Corpus D&G, Fala, p. 77). 

 

 (140) descreve um objeto direto (uma casa) que está vinculada a um processo 

(encontrar), cujo sujeito é não-intencional ou controlador, mas um paciente. Não há registro 

de ocorrência desse papel semântico nos relatos de procedimento analisados aqui.  

 O papel semântico com menor frequência corresponde ao argumento objeto direto 

que está vinculado a atividades mentais e/ou perceptuais, ou seja, ao estímulo, como em 

(141): 

 

(141) ... o que tenho visto quando você começa a conhecer de perto ... cada sertanejo 

... cada pessoa nordestina ... aquela mesmo que sente a situação ... que passa ... que 

passa o seu país e a vida que ela atravessa a cada dia (Corpus D&G, Fala, p. 84). 

 

 Em (141), sentir é uma atividade perceptual cujo objeto direto (a situação) é o 

motivo do sentir. O papel semântico estímulo não teve nenhuma ocorrência nos relatos de 

procedimento, uma vez que esse tipo de texto trata do modo de se fazer alguma coisa. 

 Como mostrado até aqui, quanto aos papéis semânticos, as duas análises contemplam 

a mesma tendência. A diferença que deve ser salientada é que há contextos linguísticos em 
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que o falante utiliza certas estratégias discursivas que não usa em outros contextos; assim, os 

fenômenos semântico-gramaticais estão inter-relacionados aos fatores discursivo-pragmáticos. 

 

3.2.5. Status informacional do objeto direto 

  

 Conforme o quadro teórico da linguística cognitivo-funcional, o status informacional 

diz respeito ao modo como a informação é veiculada a partir das pressuposições do falante 

sobre o seu interlocutor. A tabela 12 contempla os resultados obtidos na análise dessa 

categoria: 

 
   TABELA 12 – Status informacional do objeto direto 

Status informacional 
do OD 

Tipo textual Total 
 Fala Escrita Fala Escrita Total 

Novo 
 

NEP 56 22 

299 
(61,4%) 

114 
(65%) 

413 
(62,6%) 

NR 51 37 
DL 55 16 
RP 76 19 
RO 61 20 

Dado 

NEP 28 4 

115 
(23,6%) 

33 
(19%) 

148 
(22,4%) 

NR 56 21 
DL 5 - 
RP 20 5 
RO 6 3 

Disponível 
 

NEP 7 2 

37 
(7,5%) 

20 
(11,3%) 

57 
(8,6%) 

NR 16 11 
DL 5 - 
RP - 3 
RO 9 4 

Inferível 

NEP 12 3 

36 
(7,5%) 

10 
(5,7%) 

46 
(6,4%) 

NR 12 2 
DL - - 
RP 8 2 
RO 4 3 

Total de dados 
coletados 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 80 27 

 

 Comparando-se os resultados da Tabela 12 com os da Tabela 6 (cf. p. 89), é possível 

verificar que a tendência é a mesma: o objeto direto que representa informação nova é mais 
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frequente, conforme o referencial teórico prevê. Aqui, 413 (62,6%) dados correspondem a 

esse status informacional, como em (142): 

 

(142) e a empregada e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram 

medicados e liberados né [...]aí eu sei que eu fiquei esses dias todinho lá ... sem 

dormir direito ... coçava muito né ... aquele negócio sarando né ... aquelas ferida 

cicatrizando ... aí eu fiz uma plástica  (Corpus D&G, Fala, p. 22). 

 

 O referente do objeto direto (uma plástica) é mencionado pela primeira vez no texto, 

portanto é classificado como novo. Já foi mostrado (cf. Seção 3.1.5) que o status 

informacional se relaciona iconicamente com a codificação gramatical do elemento, de modo 

que uma informação menos previsível implica maior forma gramatical, como em (142), em 

que o objeto direto é codificado por artigo indefinido + substantivo. 

 O status de dado diz respeito a entidades textualmente já conhecidas e, portanto, 

recuperáveis, por parte do interlocutor. O objeto direto dado corresponde a 128 (22,4%) 

ocorrências do total aqui. Essa frequência é igual a da primeira análise (Tabela 6). As duas 

análises não registram ocorrência dessa categoria em descrição de local na modalidade escrita, 

uma vez que essa modalidade, por ser mais pensada e permitir (re) elaborações, é mais 

concisa e conservadora em relação à fala.  (143) mostra uma ocorrência de objeto direto 

textualmente dado: 

 

(143) o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... 

chegando lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem 

interessante que ... pegou um béquer com meio d'água [...] eu achei o seguinte ... se 

o professor colocou um pouquinho ... foi aquele desfile ... imagine se eu colocasse 

mais ... peguei o mesmo béquer ... coloquei uma colher ... uma colher de cloreto de 

sódio ... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

 

 (143) mostra que um referente pode ser retomado por meio de um SN lexical: o 

mesmo béquer. Como a entidade é recuperável (dado) do contexto, o falante se refere a ele 

por meio de um artigo definido + pronome. 

 Um referente pode ser disponível do ponto de vista da situação de comunicação, 

dado o conhecimento compartilhado.  O status de disponível no corpus sob consulta 
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correspondeu a 57 (8,6%) das amostras. São casos de referente disponível as entidades em 

destaque em (144): 

 

(144) ... pra o pessoal treinar tem que ... se  alu/ alugar o Palácio dos Esportes ... 

alugar o Sílvio Pedrosa ... outros lugares aí ... porque a gente num ... num tem 

aonde treinar ... (Corpus D&G, Fala, p. 38). 

 

As duas entidades (o Palácio dos Esportes / o Sílvio Pedrosa) são referentes únicos 

(dois ginásios na cidade do Natal). Quando o falante faz uso de um referente disponível, ele 

supõe que o seu interlocutor tem condições de identificar esse referente, pois compartilha com 

ele a mesma informação pragmática. O status disponível, na segunda análise, apresentou a 

mesma tendência em relação à narrativa de experiência pessoal, à narrativa recontada e aos 

relatos de opinião registrada na primeira análise. Na descrição de local, em ambas as análises, 

o referente disponível só ocorre na modalidade falada. No relato de procedimento, há a 

incidência dessa categoria na análise do conjunto total de dados, em ambas as modalidades; 

na análise do conjunto parcial dos dados, essa categoria não ocorre na modalidade falada, 

apenas na escrita. 

O referente é inferível quando o falante supõe que seu interlocutor pode identificá-lo 

através de um processo de inferência. O objeto direto inferível foi registrado em todos tipos 

textuais, com exceção da descrição de local. Na primeira análise, há ocorrências desse status 

em todos os tipos textuais, exceto no relato de opinião escrito. Em (145) tem-se um caso de 

referente inferível: 

 

(145) Eu uso aproximadamente meio quilo de farinha de trigo, um tablete de 

fermento para pizza flechman, uma colher de sopa de sal, uma de manteiga ou 

margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, um copo e dois dedos de água ou leite, 

dependendo de como a pessoa queira a massa, mais macia ou mais dura, 

consistente. Misturo tudo em uma bacia [...]. Depois pego a massa estiro na pedra 

com um rolo de estirar massa e corto em duas partes iguais. Vou untar a forma e 

coloco a massa (Corpus D&G, Escrita, p. 48). 

  

 Nesse fragmento, o informante relata o modo como se prepara uma pizza e faz 

menção ao referente (a forma) pela primeira vez; contudo o referente pode ser identificado a 
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partir de conhecimento de mundo prévio (a pizza deve ser assada numa forma). Esse referente 

é marcado gramaticalmente (escrito com artigo definido). 

 Em termos pragmáticos, as duas análises corroboram a tendência em se codificar o 

objeto direto como foco da oração, isto é, o elemento que porta a informação nova. Ser 

informação nova é mais uma propriedade a ser considerada no exame do objeto direto em 

termos de prototipia.  

 

3.2.6. Animacidade do objeto direto 

  

 A Tabela 13 mostra a classificação dos objetos diretos em termos da propriedade 

semântica da animacidade. 

 
   TABELA 13 – Classificação do objeto direto quanto à animacidade 

Animacidade do OD 
Tipo textual Total 

 Fala Escrita Fala Escrita Total 

- Animado 

NEP 82 24 

414 
(85%) 

131 
(75%) 

545 
(82%) 

NR 102 42 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 61 20 

+ Animado 
 

NEP 21 6 

73 
(15%) 

42 
(25%) 

115 
(18%) 

NR 33 29 
DL - - 
RP - - 
RO 19 7 

Total de dados 
coletados 

NEP 103 30 

487 
(100%) 

173 
(100%) 

660 
(100%) 

NR 135 71 
DL 65 16 
RP 104 29 
RO 80 27 

 

 

Segundo a literatura linguística, os seres humanos tendem a selecionar como tópico 

da oração, entidades [+ animadas] e para foco entidades [- animadas] (cf. Capítulo 2). Essa 

tendência é registrada aqui, assim como foi registrada na primeira análise. Veja-se (146):  

 

(146) unto uma forma, redonda e furada no meio, com manteiga e ponho o arroz 

ainda quente socando-o (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 
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Em (146) o objeto direto (uma forma) é uma entidade não humana e, portanto, [-

animada]. No corpus sob análise, a frequência de entidades [- animadas] codificadas como 

objeto direto (82%) é consideravelmente maior em relação a entidades [+ animadas], em 

todos os tipos textuais, tanto na modalidade oral, como na modalidade escrita. Entidades [+ 

animadas], como mostra (147), são menos freqüentes: 

 

(147) o gato num ... num ... num estranhava ... só se dava bem com as crianças ... 

com o pai e com a mãe dele num ... num ... num se dava bem de jeito nenhum ... 

quando ele tava só em casa o:: gato pulava em cima pra arranhar né ... pra 

arranhar ele (Corpus D&G, Fala, p. 28). 

 

 No fragmento acima, o objeto direto ele é [+ animado]. Essa propriedade semântica 

do objeto não foi registrada em relatos de procedimento ou descrições de local na fala ou na 

escrita. Na primeira análise feita, houve ocorrências de objeto direto [+ animado] no relato de 

procedimento e na descrição de local produzidas pelo informante 4. Esse resultado pode ser 

fruto da natureza conversacional de ambos os tipos textuais produzidos por esse informante.   

No que diz respeito ao exemplar prototípico do objeto direto, este carrega a 

propriedade semântica [-animado]. 

 

3.3. O OBJETO DIRETO PROTOTÍPICO 

 

A abordagem da gramática tradicional prevê as categorias linguísticas como 

estanques, isto é, possuidoras dos mesmos traços categóricos. Ao contrário desse ponto de 

vista, a linguística cognitivo-funcional afirma que as categorias linguísticas não são discretas, 

mas distribuem-se num contínuo (GIVÓN, 1995; FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 

MARTELOTTA; 2003). Os dados analisados aqui mostram que a categoria objeto direto é 

flexível, conforme preconiza a linguística cognitivo-funcional, de modo que ela se manifesta 

no discurso sob formas variadas.  

No corpus analisado, a relação gramatical objeto direto apresenta uma gradação 

podendo ser disposta em um contínuo no qual numa das extremidades está o objeto que 

possui os atributos mais salientes e mais frequentes. Esses atributos são definidos em termos 

dos níveis linguísticos: 

 



  LUCENA, N. L. (2010)                                                                           CAPÍTULO 3 – Análise dos dados    109 

 

a) do ponto de vista morfológico e sintático: o objeto direto é codificado preferencialmente 

como SN lexical alinhado à direita do verbo. 

b) do ponto de vista semântico: o objeto direto é afetado ou efetuado pela ação verbal, isto é, 

seu papel semântico corresponde ao de paciente da ação. Quanto à propriedade semântica 

da animacidade, o objeto é codificado como [-animado]. 

c) do ponto de vista pragmático: é o termo que introduz uma informação nova no discurso, ou 

seja, é o foco da oração. 

 

As propriedades descritas acima são parâmetros para a identificação do protótipo do 

objeto direto, de tal modo que aqueles elementos que não compartilham esses atributos, mas 

outros, posicionam-se mais distantes da extremidade mais prototípica. Cabe salientar, ainda, 

que esses atributos podem não coincidir, pois um objeto pode ser codificado por um SN 

pronominal (em termos gramaticais), mas desempenhar o papel de paciente (do ponto de vista 

da semântica), e não ser foco (do ponto de vista pragmático), entre outras variações. Os casos 

abaixo ratificam algumas dessas variações. 

 

(148) Quando foi à noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo 

sujo e com miado esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, ele pegou 

um cano e assustou o gato. (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

(149) aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São Sebastião ... porque 

ali o tronco ... parecia que ele tinha sido esculpido ali sobre a duna ... o tronco na 

altura de dois metros ... dois e vinte ... e ele tinha uma beleza ... um assim ... 

indescritível (Corpus D&G, Fala, p. 120). 

 

A amostra em (148) contém um objeto direto com características prototípicas (um 

cano), pois, sintaticamente, o elemento é um SN lexical alinhado à direita do verbo; 

semanticamente, é o paciente da ação verbal na medida em que sofre uma mudança física 

(localização) e é menos animado; pragmaticamente, é o foco da oração. Na mesma amostra, 

há um caso de objeto direto que se afasta do exemplar prototípico (o gato), uma vez que, 

semanticamente, é uma entidade mais animada e, pragmaticamente, não é uma informação 

nova. 

Na amostra em (149), é possível observar um outro objeto direto (uma beleza) que se 

afasta do exemplar prototípico, pois não compartilha o atributo relacionado ao papel 
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semântico paciente. Uma beleza corresponde ao papel estativo, distanciando-se, assim, do 

protótipo. 

A noção de prototipia não deve ser tomada a partir de um único nível linguístico, uma 

vez que gramática, semântica e pragmática não estão dissociadas no uso efetivo da língua. 

 

3.4. ESTRUTURA ARGUMENTAL COM OBJETO DIRETO 

 

 Nesta seção, apresento os tipos de estrutura argumental com objeto direto que são 

encontradas no corpus analisado. Essas estruturas argumentais se organizam a partir da classe 

semântica de verbo; assim, o ponto de partida é o verbo de ação-processo, que obteve maior 

frequência na análise dos dados, para os demais tipos semânticos de predicador. Para elucidar 

a manifestação das classes semânticas de verbos, um quadro esquemático55 é relacionado a 

cada um desses tipos semânticos. 

 

3.4.1. Verbo de ação-processo 

 

O verbo de ação-processo seleciona, em sua moldura semântica, entidades agentivas 

na posição de sujeito responsáveis pela execução da ação. Por outro lado, como verbo de 

processo, prevê uma entidade paciente, afetada pela ação desencadeada pelo agente. Na 

perspectiva de Slobin (1982), esse verbo está relacionado ao protótipo de um evento 

transitivo, uma vez que em seu enquadre semântico estão implicados agentividade do sujeito e 

afetamento do objeto. Givón (2001) corrobora a ideia de Slobin e acrescenta, ainda, o critério 

perfectividade como atributo desse protótipo. O caso em (150) mostra uma estrutura 

argumental com verbo de ação-processo: 

 

(150) Um dia o professor Edson me convidou para ajudá-lo [..] Ele pegou uma 

pitada de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs num pequeno becker 

com água foi aquele fogo desfilando dentro do becker. (Corpus D&G, Escrita, p. 66). 

 

 No caso acima, o verbo de ação-processo pegou seleciona um agente, codificado 

sintaticamente como sujeito (ele), e um elemento paciente, codificado como objeto direto 
                                                        
55 A adoção desses quadros esquemáticos não constitui uma generalização categórica acerca das estruturas 
argumentais dos tipos semânticos de verbos, mas uma alternativa de sumarizar os dados obtidos no corpus 
analisado neste trabalho. É sabido que pode haver outras variações da estrutura argumental em outros corpora, 
uma vez que a estrutura argumental não é rígida. 
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(uma pitada de cloreto de sódio em estado natural).  A ação denotada pelo verbo é pontual e 

perfectiva. Logo, a oração possui os atributos prototípicos do evento transitivo.  

 O quadro a seguir reproduz as propriedades mais frequentes da estrutura argumental 

do verbo de ação-processo que foram registradas no corpus sob consulta: 

    QUADRO 4 – Estrutura argumental do verbo de ação-processo 

    

Relacionando o Quadro 4 com a amostra em (150), pode-se observar que, do ponto 

de vista pragmático, o sujeito (Ele) é tópico e o objeto direto (uma pitada de cloreto de sódio) 

é foco. Do ponto de vista semântico, o sujeito e o objeto direto desempenham o papel 

semântico de agente e paciente, respectivamente e, quanto à animacidade, o sujeito tende a ser 

[+ animado], enquanto o objeto direto, [- animado].  

 

3.4.2. Verbo de ação 

 

O verbo de ação seleciona, em sua moldura semântica, preferencialmente entidades 

agentivas como sujeito. Ainda que em sua moldura não seja exigido um elemento codificado 

como objeto direto, os dados analisados mostram a ocorrência do verbo de ação com esse 

elemento. O tipo semântico ação pode desempenhar uma ação física (tipo 1) ou mental (tipo 

2). Os casos a seguir, (151) e (152), mostram esses subtipos: 

 

(151) Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem 

metros da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu 

topo. (Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

Em (151), o referente codificado sintaticamente como sujeito (Ø, que retoma o 

participante nós) pratica uma ação (subimos) que não afeta o referente do objeto direto (uma 

duna). A ação, embora seja mais durativa em relação a pegou (150), é perfectiva.  

Estrutura Sintática Sujeito Verbo Objeto direto 

Estrutura Pragmática Tópico 
Ação que causa 
um afetamento 

no objeto 

Foco 

Estrutura Semântica 

 

Agente 

+ Animado 

Paciente 

- Animado 
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  O Quadro 2 mostra como tende a se manifestar a estrutura argumental do verbo de 

ação (Tipo 1) no corpus examinado. 

    QUADRO 5 – Estrutura argumental do verbo de ação (tipo 1) 

 

Atribuindo os elementos em (151) ao Quadro 5, é possível observar que do ponto de 

vista da pragmática, o referente do sujeito (Ø nós) é tópico, enquanto o referente do objeto 

direto é foco (uma duna). Do ponto de vista da semântica, os referentes dessas relações 

gramaticais desempenham o papel semântico de agente e tema A, respectivamente, sendo que 

o referente do sujeito é [+ animado], e o referente do objeto direto é [- animado].  

Como se pode notar, a moldura semântica do verbo de ação compartilha alguns 

atributos com a moldura semântica do verbo de ação-processo, como a agentividade do 

sujeito e alguns atributos (foco e animacidade) do referente do objeto direto. Esse último 

elemento, mesmo não sendo previsto na estrutura argumental do verbo de ação, quando 

ocorre, possui propriedades semelhantes ao objeto direto dos verbos de ação processo, como 

foco, do ponto de vista pragmático, e a propriedade semântica [- animado], ainda que 

desempenhe papel semântico distinto. 

 O verbo de ação (Tipo 2) que denota atividade mental ou perceptual tem estrutura 

argumental um pouco diferente do verbo de ação (Tipo 1). A amostra em (152) é um caso de 

estrutura argumental com o verbo de ação (Tipo 2): 

 

(152) Mas no entanto, todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente a uma 

televisão sonhando um mundo melhor de fantasias e esquece do seu mísero salário 

minimo. (Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

 

 (152) designa um evento mental na medida em que o referente do sujeito (Ø, que se 

refere a todos) pratica a ação mental sonhando, e o referente do objeto direto (um mundo 

melhor de fantasias) é a coisa sonhada. A estrutura argumental do verbo de ação (Tipo 2) está 

disposta no Quadro 6, a seguir: 

Estrutura Sintática Sujeito Verbo Objeto direto 

Estrutura Pragmática Tópico 
Ação física que 

não afeta o 
objeto 

Foco 

Estrutura Semântica Agente 

+ Animado 

Tema A 

- Animado 
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    QUADRO 6 – Estrutura argumental do verbo de ação (tipo 2). 

 

 A relação entre (152) e o Quadro 6 se manifesta na medida em que, do ponto de vista 

pragmático, o referente do sujeito (todos) é tópico, de modo que é até apagado e o objeto (um 

mundo melhor de fantasias) é foco. Do ponto de vista semântico, o sujeito é experienciador e 

possui a propriedade [+ animado], enquanto o referente do objeto direto é [-animado]. 

  A estrutura argumental do verbo de ação (tipo 2) possui atributos que são análogos 

às estruturas argumentais descritas anteriormente. De uma perspectiva pragmática, tópico e 

foco se referem aos elementos codificados sintaticamente como sujeito e objeto direto, 

respectivamente. De uma perspectiva semântica, o papel desempenhado pelo sujeito é 

experienciador, e o papel semântico do objeto direto é estímulo. Ainda sob a perspectiva da 

semântica, [+ animado] e [-animado] correspondem aos referentes do sujeito e objeto direto, 

na mesma ordem. 

 
3.4.3. Verbo de processo 

 

O enquadre semântico do verbo de processo tende a selecionar um sujeito paciente. 

Da mesma maneira que o verbo de ação, esse enquadre não prevê a manifestação do objeto 

direto. Entretanto, os dados analisados mostram que o verbo de processo se manifesta também 

com objeto direto, como em (153): 

 

(153) ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e passou 

algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a empregada e o motorista 

sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e liberados né (Corpus D&G, 

Fala, p. 22). 

 

Na amostra dada acima, o verbo sofreu denota um acontecimento cujo referente 

codificado como sujeito (a empregada e o motorista) é o paciente desse processo. O referente 

Estrutura Sintática Sujeito Verbo Objeto direto 

Estrutura Pragmática Tópico 
Atividade mental 
estimulada pelo 

objeto 

Foco 

Estrutura Semântica 

 

Experienciador 

+ Animado 

Estímulo 

- Animado 
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do objeto direto (escoriações leves) não é afetado pelo processo. Isso posto, o Quadro 7 

designa a manifestação da estrutura argumental do verbo de processo: 

QUADRO 7 – Estrutura argumental do verbo de processo 

 

De acordo com o quadro, assim como se pode observar na amostra empírica, sob 

uma perspectiva pragmática, o sujeito é o tópico da oração, e o objeto direto é foco. Sob uma 

perspectiva semântica, o verbo não mais denota uma ação, mas um processo cujo paciente é o 

referente do sujeito; o referente do objeto direto não sofre afetamento por parte do processo, 

mas desempenha o papel semântico de tema B. Ainda é possível observar que os referentes do 

sujeito e do objeto possuem as propriedades semânticas de [+ animado] e [- animado], 

respectivamente. 

De uma perspectiva pragmática, a estrutura argumental do verbo de processo 

compartilha os mesmos atributos das demais estruturas argumentais: o sujeito é tópico para e 

o objeto direto é foco. De uma perspectiva semântica, o papel do sujeito se afasta dos demais 

tipos de verbo, sendo paciente; o papel semântico do objeto direto também muda, sendo tema 

B. Ainda à luz da semântica, os referentes do sujeito e objeto direto compartilham, 

respectivamente, a propriedade [+ animado] e [-animado] com as estruturas argumentais 

apresentadas anteriormente. 

 

3.4.4. Verbo de estado   

 

O verbo de estado possui uma moldura semântica que se distancia das demais por 

não se referir a uma ação, ou a um acontecimento; logo, sua moldura não implica um sujeito 

agentivo ou paciente. Dito de outro modo, o verbo de estado descreve uma propriedade ou 

condição de uma entidade que é codificada sintaticamente como sujeito. Essa entidade é, 

então, um suporte de propriedades, nos termos de Borba (1996, 2002). Em (154) há uma 

ocorrência desse tipo semântico de verbo: 

 

Estrutura Sintática Sujeito Verbo Objeto direto 
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(154) esse lado bom que você tem ... porque todo indivíduo é bom ... ninguém é 

necessariamente mau ... todos nós temos nossas coisas boas ... e acredito no 

arrependimento (Corpus D&G, Fala, p. 66). 

 

O dado em (154) descreve uma condição (ter alguma coisa boa) do referente do 

sujeito (nós), que desempenha o papel semântico de suporte de propriedade. O objeto direto 

(nossas coisas boas) é o elemento estativo, isto é, o próprio estado ou condição. A estrutura 

argumental do verbo de estado, nos dados analisados, pode ser observada a partir do Quadro 

8: 

    QUADRO 8 – Estrutura argumental do verbo de estado 

 

Através do Quadro 8, é possível observar que a estrutura argumental do verbo de 

estado implica, numa perspectiva pragmática, o tópico codificado sintaticamente como sujeito 

e o foco codificado sintaticamente como objeto direto. Numa perspectiva semântica, o verbo 

de estado implica um participante que é o possuidor (o sujeito nós, no caso da ocorrência 

dada), isto é, àquele que suporta (carrega) a propriedade descrita pelo verbo e, por isso, 

desempenha o papel semântico de suporte de propriedade; o objeto direto designa, por sua 

vez, o próprio estado ou propriedade desse sujeito (como em nossas coisas boas), 

desempenhando o papel semântico de estativo. Quanto à propriedade da animacidade, 

preferencialmente, o referente do sujeito é [+ animado], enquanto o referente do objeto é [-

animado]. 

A estrutura argumental sintática do verbo de estado examinada aqui é a mesma dos 

demais tipos verbais (sujeito – verbo – objeto direto), de modo que os verbos são classificados 

como transitivos. Do ponto de vista pragmático, compartilha os mesmos atributos da 

estruturas anteriores, na medida em que o sujeito e o objeto direto são tópico e foco, 

respectivamente. Ainda do ponto de vista semântico, compartilham a propriedade de [+ 

animado] para o referente do sujeito e [- animado] para o referente do objeto. Logo, a 

diferença entre as estruturas argumentais está centrada no nível semântico, em especial, nos 

Estrutura Sintática Sujeito Verbo Objeto direto 

Estrutura Pragmática Tópico 
Estado do 
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tipos semânticos de verbos que selecionam os diferentes papéis semânticos dos participantes 

no evento. 

O fenômeno da transitividade, do mesmo modo, está relacionado ao tipo semântico 

de verbo, que evoca quais argumentos estão previstos na sua moldura e que papéis sintáticos e 

semânticos esses argumentos desempenham na oração.   

À luz de Givón (1984 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007) alguns verbos 

codificados sintaticamente como transitivos, isto é, acompanhados de sujeito e objeto direto, 

se desviam do exemplar prototípico por um processo de extensão metafórica. Em outras 

palavras, alguns verbos que se afastam semanticamente do sentido prototípico da 

transitividade são codificados sintaticamente pelo falante como um verbo transitivo 

prototípico porque suas propriedades são interpretadas como sendo semelhantes ao protótipo. 

De acordo com Furtado da Cunha e Souza (p. 33), “transitividade é uma questão de grau, em 

parte porque a percepção da mudança no objeto é uma questão de grau, e em parte porque 

depende de mais de uma propriedade”.  

Desse modo, em uma oração como em (150) Ele pegou uma pitada de clorêto de 

sódio em estado natural, o afetamento do objeto é perceptível. Conforme Givón, numa oração 

como (151), subimos uma duna, o objeto direto é o ponto para onde se dirige a 

ação/movimento do sujeito; entretanto, a perspectiva imposta pelo falante considera o 

referente do objeto direto como uma entidade afetada pela ação verbal, pois subir uma duna 

enfatiza a mudança de ausência para presença de pessoas na duna. O mesmo ocorre com 

verbos que designam atividades mentais e processos, como é o caso de (153), a empregada e 

o motorista sofreu só escoriações leves cujo paciente é o sujeito (a empregada e o motorista). 

Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 35) explicam: 

 
a extensão metafórica desses verbos para a classe de transitivo 
prototípico se explica em termos de o sujeito ser ou um agente ou 
um experienciador, isto é, um humano-animado cuja importância 
no evento é alta e cujo campo perceptual é estendido para o 
objeto, que é então metaforicamente interpretado como afetado 
pela ação verbal.  

 

De acordo com Croft (2010), o sujeito e o objeto direto são categorias polissêmicas 

na medida em que seus referentes desempenham diferentes papéis semânticos. 

Os eventos transitivos prototípicos são apreendidos pelas crianças e estendidos para 

eventos de baixa transitividade, de modo que a noção de transitividade esteja completamente 

gramaticalizada (SLOBIN, 1982). Como o verbo de ação-processo está relacionado ao 
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protótipo de evento transitivo, ele é menos marcado, já que é perceptualmente mais saliente e 

frequente no discurso; a partir desse verbo, outros tipos semânticos, mais marcados, são 

codificados com a mesma estrutura sintática.  
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4 IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 
Aprender sem pensar é tempo perdido. 

 (Confúcio) 

 

Este capítulo concilia a análise feita neste trabalho com as discussões concernentes 

ao ensino de língua portuguesa, ancoradas, em especial, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), com o intuito de oferecer subsídios ao tratamento da língua materna em sala 

de aula.  

Para isso, são analisadas algumas propostas dos PCN, discutidas à luz dos 

pressupostos teóricos da linguística cognitivo-funcional. Ainda é examinado o modo como os 

livros didáticos escolares abordam o tema da relação gramatical objeto. 

O capítulo está dividido em três partes: na primeira faço uma descrição das propostas 

dos PCN e do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  Num segundo momento, 

examino os livros didáticos. Finalmente, faço algumas reflexões acerca do fenômeno sob 

investigação relacionado ao referencial teórico. 

É importante salientar que esta análise não tem a intenção de avaliar a qualidade dos 

materiais examinados aqui, sejam os PCN sejam os livros didáticos, mas se constitui em uma 

reflexão sobre o conflito que subjaz à interface entre teoria e prática do ensino de língua. 

 

4.1. PCN e PNLD 

 

 Os PCN foram elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de discussões 

no âmbito das ciências da educação. Tais discussões culminaram na formulação do conjunto 

de documentos que correspondem ao ensino fundamental (1997) e ao ensino médio (2000). 

Esse documento, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, 

formam o aparato legal no qual se ancoram as propostas educativas no Brasil, ou, ainda, as 

diretrizes que norteiam, ou devem nortear, o ensino público e privado no país.  

Como objetivo principal, os PCN visam a orientar e garantir a coerência das esferas 

que envolvem o processo educacional, tanto no seio dos investimentos em educação quanto 

na socialização das discussões, pesquisas ou recomendações (BRASIL, 1997). Assim, figura 

como princípio nos PCN: 

 
a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática 
educativa adequada às necessidades sociais, políticas, 
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econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os 
interesses e as motivações dos alunos e garanta as 
aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 
competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que 
vivem (BRASIL, 1997, p. 27). 

 

É nesse sentido que figuram os aspectos relativos às concepções pedagógicas no 

processo de formação do professor, que precisa dispor de instrumentos teóricos e 

metodológicos que ajudem a permear a sua prática. Cabe salientar, neste trabalho, o fazer 

pedagógico do professor de língua portuguesa.  

Tradicionalmente, o ensino é centrado na figura do professor. Valoriza-se a 

exposição dos conteúdos predeterminados, desvinculados de suas funções no cotidiano: 

 
Os conteúdos do ensino correspondem aos conhecimentos e 
valores sociais acumulados pelas gerações passadas como 
verdades acabadas, e, embora a escola vise à preparação para a 
vida, não busca estabelecer relação entre os conteúdos que se 
ensinam e os interesses dos alunos, tampouco entre esses e os 
problemas reais que afetam a sociedade (BRASIL, 1997, p. 30-31) 

 
 

No que diz respeito ao ensino de língua materna, a tradição é pautada numa 

orientação normativo-prescritiva que visa à memorização de regras gramaticais e suas 

exceções advindas de exemplos fabricados em frases soltas e artificiais. Segundo os PCN, a 

crítica à concepção tradicional de ensino de língua portuguesa está baseada nas seguintes 

razões:  

 
desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos; a 
excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção 
de texto; o uso do texto como expediente para ensinar valores 
morais e como pretexto para o tratamento de aspectos 
gramaticais; a excessiva valorização da gramática normativa e a 
insistência nas regras de exceção, com o conseqüente 
preconceito contra as formas de oralidade e as variedades não-
padrão; o ensino descontextualizado da metalinguagem, 
normalmente associado a exercícios mecânicos de identificação 
de fragmentos lingüísticos em frases soltas; a apresentação de 
uma teoria gramatical inconsistente; uma espécie de gramática 
tradicional mitigada e facilitada (BRASIL, 1998, p. 18). 

 

Logo, a proposta dos PCN reivindica que o ensino de língua portuguesa deve-se 

configurar numa tríade que engloba aluno – conhecimento – professor.  Essa proposta 

pretende contribuir para um ensino que leve o aluno a desenvolver habilidades de reflexão, 
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crítica, produção de textos orais e escritos em gêneros56 diversos e com graus de formalidade 

distintos.   

Nessa perspectiva a linguagem é concebida como uma atividade discursiva e 

cognitiva orientada para fins comunicativos. A língua é, por sua vez, compreendida como um 

sistema simbólico motivado histórico e socialmente “que possibilita a homens e mulheres 

significar o mundo e a sociedade” (BRASIL, 1998, p. 20). A interação através da linguagem é 

uma atividade discursiva orientada a partir de um contexto histórico que demanda 

determinadas circunstâncias. Segundo os PCN (p. 21):  

 
o discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do 
locutor, dos conhecimentos que acredita que o interlocutor possua 
sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, 
simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de 
familiaridade que têm, da posição social e hierárquica que 
ocupam. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o 
discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e da 
seleção de recursos lingüísticos. É evidente que, num processo de 
interlocução, isso nem sempre ocorre de forma deliberada ou de 
maneira a antecipar-se à elocução. Em geral, é durante o 
processo de produção que as escolhas são feitas, nem sempre (e 
nem todas) de maneira consciente. 

 
 

Desse modo, o texto em sua variabilidade de formas e funções é o produto do 

discurso. É a partir do texto que deve se configurar a aula de língua materna. O texto, em sua 

diversidade de gêneros, proporciona maneiras diferentes de uso das formas linguísticas e, 

portanto constitui peça chave para a análise e reflexão da língua em todas as suas variações e 

modalidades, seja ela oral ou escrita.  

Sob a nova ótica do ensino de língua portuguesa, o estudo das manifestações 

gramaticais, ou a análise gramatical, deve ser instrumento de apoio para a discussão dos 

aspectos da língua, e não mais o centro dela. Em outras palavras, a análise gramatical deve 

estar vinculada à produção, leitura e escuta de textos, servindo como mecanismo de 

aprimoramento das habilidades linguísticas do aluno.  

Outro aspecto a ser levado em conta é que o uso de uma forma ou outra de expressão 

está sujeito a variações geográficas, socioeconômicas, à faixa etária, ao gênero, à relação entre 

os interlocutores, isto é, está sujeito a uma série de variáveis que apenas no exame empírico 

                                                        
56 O gênero “refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham características comuns, embora 
heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau 
de literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado” (BRASIL, 1998, p. 22). 
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dos usos da língua pode ser avaliada. De acordo com os PCN, a análise gramatical deve estar 

centrada em 

 
uma prática que parte da reflexão produzida pelos alunos 
mediante a utilização de uma terminologia simples e se aproxima, 
progressivamente, pela mediação do professor, do conhecimento 
gramatical produzido. Isso implica, muitas vezes, chegar a 
resultados diferentes daqueles obtidos pela gramática tradicional, 
cuja descrição, em muitos aspectos, não corresponde aos usos 
atuais da linguagem, o que coloca a necessidade de busca de 
apoio em outros materiais e fontes (BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Nessa linha, a seleção dos conteúdos gramaticais não deve seguir o modelo dos 

compêndios gramaticais de orientação tradicional, mas deve atender às demandas da prática 

linguística dos alunos.  

Por outro lado, o exame da língua não deve privilegiar a modalidade falada ou escrita 

como se uma fosse melhor ou superior do que a outra. Antes, é objetivo do exame linguístico 

ampliar os usos em que ambas as modalidades se manifestam. Assim, o eixo do ensino de 

língua materna se articula com o uso da língua oral ou escrita para a análise e reflexão 

linguística de maneira interdependente. 

No processo de ensino-aprendizagem de língua materna, o professor dispõe de várias 

ferramentas, o livro didático é uma delas. Adotado em grande parte das escolas, da rede 

pública ou privada, essa ferramenta se constitui algumas vezes como o “único” instrumento 

que chega às mãos do professor, em especial na rede pública.  

O PNLD é um dos mais antigos programas no âmbito da educação e visa à 

distribuição gratuita de livros e obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino. Sua 

primeira versão, ainda com outra denominação, é de 1929, porém sua mais nova versão, como 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foi instituída em 2001. Seu funcionamento 

ocorre a partir da seleção de um conjunto de livros gerenciada pelo MEC, que distribui um 

catálogo guia com o conjunto de obras escolhidas às escolas. A partir disso, a equipe escolar, 

incluindo o professor, seleciona o material a ser adotado (BRASIL, 2007). 

A seleção de livros pelo MEC é baseada nos objetivos oficiais de Língua Portuguesa 

para o Ensino Fundamental, em destaque, as recomendações que figuram nos PCN, bem 

como na Definição de Princípios e Critérios para a Avaliação de Livros Didáticos para o 

PNLD/200857. 

                                                        
57 Faço referência ao PNLD/2008, pois dois livros analisados nesta pesquisa fazem parte desse programa. 
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Os princípios que norteiam a escolha dos livros de língua portuguesa se relacionam 

aos quatro grandes conteúdos curriculares básicos da área – leitura, produção de textos, 

linguagem oral e reflexão sobre a língua e a linguagem (BRASIL, 2007). Dessa forma, de 

acordo com o documento oficial (p. 13) que regula o PNLD/2008 concernente ao ensino de 

língua portuguesa, 

 
as práticas de uso da linguagem, isto é, as atividades de leitura e 
compreensão de textos, de produção escrita e de produção e 
compreensão oral, em situações contextualizadas de uso, devem 
ser prioritárias nas propostas dos livros didáticos. As práticas de 
reflexão sobre a língua e a linguagem, assim como a construção 
correlata de conhecimentos lingüísticos e a descrição gramatical, 
devem se exercer sobre os textos e discursos, na medida em que 
se façam necessárias e significativas para a (re)construção dos 
sentidos dos textos (grifo do autor). 

 

 Como mostram os elementos grifados no excerto acima, a ênfase do material didático 

deve recair sobre o uso – reflexão – da língua. Embora esses critérios estejam atrelados à 

seleção do livro didático, é observado que nem sempre os livros didáticos atendem às 

demandas dessa nova perspectiva de ensino de maneira coerente. Santos (2009) pesquisou o 

modo como os livros didáticos tratam do tema gênero textual frente aos PCN. A autora 

constatou que, não obstante os avanços acerca da abordagem do tema, ainda “impera certa 

confusão ou imprecisão de conceitos” (p. 60) manifesta, ora no âmbito de capítulos 

reservados à teoria, ora no âmbito dos exercícios propostos.  

Isso posto, é notório que os PCN se mostram como um avanço na educação dado o seu 

caráter que prioriza o ensino de língua materna de acordo com situações que envolvem o uso 

efetivo de língua, o que, de certo maneira, é fruto de diversas contribuições de pesquisas 

linguísticas. O PNLD, por sua vez, objetiva por em prática as contribuições e sugestões 

propostas pelos PCN, o que se configura como tarefa árdua que envolve, principalmente, o 

papel do professor. 

 

4.2. A RELAÇÃO GRAMATICAL OBJETO DIRETO E O LIVRO DIDÁTICO 

 

 Na gramática de orientação tradicional, os conceitos de transitividade, regência e 

valência verbal são tratados como similares. Logo, o tratamento da relação gramatical objeto 

direto está vinculado a esses conceitos. Mesmo com o advento dos PCN, os livros didáticos 

parecem tratar a temática de igual maneira. Assim, analiso o tratamento dado ao objeto direto 
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em três livros didáticos escolares distintos a fim de investigar o modo como os livros que 

circulam no meio escolar atual abordam esse tema. 

 O primeiro livro analisado (L1) foi o livro de Delmanto e Castro (2005), que está 

disponível no PNLD/2008. Após uma revisão sobre o uso das preposições, é apresentado o 

conceito de transitividade, “a necessidade que alguns verbos apresentam de serem 

complementados por outras palavras” (p. 177). Em L1 é dado o seguinte exemplo: 

 

 (155) Um pensamento diabólico atravessou a minha cabeça 

                (atravessou o quê?) 

  

 De acordo com a proposta de L1, ao se fazer a pergunta “atravessou o quê?” é 

possível compreender que o termo a minha cabeça completa o sentido do verbo atravessar. 

Nessa linha, é feita a distinção entre os tipos sintáticos de verbos. Segundo L1, “verbo 

transitivo direto é aquele que pede [grifo meu] complemento, sem preposição, ou seja, pede 

objeto direto. Objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto” (p. 178), o que se 

configura como uma definição circular. Quando se diz que o verbo “pede” o complemento 

sem preposição, está se atribuindo ao verbo uma propriedade sintático-semântica, 

desconsiderando os diferentes sentidos em que um mesmo verbo pode ser empregado. Ainda 

não se leva em conta a flexibilidade na seleção dos argumentos de um verbo, que é fator 

variável e dependente do contexto linguístico. Do mesmo modo, o objeto direto é tratado em 

termos sintáticos, isto é, apenas como o complemento sem preposição de um verbo transitivo. 

Para justificar a importância dos conceitos que envolvem a transitividade, é explicado ao 

aluno: 

 
Muitas vezes quando você estiver redigindo seus textos, ficará em 
dúvida sobre se deve ou não usar a preposição. Nesse caso, você 
pode consultar um dicionário e verificar se o verbo, no sentido em 
que pretende empregá-lo, é intransitivo, transitivo direto ou 
transitivo indireto. Existem dicionários especiais para esse tipo de 
consulta. São os dicionários de regência verbal (p. 178). [grifo 
meu] 

 

 Na abordagem da transitividade dada em L1, o foco recai sobre a perspectiva da 

sintaxe quando veicula o objeto direto à ausência/presença de preposição, embora traços da 

semântica possam aparecer como no grifo do excerto acima, quando as autoras explicam que 

se pode verificar o sentido do verbo.  Entretanto, não é dado ao aluno nenhum exemplo de 

verbo empregado ora transitivamente, ora intransitivamente. Outro aspecto a ser ressaltado é 
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que o foco da análise recai sobre exemplos artificiais que não permitem ao aluno a devida 

sistematização e reflexão acerca do conteúdo gramatical. 

 O livro escrito por Cereja e Magalhães (2006), L2, tenta avançar o tratamento dado à 

transitividade verbal ao mostrar que a distinção entre verbos transitivos e intransitivos não é 

rígida, mas dependente do contexto: 

 
Transitividade verbal é a necessidade apresentada por alguns 
verbos de ter complemento. A esses verbos que exigem 
complemento chamamos de transitivos e aos que não exigem 
complemento  chamamos de intransitivos. A transitividade de um 
verbo sempre depende do contexto em que ele está empregado e 
do sentido que apresenta naquele contexto (p.158). [grifo meu] 

 

 Em L2, há uma abertura para a semântica quando se afirma que a complementação 

do verbo é determinada pelo contexto, isto é, sua função discursiva. Para ilustrar isso, L2 

mostra a diferença entre dois exemplos, (156) e (157), o primeiro retirado de um texto, 

embora ausente do contexto, e o segundo fabricado pelos autores (p. 158): 

  

 (156) O leão voltou. (verbo intransitivo) 

 (157) O camponês voltou as costas para o leão. (verbo transitivo) 

 

 É dada ao aluno a explicação de que o verbo voltar é intransitivo em (154), porém, 

quando o muda o sentido em (155), semelhante a “virar” (as costas), torna-se transitivo. 

Entretanto, o segundo caso mostra uma forma verbal cristalizada (voltou as costas), isto é, não 

existe a separação entre os elementos voltar e costas; logo,  a amostra dada pelos autores não 

condiz com um caso de verbo intransitivo.  

  De acordo com o livro, os autores priorizam o sentido do verbo na sua classificação 

quanto à transitividade. Por outro lado, ao refinar a análise dos verbos e abordar o objeto 

direto, a dimensão sintática é evidenciada: “objeto direto é o termo que se liga diretamente, 

isto é, sem preposição, a um verbo transitivo” (p. 159).  

 L2 apresenta uma abordagem que, embora se ocupe da tradição gramatical, tenta 

levar em conta, ainda que de forma tímida, a semântica.  Isso se mostra no caso da 

transitividade verbal, em que se diz que o contexto influencia a forma linguística do verbo. 

Todavia, o mesmo não acontece com a abordagem acerca do objeto direto, que resvala para a 

perspectiva sintática. O livro adota, ainda, alguns exemplos artificiais e descontextualizados 
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que não permitem a observação do comportamento das formas linguísticas no seio do texto, 

que deve ser instrumento principal na análise das estruturas gramaticais.   

  O último livro analisado foi elaborado por Ferreira (2006), L3, o qual não está 

previsto no PNLD/2008. Esse material não foge à abordagem tradicional e trata a 

transitividade através da distinção dicotômica entre verbos transitivos e intransitivos; em 

seguida, apresenta a classificação do objeto direto. L3 traz uma atividade introdutória com o 

objetivo de levar o aluno a construir o conceito58. A atividade é ilustrada a partir da figura de 

um incêndio com os seguintes enunciados (p. 185): 

 

 (158) Um terrível incêndio destruiu a colheita. 

 (159) Um terrível incêndio acabou com a colheita. 

 

 A proposta da atividade é a realização de quatro perguntas para serem respondidas 

oralmente acerca dos enunciados: (a) Qual o objeto de destruiu? (b) Qual o objeto de acabou? 

(c) Em qual das orações o verbo e seu objeto estão relacionados de forma direta, isto é, sem a 

presença de uma preposição? (d) Na outra oração, que preposição relaciona, de forma 

indireta, o verbo e seu objeto?  

 A partir dessas questões, L3 aponta a seguinte relação entre o verbo transitivo e o seu 

objeto: 

 
A classificação de um verbo transitivo e do objeto que completa o 
sentido dele baseia-se na presença ou ausência da preposição 
[...]. Quando a relação entre o verbo e seu objeto ocorre sem 
preposição, o verbo classifica-se como transitivo direto e seu 
complemento, como objeto direto (p. 185) [grifo meu]. 
 
 

 A transitividade é tratada em L3 segundo os moldes da gramática tradicional, isto é, 

apontando critérios sintático-semânticos, de modo que, nesse sentido, a preposição determina 

o que é ou não um objeto direto. São dados alguns exemplos artificiais e descontextualizados, 

da mesma maneira que L1. Logo, a abordagem em L3 evidencia a prescrição de regras, 

descrição e exposição de conceitos.  

 Os livros didáticos analisados, de maneira geral, limitam-se a uma noção sintático-

semântica da transitividade que parte de exemplos fabricados e descontextualizados. Nesse 

sentido, a análise do fenômeno gramatical não é vista como funcional, vinculada às escolhas 
                                                        
58 Segundo Ferreira (2006, p. 17), “as atividades relacionadas à gramática têm por objetivo propor ao aluno 
situações linguísticas por meio das quais ele seja conduzido a construir o conceito gramatical em estudo”.  
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linguísticas determinadas pelas situações sociocomunicativas e resvala numa atividade de 

memorização de regras, o que é enfadonho  na sala de aula. A ideia é de que a abordagem seja 

tomada a partir de diferentes domínios linguísticos (sintaxe, semântica e pragmática) inter-

relacionados, conforme explica os PCN (BRASIL, 1998, p. 78): 

  
Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a 
serem tematizados não se referem somente à dimensão 
gramatical. Há conteúdos relacionados às dimensões pragmática 
e semântica da linguagem, que por serem inerentes à própria 
atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de maneira 
articulada e simultânea no desenvolvimento das práticas de 
produção e recepção de textos. 
 

 

 Assim, os livros didáticos devem partir da unidade textual tanto no que se refere ao 

tratamento das questões relacionadas à produção de texto, como também na análise 

gramatical, uma vez que no texto (uso) é que essas formam se manifestam. 

 

4.3. LINGUÍSTICA COGNITIVO-FUNCIONAL E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 
4.3.1. Proposta de aplicação 
 
 

Essa pesquisa tem como tema a relação gramatical objeto direto. Dentro desse tema, 

é possível levantar algumas provocações quanto aos fenômenos relacionados à manifestação 

discursiva desse elemento. Assim, desses fenômenos, tomo como base para a proposta de 

aplicação descrita aqui, os seguintes: transitividade e plano discursivo, noção de 

prototipicidade e status informacional dos elementos.  

Não constitui mérito dessa proposta oferecer um receituário pronto a ser aplicado à 

sala de aula, nem seria possível fazê-lo, na medida em que cada ambiente escolar possui suas 

próprias peculiaridades. Entretanto, essa proposta se enquadra na reflexão sobre como o 

professor de língua materna pode embasar sua prática pedagógica através das contribuições 

das pesquisas linguísticas, nesse caso, em especial, da linguística cognitivo-funcional. 

Veicula nos PCN a necessidade de uma abordagem que considere a língua como 

dinâmica e rica em todas as suas formas de manifestação. Desse modo, valoriza-se de igual 

modo o trabalho com a modalidade oral e com a modalidade escrita. O alvo é “utilizar a 

linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos de 

modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos 

comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso” 
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(BRASIL, 1998, p. 32). Sob essa nova ótica, Oliveira e Coelho (2003, p. 100) levantam 

algumas questões: “Qual o modo organizacional da oralidade? Que simetrias e assimetrias ela 

estabelece com a escrita? Estará o corpo docente de língua portuguesa preparado para abordar 

esse novo objeto em sala de aula, face à ausência de uma pedagogia do oral?” Assim, 

priorizando ambas as modalidades, utilizo nessa proposta dois textos do tipo relato de 

procedimento, produzidos pelo mesmo informante na modalidade oral (160) e na modalidade 

escrita (161):  

 

(160) então esse peixe ... que eu faço muito lá em casa é um peixe frito ... então a 

primeira coisa que eu faço é ... pegar o cardápio e ver o que que eu vou fazer ... olho 

o que que eu tenho em casa e o que eu não tiver ... vou ao supermercado ... então 

esse peixe ... eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no sal e deixo 

curti-lo ... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca para 

ficar aquela:: pra ela não ficar muito molhada ... ela fica mais:: mole ... mas não 

fica molhada com água ... ela fica mole ... mas:: mole sem ser aguada como essa 

outra que cozinha na água ... então põe a batata pra cozinhar ... prepara o arroz ... 

né ... faz aquela limpeza total ... bem lavado ... preparo este arroz ... preparo um 

molho pra refogar esse arroz ... que eu coloco alho ... sal ... manteiga ... aí coloco 

cebola pra dourar ... nessa coisa ... né ... depois eu ralo cenoura bem ralada e 

também coloco pra ... nessa fritura ... depois eu pego tomate e pimentão e vou ... 

essas coisas eu vou colocando aos poucos ... depois que esse molho tá todo pronto ... 

eu jogo o arroz e deixo cozinhar o arroz ... com a tampa ... né ... pra ele ficar mais 

abafado e não sair todo o cheiro e o sabor da comida ... não esvair ... assim no 

vapor (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

(161) A primeira coisa que faço é pensar no cardápio. Como minha família gosta 

muito de peixe, normalmente escolho peixe. Vou a geladeira para saber se tem tudo 

o necessário, encontrando começo o trabalho. Primeiro limpo bem o peixe e o 

tempero com sal e limão, deixo descansando enquanto preparo o que vai 

acompanhar. Limpo bem o arroz e o lavo, deixo escorrer um pouco, enquanto o 

arroz escorre, douro a cebola e o alho no óleo quente, descasco os legumes como: 

cenoura, repolho, beterraba e chuchu. Coloco os legumes ralados na panela com a 

cebola e o alho dourado, ponho o arroz e água até cobrir tudo. Em seguida descasco 

umas batatas e ponho para cozinhar; estando cozidas faço um purê com queijo 
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ralado, manteiga, gema de ôvo, leite e as batatas bem amassadas. Neste ínterim, o 

arroz está semi-pronto, unto uma forma, redonda e furada no meio, com manteiga e 

ponho o arroz ainda quente socando-o. ponho no forno uns 10 minutos, retiro-o e 

viro num prato como se fosse um bolo. (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 

 

Os dois textos referem-se ao mesmo procedimento, isto é, ao modo como o 

informante prepara um peixe. Assim, as porções textuais que relatam os passos para a 

preparação do peixe são mais dinâmicas e estão em grifo. Os adendos, explicações e 

comentários do informante, que servem de recheio às porções mais salientes, não foram 

sublinhados. 

Diferentemente da abordagem da gramática tradicional (orientadora da maior parte 

dos livros didáticos apresentados aqui), que trata a transitividade como uma propriedade 

inerente ao verbo, a linguística cognitivo-funcional concebe a transitividade como um 

fenômeno que envolve os componentes sintático e semântico na oração. A sugestão 

(HOPPER; THOMPSON, 1980; GIVÓN, 2001) é tratá-la em termos de gradualidade, 

considerando parâmetros sintático-semânticos, em especial: agentividade, ter um agente 

intencional ativo codificado sintaticamente como sujeito; afetamento, ter um paciente 

concreto afetado; perfectividade, envolver um evento concluído, pontual. Esses parâmetros se 

relacionam ao protótipo de evento transitivo, no qual um agente animado intencionalmente 

causa uma mudança física e perceptível no estado ou locação de um paciente (SLOBIN, 

1982).  

No caso dos textos aqui analisados, a perfectividade do verbo não é acentuada, uma 

vez que o informante não explica o que fez, mas enumera um conjunto de ações habituais, 

genéricas, que estão presentes na maioria das vezes em que ele realiza o procedimento. Por 

outro lado, é observado que esse modo de fazer implica uma entidade agentiva (aquele que 

faz) que age a fim de provocar uma mudança numa entidade paciente, como é o caso de: 

cozinho umas batatas, ralo cenouras, limpo bem o peixe e unto uma forma.  Nessas orações, o 

afetamento do objeto é bem proeminente: as batatas mudam de condição de cruas para 

cozidas; a cenoura é alterada de inteira para ralada; o peixe passa de sujo para a condição de 

limpo; a forma que não estava untada muda para untada. 

O professor de língua materna pode usar os atributos (agentividade, afetamento e 

perfectividade) na abordagem da transitividade, partindo das formas mais regulares 

(prototípicas) para as menos regulares, levando o aluno a compreender a noção de 

transitividade como um todo significativo que se manifesta em termos de grau.   
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Nesse sentido, cabe a análise dos tipos semânticos de verbo, os quais projetam em 

sua moldura semântica, entidades mais ou menos agentivas e pacientes. Ao tratar das 

diferenças com base na semântica do verbo, o professor pode abarcar os usos que são menos 

prototípicos e proporcionar ao aluno a possibilidade de refletir acerca dos fatos da língua, 

mostrando quão dinâmica a língua é. Essa abordagem também possibilita explicar os 

diferentes usos de um mesmo verbo, como ocorre em (162) e (163): 

 

(162) aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só ... lá 

com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família ... aí eu 

escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino (Corpus D&G, Fala, p. 23). 

 

(163) mas à frente teria uma mata densa [...] ficamos escutando o barulho dos 

pássaros ... porque nessa hora eles começam a ... a voltar pra ... pra mata né [...] e 

elas faziam um canto lindo sabe? a gente ficou ouvindo o:: sussurrar dos pássaros 

... o piu-piu de cada um ... de cada espécime rara chegando e ... e se despedindo do 

dia né? (Corpus D&G, Fala, p. 122). 

 

O verbo escutar em (162) é diferente de (163) na medida em que é uma ação 

perceptual, pontual, não intencional e não controlada por uma entidade agentiva. Em (162), a 

forma verbal ficamos ouvindo implica uma ação mais durativa, intencional e controlada pelo 

agente. Ainda é possível destacar em (163) que o uso da forma verbal ficou ouvindo parece 

implicar intencionalidade ainda maior do que escutar. Cabe ressaltar, também, que os 

referentes dos objetos diretos (o berro do menino / o barulho dos pássaros / o sussurar dos 

pássaros) não sofrem mudança física ou de condição, isto é, o parâmetro do afetamento não 

se evidencia nesses casos. Em termos de transitividade, as ocorrências em (162) e (163) são 

mais distantes do protótipo, uma vez que não compartilham todos os atributos que 

correspondem ao evento transitivo prototípico. 

Logo, sob a ótica do quadro teórico adotado aqui, e em conformidade com os PCN, o 

professor pode chamar a atenção para o fato de que as formas linguísticas são motivadas pela 

função que desempenham no uso interativo da língua.  Dessa maneira, é necessária a adoção 

de um corpus de língua oral na análise e reflexão gramatical. Para os PCN, a análise de um 

corpus deve promover “o agrupamento dos dados a partir dos critérios construídos para 

apontar as regularidades observadas” (BRASIL, 1998, p. 79). 

Segundo Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 39), 
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a transitividade oracional está relacionada a uma função 
pragmática. O modo como o falante organiza seu texto é 
determinado, em parte, pelos seus objetivos comunicativos, e em 
parte pela sua percepção das necessidades do seu interlocutor. 
Nesse sentido, o texto apresenta uma distinção entre o que é 
central e o que é periférico. 

 

Nessa linha, a categoria plano discursivo pode ser uma ferramenta útil no processo 

de produção e reescrita de textos. Os planos discursivos se relacionam a porções mais centrais 

e mais periféricas do texto, ou a distinção entre figura e fundo. As partes mais centrais e 

salientes podem ser relacionadas à figura. Os adendos, comentários, descrição de ações estão 

mais relacionados ao fundo, ou seja, às partes mais periféricas. Em (160) e (161) as porções 

sublinhadas correspondem à figura.  

Nota-se que, na modalidade falada (160), há menos porções textuais na figura em 

comparação à modalidade escrita (161). Uma razão para essa configuração pode estar 

relacionada a fatores de ordem discursivo-pragmática: na fala se observa número maior de 

repetições pausas, hesitações (ela fica mais:: mole ... mas não fica molhada com água ... ela 

fica mole ... mas:: mole sem ser aguada) que “são marcas do processamento on-line da 

oralidade” (OLIVEIRA; COELHO, 2003, p. 101). Por outro lado, na modalidade escrita, a 

produção é sumarizada na medida em que essa modalidade permite planejamento, correção e 

reescritura por parte do usuário da língua. 

Nos casos de (160) e (161), a maneira como o falante organiza linguisticamente o 

modo de preparo corresponde à ordem natural dos eventos, ou seja, à ordem dos 

procedimentos necessários para se obter um resultado. Isso, em termos funcionais, está 

relacionado ao princípio da iconicidade, isto é, a correlação motivada entre forma 

(organização linguística) e função (ordem dos eventos). Numa situação comunicativa, o 

usuário da língua seleciona as estruturas gramaticais consoante seus propósitos, de maneira a 

atuar com sucesso sobre o seu interlocutor. 

Martelotta (1998) atenta para o fato de que os planos discursivos são flexíveis; assim, 

uma porção que é figura numa sequência narrativa pode servir de fundo numa sequência 

descritiva. Dito de outra forma, um fundo pode servir como figura e vice-versa, dependendo 

dos propósitos discursivos dos interlocutores e do tipo textual produzido. 

O professor de língua materna pode utilizar a categoria plano discursivo em 

atividades como a reescritura de textos. Ao reescrever o texto ressaltando suas porções mais 

salientes (figura), o aluno desenvolve as habilidades de revisar, sumarizar e higienizar sua 

própria produção, do mesmo modo que apreende os efeitos de sentido causados pela inserção 
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do fundo. Por exemplo, num texto de opinião, a figura corresponde às ideias principais 

(opinião propriamente dita), já o fundo se configura como os argumentos que sustentam essa 

opinião.  Oliveira e Cezário (2007) explicam que “as orações fundo não são previsíveis, pois 

podem ser expressas em tempos e modos diferentes, em estruturas reduzidas ou 

desenvolvidas, em predicados nominais ou verbais, em orações longas ou pequenas” (p. 100-

101). Assim, as autoras alertam para o fato de que os alunos podem “apresentar dificuldades 

de recepção e de produção textual por conta da grande quantidade de orações fundo” (p. 101). 

Nesse sentido, quanto mais os alunos operarem com textos em seus diferentes gêneros, mais 

estarão em contato com diferentes formas de dizer e trabalhar com a língua. 

Outra possibilidade de contribuição da linguística cognitivo-funcional ao ensino de 

língua se refere ao status informacional dos itens linguísticos, ou ao modo como o falante 

empacota o conteúdo da sua mensagem. A informatividade pode ser observada no status 

informacional dos elementos, isto é, sua condição pragmática como entidade nova ou velha. 

No caso do objeto direto, Furtado da cunha (2006a) observa que, na interação, a 

tendência, é suprimir o paciente-objeto da ação verbal, ou por que ele é recuperável do 

contexto anterior, ou porque sua exata identidade é irrelevante para o que se quer comunicar” 

(2006, p. 125). Essa tendência pode ser observada na amostra contida em (159): eu compro a 

posta de peixe e boto Ø no limão, na qual o objeto direto (a posta de peixe) é omitido59 (Ø) 

por ser uma informação já dada e, portanto, recuperável no contexto linguístico. No caso de 

cozinho umas batatas, a informação uma batatas é nova, pois o referente é mencionado pela 

primeira vez no discurso. 

A informatividade também se configura como um recurso linguístico na produção 

textual, em especial, na retomada de um referente, como mostram (164) e (165): 

 

(164) Certo dia o pai foi para universidade e foi chamado com urgência para 

socorrer na enfermaria, um menino que havia se machucado, não me lembro com 

que. Outros alunos o levaram para enfermaria, quando Ø chegou lá Ø foi medicado, 

mas Ø morreu, antes de morrer ele disse uma frase para o médico. (Corpus D&G, 

Escrita, p. 45) 

 

                                                        
59 Embora o objeto zero não seja tratado nesta pesquisa, tomo-o aqui para elucidar a fluidez de manifestação 
dessa categoria, como também as estratégias empregadas pelos falantes no uso interativo da língua, o que 
constitui conteúdo a ser explorado no ensino-aprendizagem de língua materna. 
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(165) Ele pegou uma pitada de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs Ø 

num pequeno becker com água foi aquele fogo desfilando dentro do becker. Muito 

curiosa eu convidei duas colegas e aproveitando a ausência do professor, peguei 

uma porção da substância e pensei, "se o professor com apenas uma pitada fez 

aquele espetáculo, imagine eu colocando uma porção maior” (Corpus D&G, 

Escrita, p. 66-67). 

 

Em (164), o referente um menino é mencionado pela primeira vez no texto. Para 

retomá-lo, o informante primeiramente usa um SN pronominal (o), em seguida, ele é 

codificado como Ø duas vezes, uma vez que o referente está próximo e é rastreável. Depois 

utiliza outra vez, o pronome ele para fazer a retomada anafórica. Em (165), o informante faz a 

primeira menção de uma pitada de clorêto de sódio em estado natural como um SN lexical, 

depois retoma o referente através da anáfora Ø. O referente é então como outro SN pleno 

(uma porção da substância). Em seguida, o informante retoma apenas uma parte do referente 

uma pitada (o núcleo do SN) e, por último, faz a retomada através de outro SN pleno uma 

porção maior. 

Quando o usuário da língua supõe que a informação está ativa na mente do falante, 

ele pode utilizar diversas formas distintas para retomar o referente, seja por meio de SN pleno 

ou pronominal, seja pelo núcleo do SN, ou ainda a anáfora Ø. As estratégias utilizadas no 

modo de embalagem da informação comunicativa se configuram como recurso na produção 

textual na medida em que fornecem diferentes formas de dizer quase a mesma coisa, evitando 

repetição. 

Tomando o modelo dos protótipos no exame da relação gramatical objeto direto, o 

professor pode destacar que essa categoria não é estanque, mas flexível. De uma perspectiva 

pragmática veicula preferencialmente uma informação nova, mas pode também veicular uma 

informação dada, disponível ou inferível. De uma perspectiva semântica, o objeto direto se 

constitui como uma categoria polissêmica, uma vez que pode desempenhar diferentes papéis 

semânticos (paciente, tema A, tema B, estímulo e estativo). De uma perspectiva morfológica, 

pode ser codificado como SN pleno à direita do verbo ou SN pronominal. Essa abordagem é 

oposta àquela preconizada pela gramática tradicional, que ainda impera nos livros didáticos 

escolares examinados aqui: tomam-se as categorias linguísticas como imutáveis, sem levar em 

conta os propósitos comunicativos subjacentes ao uso da língua na interação. 

A orientação dos PCN se apoia nos pressupostos da linguística, em especial do 

funcionalismo, como norteadores do ensino de língua portuguesa no Brasil. Essa teoria 



 LUCENA, N. L. (2010)                                   CAPÍTULO 4 – Implicações para o ensino de língua materna  133 

 

linguística tem muito a oferecer como subsídio à prática pedagógica do professor. A análise 

gramatical feita através do processo de reflexão crítica sobre a língua em uso é ferramenta de 

refinamento das habilidades linguísticas dos alunos que incitam interesse, iniciativa e 

autonomia para ler e produzir textos diversos e coerentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
E agora o que fazer com essa manhã desabrochada a pássaros?  

(Manoel de Barros) 

 

Este trabalhou investigou as manifestações discursivas da relação gramatical objeto 

direto à luz dos pressupostos teóricos da linguística funcional e da linguística cognitiva.  

Segundo a abordagem cognitivo-funcional, a língua é um instrumento de comunicação 

flexível, plástico, maleável, isto é, a língua é viva e serve aos fins comunicativos dos falantes 

engajados em situações de interação. Da língua em uso, os padrões linguísticos e gramaticais 

emergem, se moldam e se regularizam, cristalizando-se na gramática. Sob essa perspectiva, a 

estrutura gramatical está correlacionada a sua função comunicativo-pragmática. Desse modo 

os domínios da sintaxe, semântica e pragmática estão imbricados uns nos outros, e, portanto, 

as análises linguísticas devem estar baseadas em dados empíricos, advindos de situações 

sociocomunicativas. 

Na gramática tradicional, a categoria gramatical objeto direto é tratada em termos 

sintático-semânticos como estanque: o elemento é visto como complemento sem preposição 

de um verbo transitivo (cf. Introdução). Esse tratamento é insuficiente, uma vez que pesquisas 

linguísticas baseadas em corpora, como a presente, mostram que esse elemento se manifesta 

no uso da língua de modos distintos.  

Para a investigação da relação gramatical objeto direto, a análise foi feita a partir dos 

tipos semânticos de verbo, pois esse elemento seleciona os nomes, ou argumentos, que fazem 

parte de sua moldura semântica e os papéis sintáticos e semânticos que desempenham. Os 

verbos foram classificados em: ação (tipo 1 e tipo 2), processo, ação-processo e estado. Esses 

tipos semânticos de verbos se manifestam de maneira diferente e, por isso, seus argumentos se 

comportam de maneira distinta.  

Os verbos também foram examinados quanto a sua natureza aspectual, sendo 

classificados como télicos / perfectivos (evento iniciado e finalizado) e atélicos / 

imperfectivos (evento durativo, habitual ou hipotético). O exame do aspecto do verbo se 

relaciona ao protótipo de evento transitivo, pois a perfectividade é um dos atributos do 

protótipo (GIVÓN, 2001; HOPPER; THOMPSON, 1980): em um evento télico (um 

caminhão atropelou o menino) há mais probabilidade de se afetar totalmente um paciente do 

que em um atélico (ele pegava pedaços de jornais). No corpus sob consulta, os verbos 
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atélicos tiveram frequência maior; os verbos télicos foram mais frequentes apenas nas 

sequências narrativas, em que são narrados eventos já finalizados no momento da enunciação. 

A análise comprovou que o objeto direto prototípico conjuga os seguintes atributos: 

no domínio da pragmática, é uma informação nova; no domínio da semântica é paciente e, 

ainda, [- animado]; no domínio da sintaxe é codificado como SN pleno alinhado à direita do 

verbo. Essa manifestação discursiva corrobora as restrições de estrutura argumental preferida 

(DU BOIS, 2003), na qual, do ponto de vista pragmático, a oração tende a selecionar apenas 

um termo portador de informação nova (foco) que, preferencialmente, é codificado 

sintaticamente como objeto. Essas restrições podem ser explicadas em termos do princípio de 

iconicidade, na forma do subprincípio de quantidade da informação (maior quantidade de 

informação demanda maior quantidade de forma): uma informação nova e, portanto, não 

esperada, demanda maior quantidade de material gramatical (meu irmão fez um bolo de 

batata), daí a preferência pela codificação do objeto como SN lexical. A tendência de o objeto 

ser [- animado] corrobora, ainda, a hierarquia de animacidade proposta por Comrie (1989) e 

Payne (1997), na qual os seres humanos tendem a selecionar entidades mais animadas como 

tópico discursivo e entidades menos animadas como foco. Esses atributos, que correspondem 

ao objeto direto prototípico foram mais frequentes nos corpus analisado e, portanto, pode-se 

dizer que o objeto direto que reúne essas propriedades é menos marcado em relação aos 

demais.  

O objeto direto pode se afastar do exemplar prototípico em termos de grau. Na 

perspectiva da pragmática, quando o objeto codifica uma informação dada, disponível ou 

inferível, está mais distante do atributo pragmático prototípico: codificar uma informação 

nova. Na perspectiva da semântica, se o objeto direto não é um paciente, o papel semântico 

mais frequente e prototípico, e desempenha outros papéis semânticos (tema A, tema B, 

estativo ou estímulo) também se afasta do exemplar prototípico. Ainda sob o enfoque da 

semântica, a propriedade [- animado] corresponde a um dos atributos do protótipo, logo 

quando um referente do objeto é [+ animado] se distancia do exemplar prototípico quanto à 

animacidade. Na perspectiva morfológica, o protótipo de objeto direto é codificado como SN 

pleno alinhado à direita do verbo; assim, quando o objeto ocorre antes do verbo, ou é 

codificado como SN pronominal também se afasta do protótipo. 

Esta pesquisa demonstra a tendência de o verbo de ação-processo possuir 

propriedades semântico-pragmáticas que favorecem a ocorrência do objeto direto mais 
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prototípico; todavia, isso não significa que esse verbo não ocorra com objetos que são menos 

prototípicos, porque não compartilham um atributo ou outro, que define o protótipo. 

Foi demonstrado que os diferentes tipos semânticos de verbo selecionam papéis 

semânticos distintos. Desse modo, o papel semântico de paciente está relacionado ao verbo de 

ação-processo; o verbo de ação, tipo 1 e tipo 2, seleciona em seu enquadre semântico os 

papéis semânticos de tema A e estímulo, respectivamente; o papel semântico tema B é 

selecionado pela moldura semântica do verbo de processo; o verbo de estado seleciona o 

papel semântico estativo em seu enquadre semântico. 

Givón (2001) explica que o afetamento do objeto direto é um dos parâmetros do 

exemplar de evento transitivo prototípico; logo, quando um objeto não é paciente e 

desempenha outros papéis semânticos, ele se afasta gradualmente do protótipo. Nessa 

perspectiva, a transitividade dos verbos se manifesta numa perspectiva sintático-semântica e 

discursivo-pragmática. Alguns verbos codificados sintaticamente como transitivos se afastam 

do exemplar prototípico por um processo de extensão metafórica. Isso ocorre porque os 

usuários da língua interpretam suas propriedades como sendo análogas às do protótipo. 

Assim, a “transitividade é uma questão de grau, em parte porque a percepção da mudança no 

objeto é uma questão de grau, e em parte porque depende de mais de uma propriedade” 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 33).  

Na perspectiva de Slobin (1982) os eventos transitivos prototípicos são apreendidos 

pelas crianças e estendidos para eventos de baixa transitividade, de modo que a noção de 

transitividade esteja completamente gramaticalizada. Como o verbo de ação-processo está 

relacionado ao protótipo de evento transitivo, o usuário da língua parece tomá-lo como menos 

marcado, já que é mais saliente e frequente, em seguida pode estender seu padrão sintático 

para outros tipos semânticos de verbo que são mais marcados. Na medida em que os falantes 

utilizam uma mesma estrutura sintática para abarcar diferentes estruturas semânticas, eles 

economizam linguisticamente, em termos de produção e processamento do discurso. Por outro 

lado, o ganho em economia acarreta uma perda em iconicidade, pois se torna mais difícil 

rastrear as motivações icônicas que subjazem à manifestação da estrutura argumental de um 

dado verbo que não corresponde ao evento transitivo prototípico (CROFT, 2010). 

Os tipos textuais examinados aqui não mostraram de maneira clara se motivam 

determinadas estruturas argumentais com objeto direto. Esse resultado se relaciona ao fato de 

que as sequências tipológicas que formam os textos se mesclam de tal maneira que se torna 

difícil esse exame. Em alguns casos, é possível notar uma frequência maior de um tipo 
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semântico de verbo ou outro, como a alta incidência de verbos de ação-processo no relato de 

procedimento e a frequência elevada de verbos de ação no relato de opinião; em outros casos, 

o resultado é confuso como nas narrativas de experiência pessoal, que apresentaram grande 

número de verbos de ação, ou nas descrições de local, em que ocorreu baixo número de 

verbos de estado. Pela mesma razão, a categoria plano discursivo não pôde ser examinada 

consoante os tipos textuais. Nesse aspecto, os dados analisados nesta pesquisa não 

corroboram a hipótese inicial de que os diferentes tipos de estrutura argumental semântica 

com objeto direto podem ocorrer em tipos textuais distintos, uma vez que esses dados não 

constituem rica fonte de generalizações. Assim, é necessária uma pesquisa mais acurada em 

outros tipos de corpora, focalizando, talvez, gêneros textuais a fim de determinar se essa 

hipótese se confirma. 

Cabe salientar que a preocupação inicial quanto ao volume do material produzido 

pelo informante 4, que me levou a realizar duas análises  –  conjunto total de dados  e 

conjunto parcial de dados (que descartou os dados produzidos por esse informante) –  não se 

mostrou relevante, uma vez que não há diferenças significativas nos resultados obtidos. 

No âmbito do ensino de língua materna, embora sejam observados avanços na 

elaboração dos materiais didáticos escolares, os dados sob consulta mostram que o esforço na 

adoção de uma nova perspectiva de ensino da análise gramatical ainda preserva ranços da 

tradição normativo-prescritiva. O tratamento dado à relação gramatical objeto direto é um 

exemplo disso: na esfera da sintaxe, essa categoria é tratada como estanque, desprovida de sua 

função na língua em uso, apresentada a partir de exemplos artificiais que não despertam o 

interesse do aluno. O mesmo ocorre com o fenômeno da transitividade: ainda que um dos 

livros consultados (L2) apresente uma abertura para a semântica, a proposta resvala no 

enfoque prescritivista. Como discutido neste trabalho (cf. Capítulo 4), a linguística cognitivo-

funcional caracteriza-se como uma abordagem que oferece ao professor subsídios para 

instrumentar sua prática pedagógica. 

Esta pesquisa suscitou algumas questões frente à perspectiva de investigações 

futuras. O fato de as estruturas argumentais vistas aqui manterem a mesma estrutura sintática 

(S – V – O) e a mesma propriedade pragmática (o objeto direto é informação nova – foco)  e 

se diferenciarem especialmente no domínio semântico (diferentes papéis semânticos do objeto 

direto) pode estar relacionado à questão da polissemia das construções. Segundo Goldberg 

(1995; 2006), cada construção exibe uma estrutura prototípica e está associada a uma família 

de sentidos intimamente vinculados. A autora mostra que uma construção bitransitiva no 
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inglês, por exemplo, implica um agente agindo para causar a transferência de um objeto a um 

recipiente. Esse seria o sentido básico, ou central, da construção. Entretanto, ela esclarece que 

muitas construções bitransitivas no inglês não implicam uma transferência bem sucedida do 

objeto para um recipiente como em Chris baked Jan a cake60, que não significa 

necessariamente que Jan recebeu de fato o bolo.  Para Goldberg, quando isso acontece, pode-

se dizer que é um caso de polissemia construcional, isto é, a mesma forma é pareada com 

sentidos distintos que se relacionam. A polissemia construcional está diretamente associada à 

ideia de extensão metafórica. Nesse caso, as extensões metafóricas têm sua origem no sentido 

central da construção. No caso da construção bitransitiva, “o sentido básico está mais 

relacionado à transferência concreta” (GOLDBERG, 1995, p. 33); assim, desse sentido básico 

derivam os demais, não-concretos e metafóricos. Desse modo, as construções são estendidas 

de várias maneiras e permitem ao falante utilizar e interpretar o padrão básico (familiar) em 

diversos contextos. 

Neste trabalho foi observado que o verbo de ação-processo, que implica em sua 

moldura um agente causador de uma mudança física e perceptível num paciente, está mais 

relacionado ao exemplar de evento transitivo prototípico como em um soldado amarelo 

discutiu com ele e o espancou (Corpus D&G, p. 50). Assim, orações com outros tipos 

semânticos de predicador, como ele imitava direitinho um galo (Corpus D&G, p. 73), ou ele 

cantou um canto (Corpus D&G, p. 124) se distanciam do protótipo na medida em que não 

causam um afetamento no objeto. Isso pode levar a algumas questões: será o verbo de ação-

processo relacionado ao sentido básico de uma construção no português? O distanciamento de 

outros tipos verbais do protótipo pode estar relacionado à polissemia das construções, como 

acontece no inglês?  

Outra possibilidade de análise se encontra no fato de, no corpus sob consulta, o 

objeto direto manter as mesmas propriedades (SN lexical, foco e [- animado]) com diferentes 

tipos semânticos de verbos, mas desempenhar papéis semânticos distintos. Logo, essa relação 

gramatical não é arbitrária, mas pode ser motivada pela construção, isto é, os diferentes 

sentidos (polissemia) se relacionam por familiaridade semântica a um protótipo (sentido 

básico). 

Isso posto, um exame acurado das construções de estrutura argumental no português 

brasileiro se constitui como perspectiva futura de trabalho. Nesse sentido, cabe determinar a 

                                                        
60 Não há correspondência direta entre as construções do inglês e do português. Logo, um tradução mais próxima 
seria Chris assou um bolo para Jan, em que se usa a preposição para e Jan é posposto ao objeto direto, 
diferentemente do inglês. 
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construção central e seu significado, bem como as construções derivadas e seus significados. 

Do mesmo modo, é foco de interesse investigar as motivações que subjazem a essa derivação, 

que podem estar relacionadas à herança familiar (polissemia) entre as construções. Logo, este 

trabalho não está finalizado, mas se configura como ponto de partida para outras pesquisas. 
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Anexo 
 

LISTA DE EXEMPLOS E OCORRÊNCIAS 
 

№ Exemplo ou ocorrência Pág 
1. aí eu corri pra sala ... quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... 

esperando que alguém fosse abrir a porta pra ele sair ... aí eu não podia dizer 
que tinha sido eu que tinha trancado ele ... né ... que foi que eu fiz ... joguei a 
chave no lixo ... e saí feito uma louca ... na escola ...  (Corpus D&G, Fala, p. 51) 

16 

2. Se Deus é tão bom ... por que essa divisão de classe ... se ele prega a igualdade 
entre os homens? (Corpus D&G, Fala, p. 62). 

16 

3. eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei ele lá preso 
... e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma eterna criança ... 
eu passo a vida inteira levando tudo na brincadeira ... (Corpus D&G, Fala, p. 
51). 

16 

4 aí ... ele foi armado e tudo né ... foi armado com ... com revólver ... com 
espingarda ... e um cassetete lá ... que ele num tinha muita arma ... (Corpus 
D&G, Fala, p. 30). 

16 

5. The wood is dry [A madeira está seca] (CHAFE, 1979, p. 98) 17 
6. The wood dried [A madeira secou] (CHAFE, 1979, p. 99) 17 
7. Harriet  sang [Harriet cantou]  (CHAFE, 1979, p. 98) 17 
8. Sônia comeu uma pizza (PERINI, 2008, p. 119) 18 
9. A pizza, Sônia comeu com muito gosto (PERINI, 2008, p. 110) 18 
10. Minha mãe fez-me um bolo. (NEVES, 2000, p. 28) 19 
11. Encarregamos uma firma de demolir a casa velha. (NEVES, 2000, p. 28) 19 
12. [Tobias] pôs-se a quebrar copos e garrafas. (NEVES, 2000, p. 28) 19 
13. [Leonor] mudou uma caixa da mesa de cabeceira para a prateleira. (NEVES, 

2000, p. 28) 
19 

14. Os membros do coro martelam as travas nas janelas. (NEVES, 2000, p. 29) 19 
15. Limpei as jóias. (NEVES, 2000, p. 29) 19 
16. A pretexto de aquecer o café, fiquei de costas. (NEVES, 2000, p. 29) 19 
17. O Brasil aplaudiu (...) essa maneira de registrar. (NEVES, 2000, p. 29) 19 
18. Batista Ramos preconiza a modernização da câmara. (NEVES, 2000, p. 29) 19 
19. Quando foi à noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo sujo 

e com miado esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, ele pegou 
um cano e assustou o gato. (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

20 

20. ele só queria co/ comer né ... cuidar dos gados dele ... dos ... dos cavalos dele e 
... do cercadinho dele né ... aí um dia ele vai pra uma cidade ... aí gasta o 
dinheiro em jogo ... quando ele ... e perde né ... o dinheiro e o soldado espanca 
ele ... eu também num sei por qual motivo (Corpus D&G, Fala,  p. 78). 

20 

21.  I: eu ... eu irei  lhe contar da receita de um bolo ... de um bolo ... bem ... eu 
começo ... como sempre eu começo com o açúcar ... eu pego o açúcar ... peneiro 
... né ... o açúcar ... geralmente eu coloco um quilo de açúcar ... mais ou menos 

27 



 

 

 

isso ... pego o açúcar ... coloco dentro de uma vasilha ... açúcar peneirado ... 
ponho uma manteiga e mexo até que ele fique meia:: ela se misture e fique meia 
cremosa ... depois eu coloco mais seis ovos (      ) na mistura e bato ... bato bem 
até que ela fique aquele creme ... ela fica mole e fica até um cheiro gostoso ... 
porque geralmente o ovo ele tem um cheiro forte até que ele:: mistura tudo  ... 
depois eu coloco  ... trigo coloco meia:: meio quilo de trigo ... mexo bastante e 
junto ao colo/ colocando o trigo ... eu vou colocando também um pouquinho de 
leite pra num ficar muito:: muito duro. (Corpus, D&G, Fala, p. 83) 

22. E: você tá lembrado dos detalhes da ... da tela que você me presenteou? 
I: mais ou menos ... já faz tanto tempo ... é um bosque ... 
E: é um bosque ... 
I: com um sol lá no fundo ... 
E: são dois planos ... exatamente por isso que a pintura de sombra ...  
I: a primeiro ... o primeiro ... o último plano é uma ... um vale né? assim ... e no 
primeiro plano uns pinheiros ... 
E: isso ... exatamente ... aliás são três planos na verdade ... 
I: é ... é ... tem o intermediário ...  
E: tem o intermediário ... tem o bosque que é intermediário ... tem os pinheiros e 
atrás ... eu gosto demais ... gosto muito ... você ainda vai ... 
I: eu gostaria de pedir a sua permissão pra um dia ... pintá-lo no ... em outros 
tons assim de lilás ... sei lá ...  
E: pois não ... pois não ... está a sua disposição ... 
I: no inverno ... sei lá ... pintá-lo no inverno ...  
E: é porque ali é ...  
I: o verão ... 
E: o verão exatamente ... é ensolarado ... o quadro ... 
I: e eu e ... quando eu pensei em presentear você ... com aquele quadro porque 
eu ... o sol ... me lembra muito você ... ((riso)) essas cores quentes ... as cores 
quentes também né? você gosta de cores quentes ... do dia ... da luz ... 
E: mas é ... 
I: eu deveria ter dado um dia mais claro ... mas ali era um final de tarde e tinha 
o sol ... o seu ... talvez o seu ... 
E: astro guia? 
I: astro guia ... ((riso)) (Corpus D&G, Fala, p. 152-153) 

27 

23. o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando 
lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante 
que ... pegou um béquer com meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de 
sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando ... aquele fogaréu ... quando 
o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a 
experiência que eu tinha achado fantástico (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

36 

24. ...a nova regente... ela não tava sabendo reger direito...a regente do coral...tava 
errando lá um monte de coisas, né? (FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 7). 

38 

25. ...e teve uma pessoa que chegou pra mim e perguntou... “Gerson... você aceita 39 



 

 

 

ficar no cargo e tudo” num sei que...eu disse...não...num aceito não... 
(FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 10). 

26. ...tudo eu faço...sabe? tem isso comigo não... (FURTADO DA CUNHA, 2001, 
p. 7). 

39 

27. aí o mecânico falou que... (Ø) não sabia qual o homem que tinha apertado 
aquilo ((riso)) (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166). 

40 

28. E: e:: agora eu queria que você me... me dissesse... alguma coisa que você sabe 
fazer... ou que você... goste de fazer... e como é que se faz isso... (FURTADO 
DA CUNHA, 2008, p. 166). 

40 

29. Aí quando chegou... ali na:: decida/ porque é... Barra... Tijuca... né? quando 
estava quase chegando a... Tijuca vinha um ônibus na:: direção  deles... e tinha 
um caminhão... parado aqui... (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166). 

40 

30. ... mas... eu fui a Petropólis com uma amiga... que nunca tinha subido a serra 
(FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166) 

40 

31. ... quando ela viu o ônibus passar... mas o ônibus já estava indo... e ela começou 
a gritar e todo o ponto do ônibus assim lotado... né? Ela começou a gritar pro 
motorista... mas ele estava um pouco longe (FURTADO DA CUNHA, 2008, 
p.166). 

41 

32. Antônio feriu a Pedro (SAID ALI, 1971, p. 164). 43 
33. A terra produz trigo (SAID ALI, 1971, p. 164) 43 
34. Otelo ama a Iago, e Iago odeia a Otelo (SAID ALI, 1971, p. 164) 43 
35. Os vizinhos não viram o incêndio /... não o viram BECHARA, 2005, p. 416) 44 
36. Os vizinhos não viram o incêndio / O incêndio não foi visto pelos vizinhos. 

BECHARA, 2005, p. 416). 
44 

37. O caçador viu o companheiro.(BECHARA, 2005, p. 417). 44 
38. O caçador viu o lobo/ O lobo, o caçador o viu BECHARA, 2005, p. 417). 44 
39. Não amo a ninguém, Pedro (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 138) 44 
40. A Abel matou Caim (BECHARA, 2005, p. 418). 44 
41. Nem ele entende a nós, nem nós a ele (BECHARA, 2005, p. 418). 45 
42. Palavras cria-as o tempo e o tempo as mata. (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 139) 45 
43. A mim, ninguém me espera em casa (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 139) 45 
44. They demolished the house [Eles demoliram a casa] (FURTADO DA CUNHA; 

SOUZA, 2007, p. 32) 
46 

45. She sliced the salami [Ela fatiou o salame] (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 
2007, p. 32) 

46 

46. He built a house (Ele construiu uma casa); She made a dress (Ela fez um 
vestido) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 32). 

46 

47. They demolished the house (Eles demoliram a casa);They evaporated the water 
(Eles evaporaram a água) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2007, p. 32). 

46 

48. She sliced the salami (Ela fatiou o salame);They bleached his hair (Eles 
tingiram o cabelo dele) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2007, p. 32). 

46 



 

 

 

49. They moved the barn (Eles mudaram o celeiro);He rolled the wheelbarrow (Ele 
empurrou o carrinho de mão) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2007, p. 32). 

46 

50. She washed his shirt (Ela lavou a camisa dele;He bathed the baby (Ele banhou o 
bebê) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 32). 

46 

51. They heated the solution (Eles aqueceram a solução;He chilled the meat (Eles 
resfriaram a carne) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 
2007, p. 32) 

46 

52. He hammered the nail [hammer] (Ela martelou o prego [martelo]); She kicked 
the wall [foot] (Ela chutou a parede [pé]) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA 
CUNHA; SOUZA, 2007, p. 33) 

47 

53. They murdered her [kill with intention] (Eles a assassinaram [matar com 
intenção]);She smashed the cup [break completely] (Ela espatifou a xícara 
[quebrar com intenção]) (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2007, p. 33). 

47 

54. meu pai estava andando...ele morava no outro lado da Penha... e:: ele estava 
passando por... por baixo da pa... da passagem subterrânea do trem... aí dois 
caras... um escuro alto... forte e um branco também alto... forte... esbarraram 
nele... e ele anda com aqueles capangas... aí:: a capanga caiu no chão... abriu... 
os documentos... dinheiro ficou tudo espalhado no chão... e eu/ ele abaixou 
pra... catar os documentos... quando ele abaixou... os caras falaram que era um 
assalto... aí pegaram o dinheiro... a conta de luz... tudo que tinha... 
(MARTELOTTA, 1998, p. 2) 

50 

55. ... compra o camarão:: limpa o camarão... põe o camarão... boto cebola... 
pimentão... tomate... cozinho ele... deixo ele cozinhar um pouquinho assim... tipo 
assim deixo fritar um pouquinho... com cebola... tomate e pimentão... deixo ele 
cozinhar um pouco... assim fritar um pouquinho ele... com um pouquinho de 
ó::leo...um pouquinho de a::lho... entendeu? Deixar... passou um tempinho... eu 
boto um pouquinho d’água... aí deixo cozinhando ele... (MARTELOTTA, 1998, 
p. 3) 

51 

56. escola está péssima... escola está péssima... paredes muito... pixadas... os 
banheiros tudo arrebentado... que não sei o quê... e ... os próprios alunos 
mesmo...sabe? tanto do dia tanto da manhã... que fazem isso...sabe? como... tu 
pode ver aqui... porque os quadros horríveis eh::... mesas horríveis toda ra... 
rasbicada... rasgada... né? Tudo... agora... quanto aos... professores... al... 
alguns são... muito... exigentes... outros um pouco melhores... sabe? 
(MARTELOTTA, 1998, p. 5) 

51 

57. agora descrevendo os móveis... da::... da sala... eu/ contém um bar... na minha 
alvenaria... eh:... uma poltrona... em alvenaria... uma:: estante... embutida na 
parede... não se tem tapete por causa da minha alergia ((riso)) não tem 
eh:...cortina... porque usa persiana por causada minha alergia... porque é meu 
irmão mais velho é/ tem sinusite... o outro tem bronquite... e eu tenho rinite 
alérgica... (MARTELOTTA, 1998, p. 3) 

52 



 

 

 

58. I bumped into Charles (Eu me choquei com Charles) (HOPPER; THOMPSON, 
1980 , p. 253) 

54 

59. I bumped into the table (Eu me choquei com a mesa) (HOPPER; THOMPSON, 
1980, p. 253) 

54 

60. Joguei a chave no lixo (Corpus D&G, Fala, p. 51) 57 
61. Chris gave Pat a ball (Chris deu uma bola a Pat) (GOLDBERG, 2006, p. 6) 58 
62. Pat put the ball on the table (Pat colocou a bola sobre a mesa) (GOLDBERG, 

2006, p. 6) 
58 

63. He sliced the bread (Ele partiu o pão) (GOLDBERG, 2006, p. 6) 59 
64. Pat sliced the carrots into the salad (Pat fatiou as cenouras na salada) 

(GOLDBERG, 2006, p. 6) 
59 

65. Pat sliced Chris a piece of pie (Pat fatiou um pedaço de torta para Chris) 
(GOLDBERG, 2006, p. 6) 

59 

66. Emeril sliced and diced his way to stardom (Emeril partiu e cortou seu caminho 
para o estrelato) (GOLDBERG, 2006, p. 6) 

59 

67. Pat sliced the Box open (Pat partiu a caixa aberta) (GOLDBERG, 2006, p. 6) 59 
68. Pat faxed Bill the letter (Pat enviou a carta a Bill por fax) (GOLDBERG, 1995, 

p. 3) 
60 

69. The lightning destroyed the tree (O raio destruiu a árvore) (TAYLOR, 2003, p. 
233) 

61 

70. I read the book (Eu li o livro) (TAYLOR, 2003, p. 233) 61 
71. I’ve forgotten his name (Eu esqueci o nome dele) (TAYLOR, 2003, p. 233) 61 
72. A viúva chorava lágrimas de sangue (BORBA, 1996, p. 58). 62 
73. Vou a Santos (BORBA, 1996, p. 58). 62 
74. Marta ouve música (BORBA, 1996, p. 58). 63 
75. Rosa ganhou uma rosa (BORBA, 1996, p. 58). 63 
76. José quebrou o pires. (BORBA, 1996, p. 59). 63 
77. A costureira estragou o pano. (BORBA, 1996, p. 59). 63 
78. Pus o livro na gaveta. (BORBA, 1996, p. 59). 63 
79. Diana tricotou uma blusa. (BORBA, 1996, p. 59). 63 
80. Fernando tem três filhos (BORBA, 1996, p. 60). 63 
81. José quebrou o pires (BORBA, 1996, p. 59). 64 
82. Marta ouve música (BORBA, 1996, p. 58). 64 
83. A criança dormia um sono leve (BORBA, 1996, p. 59). 64 
84. Fernando tem três filhos (BORBA, 1996, p. 60). 64 
85. José quebrou o pires (BORBA, 2002, p. 113). 66 
86. José escreveu um romance (BORBA, 2002, p. 113). 66 
87. A viúva chorava lágrimas de sangue (BORBA, 1996, p. 58) 66 
88. Marta ouve música (BORBA, 1996, p. 58) 66 
89. Fred likes horses [Fred gosta de cavalos] (DIXON, 1992, p. 156). 66 
90. Fernando tem três filhos (BORBA, 1996, p. 60). 66 
91. Depois ele pegou um cabo de vassoura (Corpus D&G, Fala, p. 28) 67 



 

 

 

92. o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando 
lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante 
que ... pegou um béquer com meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto 
de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando (Corpus D&G, Fala, p. 
50). 

69 

93. enquanto isso as batatas já estão prontas ... eu descanso as batatas ... corto-as 
... bem cortadinhas ... aí faço um tempero para essa salada ... eu pego maçã ... 
eu jogo:: (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

70 

94. você chega na rua e vê uma pessoa deficiente e você se questiona ... se Deus é 
tão bom ... por que aquela criatura sofre tanto? se Deus é tão bom ... por que 
essa divisão de classe ... se ele prega a igualdade entre os homens? (Corpus 
D&G, Fala, p. 62). 

71 

95. Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem metros 
da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo 
(Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

71 

96. A cidade de Espirito Santo está localizada entre Goianinha e Várzea, e ambas 
próximo a Natal. Nessa cidade temos diversos pontos turísticos, um deles é uma 
pequena cachoeira e uma barragem da qual a cidade é abastecida (Corpus 
D&G, Escrita, p. 91). 

71 

97. aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São Sebastião ... porque 
ali o tronco ... parecia que ele tinha sido esculpido ali sobre a duna ... o tronco 
na altura de dois metros ... dois e vinte ... e ele tinha uma beleza ... um assim ... 
indescritível (Corpus D&G, Fala, p. 120). 

72 

98. era um sonho ... e eles quando pegavam um dinheiro era a primeira coisa que 
ela dizia ... “eu quero uma cama” ... e ele ... “deixa de besteira” ... num sei quê 
... (Corpus D&G, Fala, p. 78). 

72 

99. essas pedras lá que tinham ... desenterrando lá é que a/ acabava com a 
maldição né ... aí eles passaram um bocado de tempo lá recebendo esse menino 
... todo dia recebia ... e de vez em quando o menino era ... era agressivo também 
né (Corpus D&G, Fala, p. 31). 

73 

100. fez um pequeno testamento lá ... vendendo ... dando tudo o que era dele ... toda a 
sua fortuna em prol da família desse cara ... em troca disso ele ganharia a vida 
... então logo após o fuzilamento (Corpus D&G, Fala, p. 54). 

73 

101. aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só ... lá com 
meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família ... aí eu 
escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino (Corpus D&G, Fala, p. 
23) 

74 

102. era uma tarde linda e ainda tinha uma réstia de sol sobre ... as galhadas secas 
... Marcos eu vi um pássaro ... um pássaro ... amarelo com marrom e branco 
com uma crista assim sobre a cabeça ... um cocar assim de penas ... rapaz que 
pássaro lindo (Corpus D&G, Fala, p. 124) 

74 

103. nesse dia não houve aula e o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral 
no laboratório ... chegando lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou 

75 



 

 

 

uma coisa bem interessante que ... pegou um béquer com meio d'água e 
colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu 
desfilando ... aquele fogaréu ... (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

104. no final de semana ... final de semana não ... todo dia ... eles tavam de férias lá  
... chamava o ... à  noite ... o pai dela ... os meninos ia dormir e o pai deles iam 
pra casa do velho lá ... tomar uma cervejinha [...]armava lá uma barraca lá ... e 
fazia tipo um piquenique né ... e chamava o velho lá ... esse ... o vizinho dele ... 
pra também compartilhar lá da ... da ceia lá né ... aí num acontecia muita ... 
muita coisa não (Corpus D&G, Fala, p. 26). 

75 

105. Se eu pudesse hierarquizar - o que é muito pretencioso de minha parte - tomaria 
a pintura a óleo como o carro-chefe que ao longo dos anos, desde o seu 
surgimento por volta do século XV, difundiu-se e influenciou toda a História da 
Arte até os nossos dias. (Corpus D&G, Escrita, p. 171) 

76 

106. eu tenho uma série de plantas ... né ... um pergolado ... um pequeno pergolado 
onde eu coloco plantas para dar mais vida ao banheiro ... esse é o meu quarto 
... saindo do meu quarto ... você à esquerda ... você tem um banheiro social ... 
que é o banheiro da minha filha ... também é um banheiro relativamente grande 
... com box ... com pia e como acessório de banheiro ... (Corpus D&G, Fala, p. 
57). 

77 

107. ... eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no sal e deixo 
curti-lo ... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca 
para ficar aquela:: pra ela não ficar muito molhada ... ela fica mais:: mole ... 
mas não fica molhada com água ... ela fica mole ... mas:: mole sem ser aguada 
como essa outra que cozinha na água ... então põe a batata pra cozinhar ... 
prepara o arroz ... né ... faz aquela limpeza total (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

77 

108. As opções para se assistir um programa de televisão são muitas. Quase todos os 
canais oferecem o mesmo produto: jornais, novelas, filmes, seriados, musicais, 
etc. Quando a escolha é a de assistir um filme, no final da noite, temos que fazer 
uma jornada através dos canais à cata daquele que irá preencher o nosso 
tempo (Corpus D&G, Escrita, p. 172). 

78 

109. era dia sete de setembro e a minha amiga Tâmara ... ela tinha um irmão que era 
taifeiro da marinha ... e cozinhava muito bem ... então ela chegou lá e disse ... 
“aí ... hoje ... meu irmão fez um bolo de batata muito gostoso e a gente vai 
lanchar lá ... lá em casa” (Corpus D&G, Fala, p.52). 

79 

110. ... no último momento eu ... eu dei uma borrada que ... é ... comprometeu a cor 
da ... do céu né? e eu tive que refazer todo o céu novamente ... por ... por conta 
dessa borrada ... tive que refazê-lo todinho ... (Corpus, D&G, Fala, p. 130). 

80 

111. aí ... esse homem começou a procurar comida ... e encontrou um rio que só era 
lama ... só era lama ... e ele teve coragem de tomar essa ... essa lama ... e tomou 
aquela água velha ... aquela água horrível (Corpus D&G, Fala, p. 77). 

83 

112. Quando estavam conversando, brincando, distraídos o menino saio de perto 
deles e foi brincar perto da estrada, o velho viu e chamou o menino, o pai e a 
mãe também, mas foi tarde demais o menino foi atravessar a rua e um 

83 



 

 

 

caminhão o atropelou (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 
113. eu faço os enroladinhos né ... aí com a salsicha né ... aí eu corto em pedaços 

menores ... coloco a salsicha dentro ... enrolo e coloco lá no ... no ... no forno né 
... e a pizza também é só ... coloca no forno e dá uns dez ... uns dez minutos pra 
ela ficar pré-cozida (Corpus D&G, Fala, p. 41). 

83 

114. fomos em torno de trinta jovens ... mais ou menos ... e de última hora a gente 
também conseguiu uma casa ... e grande ... né ... que deu pra acomodar todo 
mundo ... o trabalho foi muito organizado (Corpus D&G, Fala, p. 72). 

84 

115. o Brasil ele ... ele enfrenta uma transformação muito grande agora ... vem 
enfrentando ... agora vai tá piorando e a gente vê aí os brasileiros ... os 
nordestinos ... os sertanejos ... ninguém abre os olhos (Corpus D&G, Fala, p. 
85). 

84 

116. essa cidadezinha:: ela tem os pontos turísticos que é um rio e uma cachoeira ... 
possui duas pra/ pracinhas ... uma delas é situada na parte central ... é 
chamada Rua da Matriz ... essa Rua da Matriz é onde os casais se encontra 
(Corpus D&G, Fala, p. 80). 

85 

117. Temos ali, bem no meio daquelas dunas, não somente um parque verde com 
vegetação de encostas, mas também Ø [temos] um dos maiores lençois 
freáticos do perímetro urbano. (Corpus D&G, Escrita, p. 168). 

85 

118. Deus quer que você realmente busque ... busque nele tudo aquilo que você 
precisa ... não precisa você se sacrificar para isso ... e você para agradecer 
basta você reconhecê-lo como tal ... isso que pra mim é religião (Corpus D&G, 
Fala, p. 66). 

86 

119. e eu acabei comprando um ... uma máscara do Bart Simpson pra o garoto ... é 
... e uma da que eu acho o desenho mais inteligente da TV no momento (Corpus 
D&G, Fala, p. 155). 

88 

120. O rádio ligado tocava uma canção do Guilherme Arantes e eu embalado na 
melodia apanhava-me nas minhas lembranças, desde as mais remotas até às 
mais recentes (Corpus D&G, Escrita, p. 163). 

88 

121. mais na frente encontramos uma árvore com a raiz toda exposta ... uma árvore 
imensa ... inclusive eu te presenteei ... né ... com aquela fotografia? [...]... então 
registramos também essa árvore (Corpus D&G, Fala, p. 120-121). 

89 

122. lá nessa árvore nós encontramos um tipo de formiga que me assustou Marcos ... 
uma formiga gigante ... é ... uma formiga de uns seis centímetros ... preta e ... 
nós tentamos fotografá-la (Corpus D&G, Fala, p.121). 

89 

123. eu vou descrever a ... a UNIPEC né ... onde eu passo ... eu passo o dia todo em 
casa e eu ... o melhor lugar que eu acho pra ... o melhor lugar que eu passo 
durante o dia (Corpus D&G, Fala, p. 35). 

90 

124. a culpa não está no ... no ... no ... no ... na comissão técnica ... no ... do futebol 
apresentado pelo ... no Brasil atualmente né ...eu acho que vem de ... vem de 
cima né ... se ... se num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em 
torno do ... do ... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu jogador 
na ... na ... na cabeça (Corpus D&G, Escrita, p. 44). 

90 



 

 

 

125. eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no sal e deixo curti-lo 
... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca para ficar 
aquela:: pra ela não ficar muito molhada (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

92 

126. aí chegaram na ... na ... na .... e gritaram pelo menino e o menino muito cri/ 
muito ... muito acriançado ... num entendeu foi nada ... aí atravessou a rua e a 
carreta pegou ele né ... aí matou (Corpus D&G, Fala, p. 30). 

92 

127. eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei ele lá preso 
... e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma eterna criança ... 
eu passo a vida inteira levando tudo na brincadeira ... (Corpus D&G, Fala, p. 
51). 

94 

128. um ônibus da empresa Nordeste pediu para ultrapassar, porque as 
ultrapassagens são feitas pela esquerda, mas o motorista não passou pela 
direita, então o ônibus passou pela direita e trancou agente e jogou todo 
mundo na estrada. (Corpus D&G, Escrita, p. 44). 

96 

129. ... a esposa dele ... ficou tão feliz com a caça ... tão feliz ... porque agora tinha 
alimento que começou a cheirar o cachorro (Corpus D&G, Fala, p. 86). 

96 

130. aí acontece o seguinte ... que no caminho devido a eles:: eles irem a pé né ... não 
tinham veículo ... é um dos filhos dele devido criança né ... tem pouca resitência 
andar tanto ... começou a passar mal (Corpus D&G, Fala, p. 76). 

96 

131. todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente a uma televisão sonhando 
um mundo melhor de fantasias e esquece do seu mísero salário mínimo 
(Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

97 

132. ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e passou 
algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a empregada e o motorista 
sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e liberados né (Corpus 
D&G, Fala, p. 22). 

97 

133. aí o menino nasceu até em casa mesmo né  [...]eu tava até dormindo ... dormia 
lá no meu quarto só ... lá com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era 
praticamente da família ... aí eu escutei quando ... eu escutei à noite o berro do 
menino (Corpus D&G, Fala, p. 23). 

98 

134. Depois pego a massa estiro [a massa] na pedra com um rolo de estirar massa e 
corto [a massa] em duas partes iguais (Corpus D&G, Escrita, p. 48). 

99 

135. porque quando o homem descobre alguma coisa é porque Deus está ali na sua 
inteligência ... no seu raciocínio (Corpus D&G, Escrita, p. 63). 

100 

136. Em torno disto, temos uma classe que tem um pouco de conhecimento e que 
poderia usá-lo para ajudar a si próprio, ao seus filhos e ao seu próximo 
(Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

100 

137. ... mas ele deixou lá uma frase e ele ficou lembrando né ... o tempo todo aí é ... 
aí/ cobriu lá o corpo né ... e levou lá pra o ... o:: fazer a necrópsia lá né (Corpus 
D&G, Fala, p. 27). 

102 

138. quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a 
experiência que eu tinha achado fantástico ... (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

102 

139. eu vou chamar Vilma ... porque Vilma tem um pai que trabalha aqui perto e tem 103 



 

 

 

um carro que vai levar a gente pro pronto-socorro (Corpus D&G, Fala, p. 53). 
140. seguiu né ... caminho ... só que passou muitos dias nessa caminhada e chegou 

um tempo que eles num tinha mais nada [...] até que um dia eles encontraram 
uma casa ... encontraram uma casa e nessa casa ... só que pra eles era um ... um 
motivo de alegria ... mas encontraram a casa e num podiam entrar na casa ... 
mas só em ter visto uma casa pra eles era ... era muito bom (Corpus D&G, Fala, 
p. 77). 

103 

141. ... o que tenho visto quando você começa a conhecer de perto ... cada sertanejo 
... cada pessoa nordestina ... aquela mesmo que sente a situação ... que passa ... 
que passa o seu país e a vida que ela atravessa a cada dia (Corpus D&G, Fala, 
p. 84). 

103 

142. e a empregada e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram medicados 
e liberados né [...]aí eu sei que eu fiquei esses dias todinho lá ... sem dormir 
direito ... coçava muito né ... aquele negócio sarando né ... aquelas ferida 
cicatrizando ... aí eu fiz uma plástica  (Corpus D&G, Fala, p. 22). 

105 

143. o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando 
lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante 
que ... pegou um béquer com meio d'água [...] eu achei o seguinte ... se o 
professor colocou um pouquinho ... foi aquele desfile ... imagine se eu colocasse 
mais ... peguei o mesmo béquer ... coloquei uma colher ... uma colher de cloreto 
de sódio ... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão (Corpus D&G, Fala, 
p. 50). 

105 

144. ... pra o pessoal treinar tem que ... se  alu/ alugar o Palácio dos Esportes ... 
alugar o Sílvio Pedrosa ... outros lugares aí ... porque a gente num ... num tem 
aonde treinar ... (Corpus D&G, Fala, p. 38). 

106 

145. Eu uso aproximadamente meio quilo de farinha de trigo, um tablete de fermento 
para pizza flechman, uma colher de sopa de sal, uma de manteiga ou 
margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, um copo e dois dedos de água ou 
leite, dependendo de como a pessoa queira a massa, mais macia ou mais dura, 
consistente. Misturo tudo em uma bacia [...]. Depois pego a massa estiro na 
pedra com um rolo de estirar massa e corto em duas partes iguais. Vou untar a 
forma e coloco a massa (Corpus D&G, Escrita, p. 48). 

106 

146. unto uma forma, redonda e furada no meio, com manteiga e ponho o arroz 
ainda quente socando-o (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 
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147. o gato num ... num ... num estranhava ... só se dava bem com as crianças ... com 
o pai e com a mãe dele num ... num ... num se dava bem de jeito nenhum ... 
quando ele tava só em casa o:: gato pulava em cima pra arranhar né ... pra 
arranhar ele (Corpus D&G, Fala, p. 28). 
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148. Quando foi à noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo sujo 
e com miado esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, ele pegou 
um cano e assustou o gato. (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 
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149. aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São Sebastião ... porque 
ali o tronco ... parecia que ele tinha sido esculpido ali sobre a duna ... o tronco 
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na altura de dois metros ... dois e vinte ... e ele tinha uma beleza ... um assim ... 
indescritível (Corpus D&G, Fala, p. 120). 

150. Um dia o professor Edson me convidou para ajudá-lo [..] Ele pegou uma pitada 
de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs num pequeno becker com 
água foi aquele fogo desfilando dentro do becker. (Corpus D&G, Escrita, p. 66). 
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151. Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem metros 
da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu 
topo. (Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

111 

152. Mas no entanto, todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente a uma 
televisão sonhando um mundo melhor de fantasias e esquece do seu mísero 
salário minimo. (Corpus D&G, Escrita, p. 93). 
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153.  ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e passou 
algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a empregada e o motorista 
sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e liberados né (Corpus 
D&G, Fala, p. 22). 
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154. esse lado bom que você tem ... porque todo indivíduo é bom ... ninguém é 
necessariamente mau ... todos nós temos nossas coisas boas ... e acredito no 
arrependimento (Corpus D&G, Fala, p. 66). 
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155. Um pensamento diabólico atravessou a minha cabeça (DELMANTO; 
CASTRO, 2005, p. 177). 

123 

156. O leão voltou (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p. 158). 124 
157. O camponês voltou as costas para o leão (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p. 

158). 
124 

158. Um terrível incêndio destruiu a colheita (FERREIRA, 2006, p. 185). 125 
159. Um terrível incêndio acabou com a colheita (FERREIRA, 2006, p. 185). 125 
160. então esse peixe ... que eu faço muito lá em casa é um peixe frito ... então a 

primeira coisa que eu faço é ... pegar o cardápio e ver o que que eu vou fazer ... 
olho o que que eu tenho em casa e o que eu não tiver ... vou ao supermercado ... 
então esse peixe ... eu compro a posta de peixe e boto no limão ... e no alho e no 
sal e deixo curti-lo ... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda 
na casca para ficar aquela:: pra ela não ficar muito molhada ... ela fica mais:: 
mole ... mas não fica molhada com água ... ela fica mole ... mas:: mole sem ser 
aguada como essa outra que cozinha na água ... então põe a batata pra cozinhar 
... prepara o arroz ... né ... faz aquela limpeza total ... bem lavado ... preparo 
este arroz ... preparo um molho pra refogar esse arroz ... que eu coloco alho ... 
sal ... manteiga ... aí coloco cebola pra dourar ... nessa coisa ... né ... depois eu 
ralo cenoura bem ralada e também coloco pra ... nessa fritura ... depois eu pego 
tomate e pimentão e vou ... essas coisas eu vou colocando aos poucos ... depois 
que esse molho tá todo pronto ... eu jogo o arroz e deixo cozinhar o arroz ... com 
a tampa ... né ... pra ele ficar mais abafado e não sair todo o cheiro e o sabor da 
comida ... não esvair ... assim no vapor (Corpus D&G, Fala, p. 60). 
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161. A primeira coisa que faço é pensar no cardápio. Como minha família gosta 
muito de peixe, normalmente escolho peixe. Vou a geladeira para saber se tem 
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tudo o necessário, encontrando começo o trabalho. Primeiro limpo bem o peixe 
e o tempero com sal e limão, deixo descansando enquanto preparo o que vai 
acompanhar. Limpo bem o arroz e o lavo, deixo escorrer um pouco, enquanto o 
arroz escorre, douro a cebola e o alho no óleo quente, descasco os legumes 
como: cenoura, repolho, beterraba e chuchu. Coloco os legumes ralados na 
panela com a cebola e o alho dourado, ponho o arroz e água até cobrir tudo. 
Em seguida descasco umas batatas e ponho para cozinhar; estando cozidas faço 
um purê com queijo ralado, manteiga, gema de ôvo, leite e as batatas bem 
amassadas. Neste ínterim, o arroz está semi-pronto, unto uma forma, redonda e 
furada no meio, com manteiga e ponho o arroz ainda quente socando-o. ponho 
no forno uns 10 minutos, retiro-o e viro num prato como se fosse um bolo. 
(Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 

162. aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só ... lá com 
meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família ... aí eu 
escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino (Corpus D&G, Fala, p. 
23). 
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163. mas à frente teria uma mata densa [...] ficamos escutando o barulho dos 
pássaros ... porque nessa hora eles começam a ... a voltar pra ... pra mata né 
[...] e elas faziam um canto lindo sabe? a gente ficou ouvindo o:: sussurrar dos 
pássaros ... o piu-piu de cada um ... de cada espécime rara chegando e ... e se 
despedindo do dia né? (Corpus D&G, Fala, p. 122). 
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164. Certo dia o pai foi para universidade e foi chamado com urgência para socorrer 
na enfermaria, um menino que havia se machucado, não me lembro com que. 
Outros alunos o levaram para enfermaria, quando Ø chegou lá Ø foi medicado, 
mas Ø morreu, antes de morrer ele disse uma frase para o médico. (Corpus 
D&G, Escrita, p. 45) 
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165. Ele pegou uma pitada de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs Ø 
num pequeno becker com água foi aquele fogo desfilando dentro do becker. 
Muito curiosa eu convidei duas colegas e aproveitando a ausência do professor, 
peguei uma porção da substância e pensei, "se o professor com apenas uma 
pitada fez aquele espetáculo, imagine eu colocando uma porção maior” 
(Corpus D&G, Escrita, p. 66-67). 
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