
FABIANO DE CARVALHO ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

  

O COMPLEMENTO DE LUGAR DOS VERBOS DE MOVIMENTO:  

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito obrigatório à obtenção do título de 
Mestre, na área de concentração Linguística 
Aplicada, sob orientação da Profa. Dra. Maria 
Angélica Furtado da Cunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 
 

 
            Araújo, Fabiano de Carvalho.      

               O complemento de lugar dos verbos de movimento : implicações para o 
ensino de língua materna / Fabiano de Carvalho Araújo. – 2010.  

                 112 f.  
                   
                  Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade  

Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e 
Artes. Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, Natal, 2010.             
    Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Furtado da Cunha.                 
                      

                 1. Língua portuguesa - Verbos. 2. Funcionalismo (Lingüística). 3.  
Língua portuguesa – Estudo e ensino. 4. Linguagem e línguas – Estudo e 
ensino. I. Cunha, Maria Angélica Furtado da. II. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. III. Título.                                                                               

    
 
           RN/BSE-CCHLA                                                       CDU 811.134.3’367 

 



 iii 

FABIANO DE CARVALHO ARAÚJO 

 

 

 

O COMPLEMENTO DE LUGAR DOS VERBOS DE MOVIMENTO:  

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito obrigatório à obtenção do 
título de Mestre, na área de concentração: Linguística Aplicada, sob orientação da Profa. Dra. 
Maria Angélica Furtado da Cunha. 

 

 

 

 

Aprovada em 26 de agosto de 2010 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Furtado da Cunha 

Universidade Federal do Rio grande do Norte 

Orientadora 

 

Prof. Dr. José Romerito Silva 

Universidade Federal do Rio grande do Norte 

Examinador Interno 

 

Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes 

Universidade Estadual do Rio grande do Norte 

Examinador Externo 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha querida esposa,  

Aline Dantas, 

Dedico este trabalho 



 v 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que era, e que é, e que há de vir, pela 

paciência que tem com os homens, especialmente comigo. 

À minha esposa, Aline Dantas, pelo incentivo, pelo apoio e especialmente pelas 

horas de sua companhia roubadas para a realização desta. 

Aos meus pais, Raimundo e Vicência Araújo, por todos os cuidados para comigo até 

o tempo presente. 

Ao meu irmão, Fernando Araújo, pela companhia e contribuição em muitos 

momentos. 

Ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – CNPq – pelo 

financiamento desta pesquisa. 

À prof.ª Maria Angélica Furtado da Cunha, pelo acompanhamento criterioso e por ter 

apontado sempre os melhores caminhos. Sem dúvida, uma boa orientação é indispensável 

para um trabalho dessa natureza. 

Aos professores Romerito, Passegi e João Bosco pelos comentários extremamente 

pertinentes que apresentaram em momentos decisivos.   

Aos colegas e amigos da base de pesquisa Discurso & Gramática, por todas as 

contribuições diretas e indiretas que recebi em cada oportunidade. 

Às colegas de iniciação científica, Nedja Lucena e Lúcia Chaves, pelo intercâmbio 

constante de contribuições importantes. 

Aos professores da educação básica, porque mesmo em condições adversas não 

desistiram de seus trabalhos e mesmo não vendo os resultados futuros de seus esforços creram 

que seria possível fazer diferença na vida de alguém.  

A todos aqueles que acreditaram em mim e me apoiaram. 



 vi 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho segue uma abordagem funcionalista da linguagem, inspirada nos trabalhos de 

Givón (1979, 1993), Hopper (1987) e Chafe (1979). O objetivo geral da presente dissertação é 

analisar o estatuto sintático-semântico dos complementos preposicionados dos verbos de ação 

que indicam movimento proposital da entidade representada pelo sujeito gramatical. Os dados 

foram retirados do Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal 

(FURTADO DA CUNHA, 1998). Esse banco de dados é constituído de cinco tipos textuais: 

narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de 

procedimento e relato de opinião. Os dados foram extraídos de quarenta textos dos estudantes 

da oitava série do ensino fundamental, vinte da modalidade oral e vinte da modalidade escrita. 

Os dados foram analisados primeiramente de acordo com sua estrutura argumental. Então, 

essas SPrep foram agrupados de acordo com o papel semântico que desempenham na oração 

e, no caso dos complementos preposicionados, que tipo de correlação eles mantêm com o 

núcleo do Sintagma. Além disso, examinou-se as preposições regidas pelos verbos, 

relacionando esse exame às prescrições feitas por lexicógrafos e gramáticos. Por fim, 

observou-se o grau de integração do sujeito gramatical com o verbo de movimento e entre 

esse e o adjunto adverbial de lugar. Em seguida dedicou-se às questões relativas ao ensino da 

língua materna. Os resultados das análises demonstraram que a grande maioria dos verbos de 

movimento pede como complemento de lugar um Sintagma Preposicional com papel 

semântico direcional meta e, esse complemento é tão integrado ao verbo quanto o sujeito. 

 

 

 

 

Palavras-chave: verbos de movimento. Linguística Funcional. Ensino de língua. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper follows a functionalist approach to language, inspired by the work of Givón (1979, 

1993), Hopper (1987) and Chafe (1979). The overall objective of this study is to analyze the 

syntactic and semantic status of prepositional complements of action verbs that indicate 

purposeful movement of the entity represented by the grammatical subject. The data were 

taken from Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal 

(FURTADO DA CUNHA, 1998). This database consists of five text types: experience 

personal narratives, retold narrative, procedural description, report of personal opinion and 

description of place. Data were collected from forty texts of student of elementary school, 

twenty of oral modality, and twenty of the written language. The data were first analyzed 

according to their argument structure. Then, these syntagmas were distributed according to 

the semantic roles they play in the clause and in the case of Prepositional Phrase, what kind of 

relationship they have with the core of the phrase. Moreover, it was examined verbal regency 

in the use, linking with the requirements made by lexicographers and grammarians. Finally, 

the degree of integration between the subject and verb and between the verb and the adjunct 

of place. And next was devoted to teaching of mother tongue. The result of analysis show that 

verbs of motion ask as complements of place a Prepositional Phrase with semantic rule of 

goal and, this complement is as close with verb as subject. 

 

 

 

 

Key words: Verbs of motion. Functional Linguistics. Language teaching. 
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Introdução 
 

Considerações iniciais 

O fenômeno da transitividade verbal tem se tornado relevante nos estudos da 

linguagem. O que tem atraído a atenção é o processo de seleção da quantidade e do tipo de 

argumento que está envolvido na cena evocada pelo verbo. 

De acordo com a gramática tradicional (D’AVILA, 2006), os verbos são 

classificados em cinco grupos: (1) de ligação; (2) intransitivo; (3) transitivo direto; (4) 

transitivo indireto; e (5) transitivo direto e indireto. O critério utilizado é a presença ou não de 

um complemento, seja um objeto direto, um objeto indireto ou um predicativo (para as 

orações com verbos de ligação). Assim, um verbo nocional é transitivo se for acompanhado 

por um complemento1 sem o qual a enunciação não se realiza; por outro lado, é intransitivo 

aquele que não necessita de complemento. 

Pode-se, portanto, extrair duas informações acerca da visão tradicional de 

transitividade: 

1.Um verbo intransitivo não pode ter um complemento obrigatório.  

2.O único complemento obrigatório preposicionado é o objeto indireto. 

Essas duas afirmações se tornam importantes uma vez que elas, especialmente a 

segunda, serão questionadas nos próximos capítulos desta dissertação. Esse questionamento 

se dará pela análise do objeto de pesquisa deste trabalho: o Sintagma Preposicional (SPrep) de 

                                                 
1 Um objeto direto e/ou um objeto indireto. 
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lugar que acompanha os verbos de ação que exprimem movimento intencional da entidade 

codificada linguisticamente como sujeito.  

Conforme a perspectiva tradicional, existe uma distinção nítida entre o SPrep que 

exerce a função de objeto indireto e o SPrep que exerce a função de adjunto adverbial. 

Enquanto o primeiro “indica o paciente ou o destinatário da ação verbal” (SAVIOLI, 1991, p. 

18), o segundo “indica circunstância (de lugar, de tempo, de modo, de intensidade) aos 

elementos a que se refere” (SAVIOLI, 1991, p. 19). Além dessa separação semântica, existe 

outra de caráter sintático: enquanto o SPrep objeto indireto é um termo integrante da oração, o 

SPrep adjunto adverbial é um termo acessório. 

A distinção entre integrante e acessório é explicada por Luft (1989, p. 128, grifo do 

autor): “há elementos integrantes (complementos), que completam, integram o sentido; e há 

os elementos acessórios (adjuntos), que anexam dados secundários aos nomes ou aos verbos.” 

Conforme é possível perceber, tradicionalmente, os adjuntos adverbiais não são 

vistos como integrados ao sentido, ou seja, não fazem parte da cena evocada pelo verbo; 

servem apenas para acrescentar informações secundárias, de tal forma que se omitidos não 

prejudicam a interpretação do enunciado. A análise apresentada nesta dissertação vai de 

encontro a essa postura. 

Vale ressaltar que esta pesquisa dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo autor 

desta dissertação durante a graduação, como bolsista de Iniciação Científica (CNPq processo 

501723/04-8), cuja investigação girou em torno dos tipos semânticos de verbos2 em geral e, 

particularmente, da estrutura argumental dos verbos de ação.  

Durante o desenvolvimento desse projeto na graduação, foi possível perceber, entre 

os verbos de ação, um grupo de verbos intransitivos, semanticamente classificados como 

verbos de movimento, cujo complemento de lugar apresenta um caráter obrigatório, 

contradizendo a descrição da gramática tradicional. Ver amostra (1): 

                                                 
2 Quatro são os tipos semânticos de verbos: (1) ação: possui sujeito (agente) que realiza intencionalmente o 
evento e não possui objeto (paciente); (2) processo: possui sujeito paciente e não possui objeto modificado; (3) 
ação-processo: possui um sujeito agente que intencionalmente causa uma mudança perceptível em um objeto 
paciente; e (4) estado: indica propriedades, permanentes ou transitórias, do sujeito oracional. (BORBA, 2002) 
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(1) Quando e eu e os meus amigos chegamos ao local de partida, todos estavam 
alegres pensando que tudo não ia passar de um simples piquinique. Todos nós 
trouxemos uma mochila, dentro dessas mochilas havia mais comida do que 
utensilios pessoais. (D&G Natal, p. 315, narrativa de experiência pessoal escrita, 
grifo acrescentado) 

O SPrep sublinhado, ao local de partida, é um complemento do verbo chegar, cujo 

papel semântico3 é direcional meta4. A ausência da informação que esse complemento fornece 

certamente compromete o entendimento da cena descrita. Isso não significa que esse sintagma 

não possa ser omitido; como os dados apontam, frequentemente ele o é. Ver amostra (2): 

(2) Quando chega na gruta ... Batman encontra o presidente ... da cidade de Gotan 
City ... que está enjaulado ... enquanto Pinguim também já tinha outro plano para 
deter Batman ... e ... Batman liberta o presidente ... nesse momento ... chega a 
Mulher Gato ... quando a Mulher Gato chega ... esse presidente não gostava da 
Mulher Gato ... (D&G Natal, p. 307, narrativa recontada oral, grifo acrescentado) 

Na amostra (2) o verbo chegar sublinhado aparece sem complemento de lugar 

explícito, mas o complemento de lugar na gruta pode ser retomado do contexto precedente. 

Uma hipótese considerada nesta pesquisa é se esse argumento poderia ser, de fato, 

nuclear, uma vez que o sentido do enunciado só está completo quando ele está presente, 

exceto em casos em que, assim como pode ocorrer com o objeto direto de um verbo 

transitivo, está subentendido no contexto linguístico. 

Uma outra hipótese considera que esse complemento ocupa uma posição 

intermediária no continuum entre complemento e adjunto, ou melhor, entre argumento nuclear 

(core argument) e argumento periférico (oblique argument), uma espécie de adjunto 

obrigatório. É interessante considerar que Kury (1997, p. 32-33) refere-se aos verbos que 

selecionam esses adjuntos como verbos transitivos adverbiais e classifica seu objeto como 

complemento adverbial (KURY 1997, p. 50).  

Esta pesquisa é fundamentada pela Linguística Funcional norte americana, inspirada 

nos trabalhos de Givón (1979, 1993), Hopper (1987) e Chafe (1979). Dentro desse quadro 

teórico, os estudos são desenvolvidos com base em dados reais de comunicação; a gramática é 

formada constantemente pelo processo de ritualização de formas provenientes do discurso; a 

cognição humana é vista como um todo, de forma que, da mesma maneira como a mente 

                                                 
3 Papel semântico descreve a participação de um determinado argumento no evento expresso pelo verbo 
(ANDRAWS, 1985). 
4 Direcional meta é o papel semântico exercido pelo elemento que designa o ponto alvo de um deslocamento 
(ANDRAWS, 1985). 
. 
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humana trata a linguagem, trata as outras categorias cognitivas; e o componente sintático é 

considerado como hierarquicamente dependente do componente semântico, e este, do 

pragmático. 

O que justifica esta pesquisa é a necessidade de compreender adequadamente um dos 

aspectos de um fenômeno linguístico relevante como a transitividade, não a partir da forma 

linguística apenas, mas observando sua manifestação em contextos reais de uso da língua, a 

fim de contribuir com o planejamento de estratégias para o ensino desse fenômeno, levando 

os alunos a uma reflexão sobre o funcionamento da língua em geral e de suas formas em 

particular. 

Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o estatuto sintático-semântico dos 

complementos preposicionados dos verbos de ação que indicam movimento proposital da 

entidade representada pelo sujeito gramatical.  

Os objetivos específicos são: 

1. descrever a configuração sintática dos complementos preposicionados; 

2. identificar o papel semântico dos complementos preposicionados; 

3. observar a relação que a preposição mantém com o verbo e com o papel semântico 

do complemento preposicionado; 

4. analisar o grau de integração sintático-semântica do complemento preposicionado 

com o verbo a que se vincula.  

 
Esta pesquisa se propõe, portanto, a investigar o caráter nuclear ou periférico5 dos 

complementos preposicionados dos verbos de movimento, os quais podem indicar o ponto de 

chegada do movimento, o ponto de partida ou o lugar onde um evento ocorreu. Apesar de se 

ligarem ao verbo por meio de preposição, eles não se comportam como adjuntos, ou seja, não 

são dispensáveis em termos de completude do significado do elemento predicador. 

                                                 
5 A distinção entre argumentos nucleares e periféricos, segundo Andrews (1985), corresponde à distinção entre 
complementos e adjuntos. 
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Metodologia 

Esta é uma pesquisa qualitativa com suporte quantitativo, seguindo uma abordagem 

funcionalista da linguagem. Uma das características marcantes desta abordagem é a 

elaboração de análises linguísticas com base em dados reais de enunciação. Seguindo esse 

procedimento, esta pesquisa tem como fonte de dados o Corpus Discurso & Gramática: a 

língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), doravante D&G. 

Pode ser usada, ocasionalmente, outras fontes de dados, conforme a necessidade. 

Esse banco de dados é constituído de cinco tipos textuais: narrativa de experiência 

pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião. 

Foram selecionados 20 estudantes divididos igualmente quanto ao sexo e à escolaridade. A 

distribuição quanto à escolaridade se deu a partir da escolha das séries finais de cada etapa do 

sistema brasileiro da educação. Assim, como representante da educação infantil, foi tomada a 

alfabetização; para o primeiro grau menor, a quarta série; para o primeiro grau maior, a oitava 

série; para o segundo grau, o terceiro ano; e para o terceiro grau, o último ano da faculdade. 

Atualmente, a nomenclatura oficial seria primeiro, quinto e nono anos do ensino fundamental, 

terceiro ano do ensino médio e último ano do ensino superior, respectivamente. Cada 

informante produziu cincos textos orais, um para cada tipo textual, e, em momento posterior, 

os textos escritos correspondentes.   

Para esta pesquisa, foram selecionadas as produções orais e escritas dos estudantes 

da oitava série do ensino fundamental. Os dados foram extraídos de 40 textos, 20 da 

modalidade oral e 20 da modalidade escrita, num total de 38.260 palavras, 31.968 na 

oralidade e 6.292 na escrita. 

Em trabalho anterior (ARAÚJO; FURTADO DA CUNHA, 2007), foram coletados 

todos os verbos da amostra acima mencionada e subdivididos de acordo com seu tipo 

semântico; em seguida, seus complementos foram classificados sintática e semanticamente.  

Este trabalho é uma continuação e um aprofundamento desse projeto anterior. 

Inicialmente, nesta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a posição de 

diversos estudiosos da linguagem verbal, tanto gramáticos tradicionais, como lexicógrafos e 

linguistas. Em paralelo a essa pesquisa, o Corpus D&G foi cuidadosamente observado em 

busca de verbos de movimento cujo sujeito é o agente da ação, não possuem objeto afetado e 
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apresentam, explícita ou implicitamente, uma referência a lugar relacionado aos eventos 

descritos. Os dados encontrados foram separados por modalidade.  

Em seguida, foi investigada a distribuição dos complementos preposicionados em 

cinco configurações morfossintáticas, a saber: verbo de movimento seguido por Sintagma 

Preposicional (VM+SP); verbo de movimento sem complemento de lugar expresso na oração, 

mas recuperado anaforicamente do discurso anterior (VM+ZA, em que ZA representa zero 

anafórico); verbo de movimento com complemento de lugar representado por um sintagma 

adverbial (VM+SADV); verbo de movimento sem complemento de lugar expresso na oração, 

mas inferível do contexto linguístico (VM + ZINF); e, por fim, verbo de movimento com 

complementos de lugar representado por dois sintagmas preposicionados (VM + 2SP). 

 Depois dessa etapa de análise morfossintática, os complementos dos verbos de 

movimento foram classificados de acordo com o papel semântico que exercem na oração. 

Após isso, a observação recaiu na relação estabelecida entre o verbo e a preposição e entre a 

preposição e o papel semântico do sintagma introduzido por ela. Outro ponto importante 

analisado é a relação existente entre os verbos e as preposições. Questões como: (a) o verbo 

de movimento rege alguma preposição ou conjunto de preposições específicas? (b) Há alguma 

relação entre a preposição e os papéis semânticos dos complementos? (c) Há preposições 

especializadas para determinados papéis semânticos? são também investigadas. 

Em seguida, foi examinada a atuação do subprincípio icônico da integração, para 

verificar se o complemento de lugar dos verbos de movimento é tão integrado ao verbo 

quanto sujeito. A escolha do argumento sujeito se deve ao fato de ser, de acordo com a 

gramática tradicional, um termo essencial da oração; além disso, alguns linguistas o 

consideram como um argumento nuclear do predicado (ANDREWS, 1985; GIVÓN, 1993). 

Dessa forma, a comparação permite ver até que ponto o complemento preposicionado se 

assemelha a um termo nuclear da oração. 

Em cada análise, foram considerados os princípios do Funcionalismo, especialmente 

os da vertente norte americana. Assim, considerou-se que as formas gramaticais são 

originadas no discurso, que as categorias não são discretas, mas escalares e que questões 

pragmáticas se impõem hierarquicamente às questões semânticas e estas, às sintáticas. Não 

faz parte dos propósitos apresentar prescrições de uso de determinadas formas em detrimento 

de outras; em vez disso, procura-se descrever e examinar o funcionamento atual da língua 
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portuguesa em situações reais de interação, além de sugerir formas de atuação didática que 

sejam mais eficientes na prática pedagógica. 

Organização 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro trata da 

fundamentação teórica, contendo as categorias de análises, os conceitos teóricos que foram 

considerados durante o processo de pesquisa e a síntese do tratamento que os gramáticos 

tradicionais, lexicógrafos e linguistas já apresentaram sobre o objeto de pesquisa desta 

dissertação. No segundo capítulo, os dados são apresentados e analisados de acordo com os 

objetivos propostos. O capítulo três é dedicado ao ensino de língua materna, em que é feita 

uma revisão dos parâmetros curriculares nacionais (PCN) relacionados ao ensino de língua 

portuguesa, além de apresentar sugestões para atividades de classe para a educação básica. 

Por fim, no quarto capítulo, encontram-se as considerações finais. 
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Capítulo 1 

 

Fundamentação teórica 
 

 

1.1 – A linguística funcional 

A diversidade de modelos teóricos nos estudos da linguagem verbal demonstra a 

complexidade do objeto de pesquisa. Cada grupo de teóricos recorta esse objeto de acordo 

com os elementos que entende serem mais relevantes ou salientes.  

Com a finalidade de entender melhor o que distingue a Linguística Funcional de 

outras teorias de tratamento da linguagem verbal, três importantes definições devem ser 

consideradas: (a) linguagem, (b) universais linguísticos e (c) gramática. 

(a) A linguagem 

A linguagem é sempre vista pelas teorias funcionalistas associada ao uso em 

situações reais de comunicação. Segundo Furtado da Cunha (2008a, p. 157): “os 

funcionalistas concebem a linguagem como um instrumento de interação social, alinhando-se, 

assim, à tendência que analisa a relação entre a linguagem e sociedade”. Mesmo que outras 

teorias concebam a linguagem como um instrumento de interação, no campo da análise, 

provavelmente não investigam de que maneira a forma linguística se adequa à função por ela 

exercida. 
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Para Pezatti (2005, p. 168):  

A linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta às funções que 
exerce e, desse modo, ela pode ser explicada somente com base nessas funções, que 
são, em última análise comunicativas (...) O compromisso principal do enfoque 
funcionalista é descrever a linguagem não como um fim em si mesmo mas como um 
requisito pragmático da interação verbal (...) No enfoque funcionalista, a pragmática 
representa o componente mais abrangente, no interior do qual se deve estudar a 
semântica e a sintaxe: a semântica é dependente da pragmática, e a sintaxe, da 
semântica.  
  

Fica claro que, para o funcionalismo, os elementos componentes da língua são, de 

uma maneira ou de outra, modelados pela função que exercem no discurso. Por isso, os 

funcionalistas evitam trabalhar com dados inventados, desconectados dos contextos de 

enunciação. 

A relação que a linguagem mantém com as demais categorias cognitivas é entendida 

da seguinte forma: 

Frisamos mais uma importante característica do funcionalismo: a visão de que a 
linguagem não constitui um conhecimento específico, como propõem os 
gerativistas, mas um conjunto complexo de atividades comunicativas, sociais e 
cognitivas, integradas ao resto da psicologia humana. (FURTADO DA CUNHA, 
2008a, p. 158). 
 

Assim, a linguagem não atua independente da cognição humana; pelo contrário, 

aquela estaria incluída nos processos desta, de forma que esses processos agem da mesma 

maneira. 

(b) universais linguísticos 

O segundo ponto a ser considerado sobre a linguística funcional diz respeito aos 

universais linguísticos. Um universal linguístico é um elemento gramatical existente em todas 

as línguas do mundo ou na grande maioria delas. Diferentes escolas linguísticas já se 

debruçaram sobre essa questão. Um exemplo de tratamento não funcionalista pode ser obtido 

a partir da gramática gerativa. 

Para a gramática gerativa as coincidências entre as línguas ocorrem porque existe um 

conjunto de instruções sobre a aquisição da linguagem que é herdada geneticamente. Assim, 

elementos linguísticos comuns refletem uma herança biológica comum. Segundo ensina 

Kenedy: 
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Deve-se entender por GU o conjunto das propriedades gramaticais comuns 
compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas que 
são previsíveis segundo o leque de opções disponíveis na própria GU. A hipótese da 
GU representa um refinamento da noção de faculdade da linguagem sustentada pelo 
gerativismo desde o seu início: a faculdade da linguagem é o dispositivo inato, 
presente em todos os seres humanos como herança biológica, que nos fornece um 
algoritmo, isto é, um sistema gerativo, um conjunto de instruções passo a passo – 
como as inscritas num programa de computador – o qual nos torna aptos para 
desenvolver (ou adquirir) a gramática de uma língua. Esse algoritmo é a GU. 
(KENEDY, 2008, p. 135) 

 

Diferentemente desse quadro teórico, os funcionalistas defendem que não é por uma 

herança genética comum que todas as línguas (ou a maior parte delas) possuem determinados 

elementos como sujeito, verbo ou vogal, entre outros considerados como universais. “É a 

universalidade dos usos a que a linguagem serve nas sociedades humanas que explica a 

existência dos universais linguísticos” (FURTADO DA CUNHA, 2008a, p. 158). Assim, é a 

experiência comum que os seres humanos têm em geral que motiva o aparecimento de 

elementos comuns em idiomas diferentes, mesmo naqueles que não pertencem à mesma 

família de línguas. 

(c) gramática 

A experiência possui um lugar privilegiado na teoria funcionalista; de forma geral, 

todos os conceitos estão relacionados a ela, assim também o conceito de gramática. Para os 

pesquisadores dessa corrente teórica: 

As “regularidades são consequentes da otimização das habilidades humanas para a 
interação social e para tarefas cognitivas, que, no discurso geram estratégias 
comunicativas cuja constante repetição acaba levando ao que os funcionalistas 
chamam de ritualização (...). Assim, quando falamos, utilizamos procedimentos 
padronizados e ritualizados, previstos na gramática, mas, ao falarmos, recriamos 
esses padrões, adaptando nossa linguagem às novas situações sociais, consequentes 
do avanço cultural que caracteriza a existência humana.” (MARTELOTTA, 2006, p. 
237) 

 
A gramática, portanto, é o conjunto de cristalizações formadas em decorrência da 

interação social. Quando um falante deseja comunicar um determinado conteúdo mental, 

quase que instantaneamente, ele verifica a existência de alguma estratégia já conhecida e bem 

sucedida; se ele entender que nesse novo contexto ela terá sucesso, ele poderá usá-la. Caso 

contrário, poderá reformulá-la ou criar uma nova estratégia. É o processo de negociação entre 

os interlocutores que se estabelece durante a interação que permite o surgimento de formas 

ritualizadas, ou gramaticais. Desse modo, a gramática é um “organismo versátil e dinâmico” 
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(MARTELOTTA, 2006, p. 245) nunca completamente acabado, envolvido em um constante 

processo de fazer-se e refazer-se. 

Isso não significa que tudo na língua muda o tempo inteiro, o que poderia levar à 

impossibilidade de comunicação. Significa que as formas estáveis da língua são provenientes 

de estratégias do discurso que foram ritualizadas, tornando-se, então, padrões para 

determinadas circunstâncias até o momento em que percam expressividade e sejam 

substituídas por novas formas emergentes no discurso. 

1.2 – Categorias de análise 

Para efeito deste trabalho, foram consideradas, dentro do arcabouço teórico da 

Linguística Funcional norte americana, as seguintes categorias de análise: estrutura 

argumental, iconicidade, tipos semânticos de verbos e papéis semânticos dos argumentos do 

verbo.  

(a) Estrutura Argumental 

Estrutura Argumental é a relação que um predicado mantém com os seus 

argumentos, sujeito e objeto, considerando dois aspectos: (1) quantidade de argumentos, que 

pode variar entre zero e quatro; (2) papéis semânticos dos argumentos de acordo com a 

participação que o argumento tem no processo verbal. Segundo Furtado da Cunha; Souza 

(2007, p. 25) “o termo ‘argumento’ identifica um elemento nominal que mantém relação 

(sintática e/ou semântica) com o verbo”.  

A noção de estrutura argumental está diretamente relacionada ao conceito de 

transitividade, uma vez que a semântica do verbo tem papel determinante na quantidade e no 

tipo de argumentos que farão parte de sua moldura, especificando “quais argumentos são 

obrigatórios e quais são opcionais. Os falantes dominam essa informação à medida que 

adquirem sua língua materna” (FURTADO DA CUNHA, 2007, p. 116). 

Transitividade denota a transferência de uma ação de um agente para um paciente. O 

termo provém do latim, transitivus, e significa ir além (LEWIS; SHORT, 2010). Em outras 

palavras, transitividade é o processo de afetamento de uma entidade, representada 

linguisticamente como objeto, pela ação desencadeada por outra entidade cuja representação 

se faz como sujeito. 



Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 12 

(b) Iconicidade 

Segundo Furtado da Cunha (2001, p. 60), o princípio da iconicidade é um dos mais 

importantes na linguística funcional, sendo entendido como “a hipótese de isomorfismo 

funcionalmente motivado entre estruturas morfossintáticas e suas funções semânticas ou 

pragmáticas correspondentes” (FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 60). Outros autores 

definem este princípio funcionalista como “uma motivação entre forma e sentido” (WILSON; 

MARTELOTTA, 2008, p. 81), ou ainda como “correlação natural entre forma e função, entre 

o código lingüístico (expressão) e seu designatum (conteúdo)” (FURTADO DA CUNHA; 

OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003, p. 29-30). Não é uma negação da arbitrariedade 

saussuriana em termos absolutos, ou seja, a relação entre o significado e o significante 

continua sendo entendida como não baseada em elementos inerentes seja do significado, seja 

do significante. Porém, nem tudo na linguagem é arbitrário; certos traços da conceitualização 

humana do mundo são projetados sobre a comunicação de forma que refletem não apenas a 

própria linguagem, mas também algum aspecto da experiência. Com o trabalho de Bolinger 

(1977), esse princípio teve sua formulação mais radical, em que se postulava que a condição 

natural das línguas era manter uma relação de um para um entre forma e função. 

Posteriormente, no trabalho de Givón (1990), aparece uma forma mais branda de iconicidade, 

subdividida em três subprincípios. Ver as amostras (3) e (4): 

(3) tá ... bem ... macarrão ... aqui em casa num sabe? eu pego ... coloco água ... na 
panela ... claro ... só pode ser em panela ... boto ... deixo ferver ... boto o sal num 
sabe? eu não coloco óleo ... não coloco ... não coloco ... aí eu deixo ferver num sabe? 
aí já tá no sal a água ... deixo ferver lá ... aí fico arrumando a casa fazendo coisa ... aí 
quando tá ... quando começa a ferver ... aí eu boto ... macarrão ... claro que antes ... 
antes eu tenho que quebrar ... pra coisar né? aí eu ... boto ... fica lá ... aí eu dou uma 
mexidinha ... aí pronto (D&G, p. 350, relato de procedimento oral, grifo 
acrescentado). 

(4) Na hora do almoço todos com fome vem outra frustacão. Cada um teve direito a 
um pão com mortadela. 
Depois do almoço ainda fizemos educação fisica, e depois disso, começamos a 
arrumar o nosso material para iniciarmos a caminhada de volta. 
Quando chegamos ao local de partida, estávamos despensados. Eu não via a hora de 
chegar em casa e tomar um belo de um banho, comer dignamente e cuidar dos meus 
calos, os quais os meus pés estavam cheios. (D&G, p. 316, Narrativa de experiência 
pessoal escrita, grifo acrescentado). 

Em (3) encontra-se uma receita de macarrão. Nela foram destacadas cinco das frases 

do informante, com a finalidade de realçar como a iconicidade se manifesta na estrutura 

sintática. As cinco frases não são colocadas sem nenhum critério; pelo contrário, são 

ordenadas de acordo com a ordem dos eventos que descrevem, de tal forma que, se elas 
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fossem enunciadas em outra ordem, isso poderia comprometer o entendimento do enunciado, 

causar estranheza no interlocutor ou comunicar um evento diferente. 

Semelhantemente, em (4), o informante conta a história de um acampamento de 

sobrevivência. Ele enumera as atividades que pretende realizar após a chegada em casa. Mais 

uma vez, as frases grifadas não seguem uma ordem arbitrária. O evento foi apresentado de 

acordo com uma sequência icônica à experiência. 

Nesses dois casos, é possível encontrar um subprincípio da iconicidade conhecido 

como ordenação linear em que “a ordenação das orações no discurso tende a espelhar a 

seqüência temporal em que os eventos descritos ocorreram” (FURTADO DA CUNHA, 

2008a, p. 169).  

Além desse, existe outro subprincípio, o da quantidade, em que quanto mais 

informativa for uma estrutura linguística, maior ela será, ou seja, “a estrutura de uma 

construção gramatical indica a estrutura do conceito que ela expressa” (FURTADO DA 

CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003, p. 32). Assim, quanto mais esperada é uma 

construção, menor ela tende a ser. Ver a amostra (5): 

(5) A pena de morte é um castigo que deve ser aplicado só em casos especiais. Nos 
EUA, por exemplo, a pena de morte é a única maneira que a justiça tem para livrar a 
nação de bandidos de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, impedir que outras 
pessoas repitam o mesmo crime. Houve um caso em que um homem chamado Steve 
McNicholson sequestrava crianças e pedia o resgate, só que quando ele recebia o 
resgate as crianças já estavam mortas e esquartejadas dentro de sua geladeira. Esse 
homem foi preso em flagrante ao comer um braço de uma das crianças. (D&G, p. 
387, Relato de opinião escrita, grifo acrescentado) 

A amostra (5) contém duas referências à mesma pessoa. Na primeira, ela é codificada 

por um homem chamado Steve McNicholson. Na segunda, a referência é feita pela construção 

“esse homem”. No primeiro caso há mais forma, ou melhor, maior quantidade de expressões 

linguísticas porque a informação é nova, menos esperada. Por outro lado, no segundo 

momento, o homem já não é mais informação nova, uma vez que já se conhece alguma coisa 

sobre ele. Aqui encontramos o subprincípio da quantidade: a informação nova tende a ter mais 

elementos linguísticos do que a informação dada. 

O último subprincípio é o da integração e esse será utilizado para a análise do que se 

está estudando aqui. Ele sugere que “os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente 

também estarão mais integrados no nível da codificação – o que está mentalmente junto 

coloca-se sintaticamente junto.” (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 
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2003, p. 32). Um exemplo da atuação desse subprincípio pode ser encontrado no trabalho de 

Costa (1995, p. 55): 

Em textos falados ou escritos, algumas orações apresentam sujeitos que se 
encontram afastados de seus respectivos verbos por material explicativo. Embora em 
sua posição prototípica – anteposto ao verbo –, esses sujeitos tendem a não 
promover a concordância. No corpus sob análise, encontrei apenas 17 orações com 
sujeitos distanciados de seus verbos. Apesar do baixo número de casos, nenhum 
deles apresenta concordância verbal (...) a ausência da concordância verbal em 
orações em que sujeito e verbo se encontram distanciados pode ser explicado pelo 
princípio icônico da proximidade. Conforme detalhado no capítulo 2 deste trabalho, 
esse subprincípio se manifesta da seguinte maneira: os conceitos que estão mais 
integrados no plano cognitivo também se manifestam com maior integração 
morfossintática. Diferentemente, os conceitos que se acham menos integrados no 
plano do conteúdo tendem a estar menos integrados também no plano da codificação 
morfossintática. 
 

(c) Tipos semânticos de verbos 

Os verbos não se comportam homogeneamente no discurso, uma vez que seu 

significado interfere na determinação da quantidade e dos papéis semânticos dos argumentos 

que o acompanham. Assim, verbos semanticamente próximos mantêm mais semelhanças em 

sua estrutura argumental, por isso, autores como Chafe (1979), Givón (1979, 2001), Borba 

(1996) e Schlensinger (1995) têm proposto uma classificação semântica dos verbos, 

agrupando aqueles que mantêm certas características semelhantes. 

Com base nesses autores, os verbos são classificados em quatro grupos: ação, 

processo, ação-processo e estado. O primeiro grupo possui como sujeito um ser animado e 

intencional, com papel semântico de agente, que realiza uma ação sem afetamento de um 

objeto. Veja a seguinte amostra: 

(6) a casa por si ... é toda branca ... pintada de branco ... é forrada ... é dividida em ... 
em seis compartimentos ... uma área ... uma sala ... dois quartos ... a cozinha e um 
banheiro ... na área ... a gente vai encontrar ... um portão como se fosse uma grade 
de ferro ... não é fechado o portão é aberto ... na área também tem umas cadeiras 
aonde ... as pessoas vão se sentar .... as visitas e as pessoas de casa também. (D&G 
Natal, p. 308, descrição de local oral, grifo acrescentado) 

Em (6) encontra-se o verbo sentar cujo referente do sujeito, as pessoas, realiza 

intencionalmente a ação. Na realização dessa ação, não está envolvido o afetamento de outro 

participante. Como afetamento se entende qualquer modificação do estado do objeto, seja em 

sua composição ou localização. O objeto que sofre afetamento pode ser chamado apenas de 

afetado, se ele sofre alguma alteração perceptível de estado ou de lugar, ou ainda ser chamado 

de efetuado, se esse objeto passa a existir pela realização do evento verbal.  
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No segundo grupo estão os verbos de processo, cujo referente do sujeito sofre a ação 

do verbo. Normalmente não possuem objeto, conforme (7): 

(7) Há um momento na festa em que os dois, Batman e mulher gato, se beijam 
debaixo de um ramo em que Batman diz a seguinte frase: "Beijar debaixo desse 
ramo dar azar". Nesta Pinguin aparece com uma entrada triunfal derrubando tudo 
que estava na festa para chamar a atenção de Batman. Batman cai na armadilha e 
persegue o Pinguim. (D&G Natal, p. 317, narrativa recontada escrita, grifo 
acrescentado) 

Na amostra acima, o sujeito Batman sofre o evento descrito pelo verbo cair, de 

forma que não é uma ação que o sujeito realiza intencionalmente, pelo contrário, é um 

processo que lhe ocorre.  

No terceiro grupo, encontram-se os verbos de ação-processo, cujo sujeito tem as 

mesmas propriedades do sujeito dos verbos de ação, mas, nesse caso, existe um objeto afetado 

(ou efetuado) pelo evento descrito pelo verbo. Ver as ocorrências seguintes: 

(8) O combate consistia no seguinte, o agrupamento seria dividido em três grupos; 
os componentes do grupo tinham no tornozelo uma fita amarrada. O objetivo era 
desamarrar esta fita que significava a morte do inimigo. 
Meu grupo, infelizmente não foi o vencedor. O grupo vencedor era aquele que 
trouxesse mais fita. (D&G Natal, p. 316, narrativa de experiência pessoal escrita, 
grifo acrescentado) 

(9) O drama começa quando a secretária de um empresário descobre que o seu 
patrão quer construir uma usina nuclear, não para gerar energia, e sim para sugar 
energia da cidade. O patrão chega repentinamente no escritório e flagra a secretária 
mexendo em seus documentos. Temendo ele que a secretária resolvesse contar a 
todos, ele tratou de matá-la empurrando-a pela janela do escritório que ficava no 
andar muito alto de um edificio. (D&G Natal, p. 317, narrativa recontada escrita, 
grifo acrescentado) 

Nas ocorrências acima, encontramos dois casos de verbos de ação-processo. Em (8), 

o objeto, mais fitas, é afetado, sofre mudança de localização, enquanto que, em (9), o objeto 

uma usina nuclear é efetuado, pois passa a existir com a concretização do evento descrito 

pelo verbo construir. Em ambos os casos, temos um sujeito animado e intencional que age 

causando algum tipo de modificação no objeto. As orações desse grupo são os melhores 

exemplos, ou protótipos, de transitividade. Esses são os primeiros eventos a serem percebidos 

e codificados pelas crianças (SLOBIN, 1982). 

Por fim, o último grupo semântico é composto por aqueles verbos que indicam 

propriedades, permanentes ou transitórias, dos sujeitos oracionais. Ver a amostra (10): 

(10) A casa por fora e por dentro é pintada de branco. Ela é dividida em 6 
compartimentos: a área, a sala, a cozinha, banheiro e dois quartos. A área tem uma 
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grade de ferro, como se fosse um portão, na área tem algumas cadeiras para as 
pessoas sentarem-se, o assoalho é todo de cerâmica vermelha. (D&G Natal, p. 318, 
descrição de local escrita, grifo acrescentado) 

Na oração sublinhada em (10), encontra-se o verbo ter descrevendo uma propriedade 

do sujeito, a área. A referida oração possui dois participantes nominais, semelhante às 

orações transitivas prototípicas, entretanto nem o sujeito (a área) é animado e intencional, 

nem o verbo (ter) denota uma ação, nem ainda o objeto direto (uma grade de ferro) é afetado 

ou efetuado em razão do evento descrito pelo verbo. Assim é possível entender a afirmação de 

teóricos como Hopper; Thompsom (1980) de que a transitividade não seria definida pela 

presença ou ausência desses três elementos, mas por um complexo de parâmetros sintático-

semânticos, como será visto adiante. 

Qualquer um desses verbos pode vir acompanhado por argumentos e/ou por 

elementos circunstanciais, tradicionalmente tratados, respectivamente, como complementos e 

adjuntos (ANDREWS, 1985). Segundo Croft (1991), os argumentos nucleares desempenham 

um papel mais central do que os argumentos periféricos nos eventos e estados descritos.  

Justamente aí está o objeto de estudo desta pesquisa: o exame de um tipo de 

argumento tido como periférico, mas que não se comporta plenamente como tal, uma vez que 

sua ausência deixa incompleto o sentido do verbo, diferentemente do que prega a gramática 

tradicional. 

Os papéis semânticos indicam o tipo de participação dos complementos do verbo no 

evento descrito. Neste trabalho, vou focalizar os papéis semânticos agente, direcional e 

locativo (conforme ANDREWS, 1985), uma vez que esses são os esperados em orações cujo 

verbo indica movimento da entidade representada pelo sujeito. 

Agente é aquele participante animado e intencional que deliberadamente realiza ou 

causa o evento verbal, podendo ou não modificar um objeto. Nesta pesquisa só serão 

considerados os casos em que não há objeto afetado. São exemplos do papel semântico de 

agente os sujeitos das seguintes orações: 

(11) quando eu cheguei aqui eu comecei a ir a festas com amigos... sabe? se eu ... se 
eu morasse lá ... talvez eu nem ... nunca tivesse vindo nesse shopping aqui ... aqui 
quando me der na telha eu vou ... chamo os amigos ... “vamo embora pro 
shopping?”“bora ... gastar dinheiro” ...  (D&G Natal, p. 366, narrativa de 
experiência pessoal oral, grifo acrescentado) 
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(12) Ele vai embora. Ainda nos mesmo dia desta confusão, ele andando na sua 
limosine, como o milionário, ele se ver diante de uma sombra de gato. Pára mas, era 
apenas um gato.  
Ele entra no carro e segue a viagem. (D&G Natal, p. 318, narrativa recontada escrita, 
grifo acrescentado) 

Apesar da expectativa de que o sujeito seja o agente da ação, não existe uma 

correlação inequívoca entre função sintática e papel semântico, embora não se possa negar, 

evidentemente, a existência de uma preferência por essa correlação (cf. FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2007, pág. 29). 

Direcional indica um ponto específico em relação a um movimento, podendo ser 

origem ou meta. Na amostra (13), encontra-se um exemplo do primeiro e, em (14), do 

segundo: 

(13) o Pinguim morreu ... então Batman saiu de dentro da cápsula e procura a 
Mulher Gato ... que ele já sabia que ela era aquela secretária que ele tanto amava ... e 
procura no meio dos escombros ... mas não consegue achá-la ... então ele vai embora 
pensando que ela está morta (D&G Natal, p. 307, narrativa recontada oral, grifo 
acrescentado) 

(14) tudo que tá preservado pela natureza ... eu acho bonito ... tem as pedras ... que a 
gente pula pra água ... tem bar ... tem bares sim porque ... geralmente em praia tem 
bares ... aí lá tem uns três assim ... porque num é muito ... povoado ... (D&G Natal, 
p. 370, narrativa de experiência pessoal oral, grifo acrescentado) 

Locativo é o papel semântico que indica o lugar em que um determinado evento 

ocorreu. Veja a seguinte amostra: 

(15) aí a gente passou por Recife ... aí olha ... cheio de viaduto ... cheio sabe? é 
embaixo ... em cima ... do lado ... do lado pro outro ... direito ... esquerdo ... tudo 
assim ... tudo viaduto ... e lá é cheio de favela... (D&G Natal, p. 343, narrativa de 
experiência pessoal oral, grifo acrescentado) 

Conforme Andrews (1985), a distinção entre argumentos nucleares e periféricos está 

diretamente relacionada à distinção entre complementos e adjuntos. Croft (1991) acrescenta 

que os nucleares são mais centrais para a representação mental do evento, enquanto os 

periféricos não estão diretamente relacionados à semântica do verbo, por não estarem 

necessariamente implicados no evento. 

Três grandes diferenças marcam o adjunto adverbial de lugar em relação a outros 

complementos que seriam classificados tradicionalmente como argumentos nucleares: (1) é 

introduzido por preposição; (2) não é um participante animado; (3) não é afetado pelo evento 

descrito pelo verbo. Dessa distinção surge a necessidade de se observar o comportamento da 
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preposição, introdutor do Sintagma Preposicional (SPrep), considerando de que forma ela 

contribui para a construção da semântica da frase no contexto de uso.  

1.3 – Estado da arte 

O objetivo desta seção é investigar a posição de gramáticos tradicionais e, em 

seguida, a posição de lexicógrafos e linguistas sobre a transitividade dos verbos de 

movimento e, principalmente, o grau de integração ao verbo do adjunto adverbial de lugar que 

indica o ponto alvo de um movimento. Neste trabalho, entende-se que, quando um verbo de 

movimento possui um complemento preposicionado que indica o destino de um 

deslocamento, esse complemento adquire, nesse contexto de uso, a função de termo integrante 

da oração. 

Nesta pesquisa, trata-se apenas dos verbos de movimento que possuem um sujeito 

agente, mas não possuem objeto, e que indicam o deslocamento do sujeito de um ponto a 

outro no espaço. É bem verdade que, nos exemplos dados pelos gramáticos, podem aparecer 

casos de orações que não se enquadram em nosso recorte; apesar disso, quando as reflexões 

teóricas se aplicam, tais exemplos não serão excluídos.  

1.3.1 – Os gramáticos tradicionais 

Nesta seção, procuramos identificar a posição teórica de Rocha Lima (1957/ 2005), 

Cunha; Cintra (1985) e Bechara (2001/ 2003) sobre a possibilidade de um verbo intransitivo 

possuir um complemento obrigatório, investigando o que dizem sobre a transitividade e sobre 

o adjunto adverbial de lugar que representa o alvo de um deslocamento. 

1.3.1.1 – Rocha Lima (1957/ 2005) 

Para esse gramático, intransitivos são os verbos que, “encerrando em si a noção 

predicativa, dispensam quaisquer complementos.” (ROCHA LIMA, 1957/ 2005, p. 340). 

Quanto à transitividade, ensina que o verbo transitivo direto é aquele que pede a presença de 

um objeto direto e que o transitivo indireto é o que pede objeto indireto.  

Mesmo assim, o autor reconhece a dificuldade de classificação dos verbos quanto à 

transitividade: “O caráter de cada qual destes tipos se denuncia na frase. Verbos normalmente 

intransitivos podem empregar-se transitivamente, e vice-versa, de acordo com o sentido 

especial de determinadas frases.” (ROCHA LIMA, 1957/ 2005, p. 342). 
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Quanto ao adjunto adverbial, este é tratado como termo acessório da oração: “além 

dos termos integrantes (...) podem figurar na oração outros elementos, tais como: adjunto 

adnominal, aposto, adjunto adverbial” (ROCHA LIMA, 1957/ 2005, p. 254). Mais adiante, o 

autor orienta acerca do adjunto adverbial: 

É o termo que acompanha o verbo, exprimindo as particularidades que cercam ou 
precisam o fato por este indicado. (...) 
A classificação do adjunto adverbial, mormente quando construído por expressão 
adverbial (preposição + substantivo) nem sempre se alcança fazer com facilidade. E 
isto porque ela depende das relações, muita vez sutis, estabelecidas pela preposição 
introdutória. (...) 
Apreciamos à parte a circunstância adverbial de lugar (uma das mais frequentes), 
por oferecer subclassificações de que convém tomar conhecimento: 
Lugar onde: sempre trabalhou em São Paulo. 
Lugar aonde: escolha a cidade a que deseja ir. 
Lugar por onde: esta é a selva através da qual alcançaremos o rio. 
Lugar para onde: Mudar-nos-emos para Brasília 
Lugar donde: Partimos de Lisboa num sábado, à noite. (ROCHA LIMA, 1957/ 2005, 
p. 257, 258) 

 
O autor se atém apenas a essas considerações, não tratando de casos que indicam 

uma fuga dessa norma; portanto, não parece haver espaço para que uma expressão adverbial 

seja exigida pela semântica de um dado verbo.  

1.3.1.2 – Cunha; Cintra (1985) 

Os autores apresentam um exemplo em que o verbo não possui complemento verbal 

para, a partir dele, conceituar o fenômeno da transitividade: 

Sobe a névoa ... a sombra desce ... (PC, 2081) 
Verificamos que a ação está integralmente contida nas formas verbais sobe e desce. 
Tais verbos são, pois, intransitivos, ou seja, não transitivos: a ação não vai além do 
verbo. (...) 
Nestas orações de Fernanda Botelho: 
Ele não me agradece, /nem eu lhe dou tempo (X, 41) 
Vemos que as formas verbais agradece e dou exigem certos termos para completar-
lhe o significado. Como o processo verbal não está integralmente contido nelas, mas 
se transmite a outros elementos (...) estes verbos chamam-se transitivos. (CUNHA; 
CINTRA, 1985, p. 132) 

 
Para esses autores, a transitividade depende do verbo: quando o verbo tem sentido 

completo, é intransitivo e quando não, precisando de um complemento, é transitivo.  

A seguir, é necessário verificar a posição dos gramáticos acerca dos complementos 

de verbos intransitivos, ou mais especificamente, sobre os adjuntos adverbiais. Encontra-se, 

na seção “A oração e os seus termos acessórios”, a seguinte declaração sobre esses elementos:  
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Chamam-se acessórios os termos que se juntam a um nome ou a um verbo para 
precisar-lhe o significado. Embora tragam um dado novo à oração, não são eles 
indispensáveis ao entendimento do enunciado. Daí a sua denominação. São termos 
acessórios: a) o adjunto adnominal; b) o adjunto adverbial; c) o aposto. (CUNHA; 
CINTRA, 1985, p. 145). 

 
Mais adiante (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 147 a 150), o adjunto adverbial é 

dividido em dezesseis diferentes tipos: (A) de causa, (B) de companhia, (C) de dúvida, (D) de 

fim, (E) de instrumento, (F) de intensidade, (G) de lugar aonde, (H) de lugar onde, (I) de 

lugar donde, (J) de lugar para onde, (L) de lugar por onde, (M) de matéria, (N) de meio, (O) 

de modo, (P) de negação e (Q) de tempo. Dessa lista são idênticos ao objeto desta pesquisa os 

tipos (G), (H), (I), (J) e (L); nesses casos o complemento será sempre preposicionado e 

relacionado a um lugar. Como fica claro aqui, o tratamento dos autores para a questão não 

leva em consideração a possibilidade de um adjunto ser mais do que um mero acessório. 

1.3.1.3 – Bechara (2001/ 2003) 

A visão desse autor é a de que, de forma geral, a transitividade depende da 

ocorrência do verbo seguido de algum elemento como complemento. Segundo suas próprias 

palavras: 

O verbo de predicação definida, que não exige complemento verbal, chama-se 
intransitivo. (...) O verbo que é empregado acompanhado de complemento verbal 
chama-se transitivo. (...) Embora seja um verbo empregado normalmente como 
intransitivo ou transitivo, a língua permite que um intransitivo possa ser empregado 
transitivamente ou que um transitivo seja empregado intransitivamente. (...) 
Portanto, é o emprego na oração que assinalará se o verbo aparece como intransitivo 
ou transitivo. (BECHARA, 2001/ 2003, p. 33). 

 
Assim, a transitividade não é vista como uma propriedade do verbo, uma vez que não 

depende apenas dele, mas de seu emprego com um complemento. Quanto à intransitividade, a 

visão é que o verbo possui significação definida, não precisando, portanto, de nenhum 

complemento para completar seu significado. 

Quanto à possibilidade de o adjunto adverbial de lugar apresentar um caráter mais 

que acessório, o autor observa a existência de um complemento que ele chama de 

complemento relativo adverbial, que alguns autores preferem chamar simplesmente de 

adjunto adverbial. Na referida obra, o autor procura, inclusive, distinguir o que seria o 

complemento relativo adverbial do adjunto adverbial: 

A diferença entre este complemento relativo e o adjunto adverbial (termo acessório à 
predicação) fica patente no exemplo:  
Os padrinhos acompanharam a jovem a Natal nas últimas férias.  
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Repare-se que poderíamos eliminar da oração a circunstância de tempo nas últimas 
férias:  
Os padrinhos acompanharam a jovem a Natal.  
Tal eliminação não poderíamos fazer com a Natal, sem que se ficasse esperando a 
declaração do local a que foi levada a jovem:  
Os padrinhos acompanharam a jovem nas últimas férias. Dizemos que nas últimas 
férias é adjunto adverbial, e a Natal, um complemento relativo. (BECHARA, 2001/ 
2003, p. 57)  
 

É interessante assinalar que as orações apresentadas pelo autor não são exemplos dos 

casos com os quais este trabalho se preocupa, uma vez que, apesar de o verbo ser de 

movimento (acompanhar), este apresenta um objeto direto (a jovem), participante do evento 

verbal, diferentemente da estrutura argumental dos verbos pertencentes ao grupo aqui 

estudado. Por exemplo, o verbo sair não possui, em sua estrutura argumental, um outro 

participante animado além do sujeito.  

Entretanto, a afirmação de Bechara serve de referência para que seja possível pensar 

se toda a subclasse de complementos dos verbos de movimento é realmente acessória em 

todos os contextos ou se existem contextos em que eles poderiam ter um comportamento 

diferente. Quanto a isto, Bechara defende que sim. 

A perspectiva tradicional, à exceção de Bechara, conforme pôde ser visto 

anteriormente, não permite o tratamento de casos em que um elemento adverbial seja exigido 

pela semântica do verbo como um termo integrante. Dessa forma, um SPrep que indica lugar 

não poderia ser considerado em nenhum momento nada mais do que um simples acessório na 

oração. Essa posição adotada fecha os olhos para os casos em que, no uso concreto da língua, 

os adjuntos se manifestam como pertencentes à moldura semântica do verbo, constituindo 

elementos sem os quais a enunciação não estaria completa. 

Na seção seguinte, são consideradas as descrições encontradas nos dicionários e nos 

trabalhos dos linguistas. 

1.3.2 – Os dicionaristas  

Nesta seção são consideradas as informações provenientes dos dicionários: 

Fernandes (1940/2003), Borba (2002) e Luft (2003). A intenção é verificar se, de alguma 

forma, o fato de alguns adjuntos serem contextualmente obrigatórios já foi apontado pelos 

lexicógrafos. As informações foram extraídas das introduções, as quais normalmente contêm 

os princípios que servirão de base para as classificações dos termos, por isso, a exposição de 
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cada verbo não será realizada, uma vez que isso seria apenas uma repetição do que fora 

estabelecido inicialmente em cada dicionário. 

1.3.2.1 – Fernandes (1940/2003) 

Foi considerado nesse dicionário o capítulo intitulado Classificação dos verbos. 

Tendo em vista a dificuldade dessa tarefa e, segundo diz o próprio autor, a inexistência de 

“uma perfeita nomenclatura dos verbos” (FERNANDES, 1940/2003, p. 25), foi adotada por 

ele uma classificação eclética. As considerações sobre o idioma são feitas com base nos 

escritores literários desde Camões até autores mais recentes como Euclides da Cunha. 

Em Classificação dos verbos estes são divididos em oito grupos. São eles: 

intransitivos, relativos, birrelativos, transitivos, transitivos-relativos, predicativos, transitivo-

predicativos e pronominais.  

O verbo intransitivo é aquele que não está acompanhado de complemento ou, quando 

acompanhando, “pode prescindir dele para formar sentido” (FERNANDES, 1940/2003, p. 

25). Como exemplo dessa classificação a seguinte frase é citada, entre outras: “e o animal que 

ri e chora, a imagem da divindade, onde é que se considera?”. 

Os verbos relativos são seguidos por um complemento preposicionado que recebe 

indiretamente a ação verbal. Como exemplos são apresentadas, entre outras, as seguintes 

frases: “Caminhei por montes e vales” e “o navio largou do porto”. 

Birrelativo é o verbo que se completa pela presença de dois complementos indiretos. 

Exemplo: “e desse dano lhe resultou deidade gloriosa”. 

Transitivo é o verbo que se constrói com um complemento não preposicionado. 

Exemplo: “Se não houvesse ingratidões, como haveria finezas?”. 

Transitivo-relativo “é o verbo a que se juntam, para formar sentido, um objeto direto 

e um complemento terminativo” (FERNANDES, 1940/2003, p. 26). Como exemplo é citado, 

entre outros: “Acusou o réu de roubo”. 

Predicativo é o verbo que tem por complemento um substantivo, adjetivo ou 

advérbio que liga ao sujeito uma qualidade ou estado. Um dos exemplos apresentados é: 

“Parece o mundo um túmulo”. 
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Transitivo-predicativo é o verbo que, além de ter um objeto direto, possui um adjunto 

que modifica o objeto complementando a significação. Exemplo: “Julgar alguém bom”. 

Por fim, pronominal é o verbo que possui um pronome oblíquo da mesma pessoa do 

sujeito. Exemplo: “Lavou-se, vestiu-se, calçou as botas”.  

De acordo com os exemplos dados pelo autor, o verbo que é foco deste trabalho é do 

tipo relativo, mesmo não havendo nenhuma explicação mais clara sobre o que significaria 

receber indiretamente a ação verbal. Que tipo de afetamento um complemento de lugar que 

segue um verbo de movimento poderia receber?  

1.3.2.2 – Borba (2002) 

O professor Francisco Borba é o que vai apresentar a maior inovação no sentido de 

propor uma classificação para os verbos. O critério utilizado não é, como tradicionalmente 

seria, apenas sintático, mas segue princípios semânticos. Ele divide os verbos em seis grupos: 

ação, processo, ação-processo, estado, auxiliar, modalizador, suporte. 

O entendimento de Borba sobre os tipos semânticos dos verbos é descrito como se 

segue: o verbo de ação é aquele em que o sujeito é agente de um evento e seu controlador. 

Esse tipo semântico o autor exemplifica com O galo canta.  

O verbo de processo é aquele em que o sujeito é paciente do evento indicado pelo 

verbo ou é experienciador de um processo mental, emoção ou sensação, ou ainda beneficiário 

de uma transferência de posse. São exemplos dessa classificação: Marina lembra-se com 

saudade da infância, o cururu viu a cobra, Lina sente a morte da avó e Lúcia herdou da avó 

um gato siamês, entre outros. 

Ação-processo é o verbo cujo sujeito é agente, ou causativo, e provoca uma alteração 

perceptível em um objeto afetado, paciente do evento verbal. Exemplifica com as seguintes 

frases: Ana abriu a porta e O raio partiu a árvore. 

Estado “é aquele cujo sujeito é mero suporte de propriedades (...) ou, então, é 

experimentador delas” (p. VII). Como exemplo o autor desse dicionário fornece as seguintes 

frases: Meu vizinho tem fazendas em Goias e João amava Maria.  
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O auxiliar participa de um complexo verbal em que o verbo principal é núcleo do 

predicado enquanto o auxiliar expressa as categorias gramaticais de tempo, modo, aspecto e 

voz. Um exemplo desse caso é Teresa tinha saído. 

Modalizador é o verbo que modifica a relação existente entre outro predicado e o 

sujeito; assim, a frase João é bom passa a ter um verbo modalizador quando se diz João deve 

ser bom. 

Por fim, são verbos de suporte aqueles que participam de uma estrutura complexa, 

associada a um nome, normalmente abstrato, que serve para descrever um evento, tendo como 

exemplificação a expressão ter medo, que corresponde ao verbo temer.  

Os três lexicógrafos considerados utilizam critérios distintos em sua proposta de 

classificação dos verbos. Isso demonstra a complexidade da tarefa, como percebeu Fernandes 

(1940/2003). Este autor se aproximou mais da proposta tradicional, mesmo com os 

apontamentos feitos que vão além dessa abordagem. Borba, por sua vez, parece se afastar 

mais, considerando questões semânticas dos participantes (quando presentes) e não do verbo. 

Em relação à proposta tradicional, Luft parece estar entre esses dois autores: mesmo estando 

fundamentado em princípios tradicionais, avança mais em direção dos estudos linguísticos do 

que Fernandes. 

1.3.2.3 – Luft (2003) 

O Dicionário prático de regência verbal, de Celso Pedro Luft, apresenta uma 

introdução na qual ele estabelece os pontos que norteiam o seu trabalho. Ainda na página 5, 

ele define o que é a regência nominal/verbal nos seguintes termos (grifo do autor): 

Regência em sentido restrito é, pois, a necessidade ou desnecessidade de 
complementação implicada pela significação de nomes (substantivos, adjetivos ou 
advérbios) e verbos. No terreno que aqui interessa, essa necessidade ou prescindir, o 
verbo, de elementos nominais para completar uma estrutura significativa é o que se 
chama regência verbal.  
 

O conceito de regência apresentado pelo autor é muito semelhante ao que é 

normalmente atribuído à transitividade. Segundo Furtado da Cunha (2007, p. 117), esses 

conceitos, juntamente com a noção de estrutura argumental, não são apenas semelhantes, mas 

são tratados como sinônimos tanto nas gramáticas tradicionais como nas gramáticas 

descritivas. 
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Segundo a introdução do dicionário de Luft, o verbo é o termo central da frase, sendo 

também, em um sentido amplo, aquele que rege todos os termos da oração. Existe um sentido 

restrito, o qual é mais frequentemente considerado, em que o verbo rege os complementos. O 

autor considera que os “complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto” (LUFT, 

2003, p. 6). O pronome reflexivo também é considerado complemento verbal e recebe a 

nomenclatura de objeto direto reflexivo. Além dos complementos, os verbos podem vir 

acompanhados por adjuntos adverbiais, que “são os elementos que exprimem circunstâncias – 

modo, tempo, lugar, meio, etc.” (LUFT, 2003, p. 6).  

Distinguir entre complementos e adjuntos nem sempre é uma atividade de fácil 

realização. Assim, Luft dedica uma seção a esse assunto em sua introdução. Dois critérios 

muito usados para essa distinção nem sempre são suficientes, segundo o autor esses critérios 

seriam os adjuntos exprimirem circunstâncias e poderem ser substituídos por advérbios. O 

critério que é tomado como mais adequado para estabelecer a distinção diz que: 

É preciso ter em conta que o verbo prevê na sua significação, o que está implícito 
nos seus traços semânticos. Assim, consertar só prevê um complementos, o objeto 
da ação, ao passo que pôr (...) prevê, além do objeto, o lugar-meta. (...) Os elementos 
adverbiais necessários, previstos pela significação de tais verbos, são pois 
complementos, e não adjuntos. (LUFT, 2003, p. 6, 7) 
 

Como exposto acima, todo elemento que está previsto pela semântica do verbo é um 

complemento. Assim, os verbos de movimento são classificados por Luft como transitivos 

indiretos, uma vez que os elementos de lugar que os acompanham não podem ser dispensados 

sem prejuízo para a significação e são introduzidos por preposição, não sendo, dessa forma, 

objetos diretos. 

1.3.3 – Os linguistas  

O objetivo desta seção é verificar se, na descrição e análise dos linguistas, há casos 

em que um determinado adjunto adverbial de lugar adquire na oração uma função diferente de 

termo acessório. Para tal fim, serão considerados Hopper e Thompson (1980), Givón (1993), 

Neves (2000), Furtado da Cunha; Souza (2007) e Perini (2008). 
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1.3.3.1 – Hopper; Thompson (1980) 

O trabalho desses autores sobre a transitividade se tornou uma referência quanto à 

forma de análise e quanto ao grau de detalhamento. Raramente se lê um texto científico que 

fale sobre transitividade sem que se faça referência a esse artigo. 

A proposta desses autores é decompor a transitividade em dez traços sintático-

semânticos e analisar cada um separadamente. Os dez traços são relacionados a seguir: 

 ALTA  BAIXA 

A. Participantes Dois ou mais  um 

B. Cinese Ação  Não-ação 

C. Aspecto Télico  Atélico 

D. Pontualidade Pontual  Não-pontual 

E. Intencionalidade Intencional  Não-intencional 

F. Polaridade Afirmativo  Negativo 

G. Modo Realis  Irrealis 

H. Agente Agente de alta potência  Agente de baixa potência 

I. Afetamento do Objeto Objeto totalmente afetado  Objeto não afetado 

J. Individuação do Objeto Objeto altamente individuado  Objeto não individuado 

 

Toda vez que em uma oração for encontrado um traço de alta transitividade se atribui 

a ela um ponto, assim a oração inteira é classificada pelo seu grau de transitividade, 

independentemente da presença simultânea do sujeito, do verbo e do objeto. 

A definição de cada um dos parâmetros aparece a seguir: (A) Participantes: se não 

houver dois ou mais participantes envolvidos uma ação não pode ser transferida; (B) Cinese: 

“ações podem ser transferidas de um participante para outro; estados não” (HOPPER; 

THOMPSON, 1980, p. 252, tradução livre); (C) Aspecto: um evento é chamado de télico 

quando foi totalmente concluído; quando não, é chamado de atélico; (D) Pontualidade: “ações 
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realizadas sem clara fase de transição entre o início e o fim têm um efeito mais marcado sobre 

o paciente que ações que inerentemente estão em curso” (HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 

252, tradução livre); (E) Intencionalidade: o efeito da ação sobre o paciente é realçado quando 

a ação do agente é intencional; (F) Polaridade: em ações negativas não pode haver 

transferência; (G) Modo: “Uma ação que não ocorreu ou que é apresentada como ocorrendo 

em um mundo não real (contigente), é claramente menos efetiva do que uma em que a 

ocorrência está realmente afirmada como correspondendo a um mundo real” (HOPPER; 

THOMPSON, 1980, p. 252, tradução livre); (H) Agente: é obvio que participantes altamente 

agentivos podem realizar uma transferência de ação de uma forma que aquelas que não têm 

um agente não podem; (I) Afetamento: o grau de transferência de uma ação de um agente para 

um paciente depende de quão completamente este é afetado; por fim, o último componente, 

(J) individuação do objeto: refere-se não apenas à distinção entre o agente e o paciente como 

também entre este e o seu plano de fundo. 

Para que seja possível analisar o último parâmetro da transitividade apresentado 

acima é dada a seguinte esquematização: 

 

 

Assim, “uma ação pode ser mais efetivamente transferida para um paciente que é 

individuado do que para um que não é (...). Semelhantemente, quando o paciente é humano 

tende a atrair o foco da atenção” (HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 253, tradução livre). 

A transitividade, entendida como o processo de transferência de uma ação de um 

agente para um paciente, é dividida em dez partes componentes; cada uma dessas partes foca 

um aspecto diferente da oração e pode ser analisada separadamente. De acordo com esse 

INDIVIDUADO  NÃO-INDIVIDUADO 

Próprio  Comum 

Humano e animado  Inanimado 

Concreto  Abstrato 

Singular  Plural 

Contável  Incontável 

Referencial e definido  Não-referencial 
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modelo qualquer oração pode ser classificada em mais ou menos transitiva, eliminando a 

oposição binária entre transitivo versus intransitivo. 

1.3.3.2 – Givón (1993) 

Para Givón (1993), a classificação das cláusulas simples quanto à transitividade pode 

ser entendida por dois ângulos mais ou menos sobrepostos. O primeiro deles é o nível 

semântico em que a transitividade dependeria de três fatores: 

a. Agentividade: O sujeito da cláusula prototípica é um agente deliberado da ação. 
b. Afetação: O objeto direto da cláusula transitiva prototípica é um paciente 
concreto, visível e afetado. 
c. Perfectividade: O verbo transitivo prototípico codifica um evento delimitado, 
concluído e de rápida mudança que ocorre em tempo real. (Givón, 1993, p. 100, 
tradução livre) 

 

Por uma visão semântica, a transitividade seria escalar e não dicotômica, como é 

visto pela gramática tradicional. Assim, a oração transitiva prototípica é aquela que possui os 

três fatores: quanto mais perto desse protótipo, mais transitiva seria uma oração. Dessa forma, 

seria possível distinguir não apenas uma oração transitiva de uma intransitiva, mas também 

uma oração mais transitiva de uma menos transitiva. 

O outro ângulo pelo qual a transitividade pode ser vista é de acordo com a análise do 

comportamento sintático da oração. Para esse autor, uma oração é transitiva sintaticamente 

quando ela ocorre com um objeto direto e é intransitiva quando isso não ocorre. O objeto 

direto é entendido como sendo o sintagma não preposicionado que segue o verbo e que não 

requer concordância com ele.  

Por outro lado, o objeto indireto é aquele que segue o verbo, mas é marcado 

morfologicamente por uma preposição que serve para indicar, em inglês, o papel semântico 

do participante. Listando os objetos indiretos típicos, Givón (1993, p. 95) inclui três papéis 

semânticos que interessam a esta pesquisa. São eles: o locativo direcional para onde, o 

locativo direcional de onde e o locativo local onde, conforme a denominação adotada por ele. 

Veja os exemplos dados pelo autor para esses três casos (os grifos são do autor): 
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a. She went to the store (Loc, direction toward) 
Ela foi para a loja 
 

Locativo, direcional para 

b. They brought her from town (Loc, direction away) 
Eles trouxeram-na da cidade 
 

Locativo, direcional de 

c. He walked on the beach (Loc, location on) 
Ele caminhava na praia Locativo, localização onde 
 

Na classificação adotada nesta pesquisa, o elemento do primeiro dos três exemplos é 

classificado como sendo um direcional meta, o do segundo é um direcional origem e, no 

último caso, um locativo. Assim, para Givón, o SPrep que exerce esses três papéis semânticos 

seria objeto indireto do verbo.  

Como deveria, então, ser classificada a oração com esse complemento 

preposicionado, segundo o autor? Os verbos transitivos são classificadas em dois grupos. No 

primeiro estão os verbos prototipicamente transitivos (prototypical transitive verbs), e no 

segundo grupo se encontram os verbos transitivos menos prototípicos (less prototypical 

transitive verbs).  

Uma vez que as orações com sujeito agente, verbo de movimento e complemento 

preposicionado de lugar que estão sendo estudadas nesta pesquisa não atendem aos três 

fatores apresentados pelo autor como critérios semânticos para uma oração ser 

prototipicamente transitiva, elas devem ser consideradas dentro do segundo grupo de orações 

transitivas, ou seja, no grupo das orações transitivas menos prototípicas. 

1.3.3.3 – Neves (2000) 

Na obra dessa autora, é possível encontrar dois capítulos que permitem uma 

compreensão acerca do adjunto adverbial do tipo para onde e de onde, que é complemento de 

verbos de movimento. O primeiro capítulo é dedicado à classe dos verbos, e o segundo, às 

preposições. Esse último está dividido em “as preposições introdutoras de argumentos” e em 

“as preposições não-introdutoras de argumentos”. Em seguida, a autora passa a considerar 

apenas as preposições que introduzem argumentos. 
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No estudo sobre os verbos, a análise encontra-se dividida em três partes: (a) 

subclassificação semântica; (b) subclassificação com integração dos componentes; e (c) 

subclassificação segundo a transitividade.  

Na primeira subclassificação, levam-se em consideração as “unidades semânticas 

presentes no verbo” (NEVES, 2000, p. 25), constituindo-se assim três grupos de verbos: (1) 

verbos dinâmicos de atividade, que possuem um sujeito agente ou causativo. São aqueles que 

exprimem “o que alguém faz ou o que algo provoca” (NEVES, 2000, p. 26); (2) verbos 

dinâmicos de processo, que relacionam um nome e um estado, de forma que “o nome é 

paciente do verbo (afetado)” (NEVES, 2000, p. 26); por fim, (3) verbos não-dinâmicos de 

estado, definidos como aqueles que “são acompanhados por um sintagma nominal (sujeito) 

que é suporte do estado” (NEVES, 2000, p. 26). 

Na segunda subclassificação, consideram-se os seguintes aspectos: dinamismo e 

controle. Assim, quando um verbo tem dinamismo e controle, pertence ao grupo das ações; 

por sua vez, quando tem dinamismo e não tem controle, é do grupo dos processos; e, por fim, 

quando não tem dinamismo, nem controle, é do grupo dos estados. 

A terceira e última subclassificação é quanto à transitividade, havendo cinco grupos: 

(1) verbos cujo objeto sofre mudança de estado: possuem como características sujeito agente 

ou causativo e objeto paciente não-preposicionado; (2) verbos cujo objeto não é um paciente 

afetado, podendo ser ou não preposicionado. Nesse grupo se encontram os verbos de 

movimento com complemento de lugar que indicam o destino do movimento; (3) verbos que 

possuem dois complementos, um com preposição e outro sem; os complementos 

preposicionados podem ser de lugar, beneficiário ou instrumento; (4) verbos que têm 

complementos oracionais podem ser de duas naturezas: factivos, “que têm a propriedade de 

implicar, por parte do falante, a pressuposição de que (...) o fato expresso na oração 

completiva é verdadeiro” (NEVES, 2000, p. 32); ou implicativos, em que “está envolvida a 

noção de condição necessária e suficiente, que apenas determina se o estado de coisas descrito 

na oração completiva ocorre ou não” (NEVES, 2000, p. 35); (5) “verbos-suporte”, que têm 

um grau elevado de esvaziamento semântico e estão associados com os seus complementos de 

tal modo que formam um significado global que, muitas vezes, pode corresponder a outro 

verbo da língua. 
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Além dessas considerações, a autora dedica um capítulo ao estudo das preposições e 

às diversas funções de que elas participam. Dentre as funções apresentadas, foi possível 

encontrar vários casos em que a preposição servia para introduzir um complemento de lugar 

que representaria o lugar para onde (destino), de onde (origem) ou onde (locativo) relativo a 

um deslocamento espacial. As preposições são as seguintes: a (NEVES, 2000, p. 605), até 

(NEVES, 2000, p. 625), de (NEVES, 2000, p. 645), em (NEVES, 2000, p. 671), para 

(NEVES, 2000, p. 691) e por (NEVES, 2000, p. 703). 

A seção dedicada a cada uma das preposições que introduzem argumentos é dividida 

em duas grandes partes: funcionamento dentro do “sistema de transitividade”, ou seja, 

“introduzindo complemento de verbo” (cf. NEVES, 2000, p. 603, 624, 644, entre outras) e 

funcionamento “fora do sistema de transitividade, estabelecendo relações semânticas” (cf. 

NEVES, 2000, p. 617, 657, 704, entre outras). Todos os casos encontrados em que um verbo 

de movimento tem um complemento preposicionado de lugar que indica o ponto alvo do 

movimento, o ponto de origem do movimento ou o lugar em que um movimento ocorre são 

sempre classificados como fazendo parte do sistema da transitividade.  

Enquanto a Gramática Tradicional trata os verbos de movimento como intransitivos 

e, por isso, não precisam de complemento para tornar pleno seu significado, Neves, por sua 

vez, classifica esses verbos como transitivos, mesmo quando o complemento é 

preposicionado, uma vez que, segundo a autora, a própria preposição pode funcionar no 

sistema da transitividade.   

1.3.3.4 – Furtado da Cunha; Souza (2007) 

Duas considerações preliminares devem ser feitas com relação às contribuições de 

Furtado da Cunha; Souza sobre a transitividade. A primeira é que as autoras não desenvolvem 

um modelo específico de classificação dos verbos, adotando os modelos propostos por Givón 

(1993) e Hopper; Thompson (1980), apresentados anteriormente. A segunda é que essas 

contribuições não estão reunidas em um único trabalho, mas estão distribuídas nas frequentes 

publicações das autoras.  
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De forma geral, a principal contribuição é a aplicação do referencial teórico 

funcionalista aos dados de língua portuguesa, o que pode permitir que os modelos linguísticos 

propostos por autores estrangeiros sejam aperfeiçoados, passando a considerar fatos especiais 

do português do Brasil. Por outro lado, também ajudam os pesquisadores brasileiros a 

compreender melhor o funcionamento da sua própria língua, permitindo não apenas avanços 

nos estudos de língua materna como também no desenvolvimento de estratégias mais 

eficientes para o ensino básico de português nas escolas.  

No livro Transitividade e seus contextos de uso (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 

2007), as autoras seguem a classificação proposta por Hopper; Thompson (1980), 

apresentando dados e comentários para cada um dos dez traços de transitividade definidos 

pelos autores. Todos os dados do português do Brasil apresentados na seção sobre a 

Linguística Funcional Norte americana são extraídos do banco que serviu como fonte de 

dados para esta pesquisa (FURTADO DA CUNHA, 1998). 

A exposição inicial permite concluir que a classificação proposta pela dupla de norte 

americanos é aplicável ao português brasileiro, confirmando a expectativa desses autores. Eles 

defendem que o modelo pode ser utilizado no estudo da gramática de todas as línguas 

(HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 254) e sugerem que as propriedades componentes da 

transitividade são propriedades universais da gramática (HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 

254). 

Depois de exemplificar e comentar os dez traços de transitividade, Furtado da Cunha; 

Souza (2007) caracterizam as orações com as quais trabalharam, dividindo-as em dois grupos: 

orações com dois participantes expressos e orações com um participante expresso. 

No estudo sobre as orações com dois participantes, as autoras percebem a existência 

de cinco tipos de relações diferentes entre o núcleo do predicado e seus complementos, em 
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outras palavras, cinco tipos de estrutura argumental. São elas: (1) sujeito-agente + objeto-

paciente afetado, exemplificado por: segurou a barriga da minha mãe ... e empurrou o banco 

da frente que minha tia estava; (2) sujeito-agente + objeto-paciente não afetado: se o plenário 

na sessão indicava a pessoa, em que a conjunção condicional se contribui para a incerteza 

quanto ao afetamento do objeto; (3) sujeito-agente + objeto-não paciente: eu observei isso em 

uma pessoa; (4) sujeito-não agente + objeto-paciente afetado: o motorista ... primo da minha 

mãe quebrou ... o ... a cara toda ... o rosto ... sabe?; (5) sujeito-não agente + objeto-não 

paciente: eu queria esse prêmio. 

Na seção seguinte sobre as orações de um argumento, classificam-se apenas os tipos 

de objeto não expresso, já que a omissão não se refere ao sujeito. Essa classificação 

corresponde aos dois tipos seguintes: objeto-paciente anafórico e objeto-paciente inferido. 

Enquanto, no primeiro caso, o paciente é plenamente recuperável do contexto precedente, no 

segundo é um elemento genérico que não é recuperável com exatidão e, por razões 

pragmáticas, nem seria preciso, uma vez que o foco da oração não recai sobre o complemento 

e sim sobre o evento em si mesmo. 

As pesquisas de Furtado da Cunha; Souza (2007) têm se limitado à investigação das 

orações com verbos transitivos, não tendo ainda nenhuma publicação sobre os verbos de 

movimento. 

1.3.3.5 – Perini (2008) 

Para classificar os verbos da língua portuguesa, Perini se utiliza de dois conceitos: 

ergatividade e transitividade. Sobre o primeiro, diz: “A construção ergativa se caracteriza por 

atribuir ao sujeito o papel temático de Paciente” (2008, p. 237). O autor não tem o mesmo 

cuidado em definir o que seria uma construção transitiva, mas afirma que  
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O termo transitivo é usado aqui em sentido diferente do que normalmente se acha 
nas gramáticas tradicionais (...) um ‘verbo transitivo’ é um verbo que pode ocorrer 
na construção transitiva, e não pode ocorrer na ergativa. (PERINI, 2008, p. 306, nota 
de rodapé)  

 
Todos os casos de construção transitiva apresentados pelo autor têm sujeito agente e 

objeto paciente. A única diferença existente entre a transitividade em Perini (2008) e na 

gramática tradicional é o fato de Perini não considerar transitivos os verbos que podem 

ocorrer em construções transitivas e ergativas, mas sim os que só ocorrem na primeira. 

Seguindo a proposta de classificar as orações de acordo com esses dois conceitos, 

seria possível agrupar os verbos em quatro grupos: (1) verbos que ocorrem em orações 

transitivas e não ocorrem em ergativas; (2) verbos que ocorrem em orações ergativas e não 

ocorrem em orações transitivas; (3) verbos que ocorrem tanto em construções transitivas 

quanto em ergativas; e por fim, (4) verbos que não ocorrem em nenhuma das duas. 

Perini prefere deixar o quarto grupo para um estudo posterior, trabalhando apenas 

com os três primeiros grupos. Esses grupos não são vistos como conjuntos homogêneos de 

verbos, dentro de cada um deles existem verbos que apresentam características diversas. 

Nesse trabalho, alguns conceitos tradicionalmente tratados pelos linguistas são 

deixados de lado ou reformulados, conforme acontece com a definição de transitividade. Um 

outro conceito que recebe um tratamento diferente é a oposição entre complementos e 

adjuntos. Segundo Perini (2008, p. 252): 

A oposição entre complementos e adjuntos é aceita pela maioria dos linguistas, e 
figura em pontos cruciais da gramática, muito em especial nas diáteses verbais, que 
se formulariam em termos de complementos e não de adjuntos. No entanto, o 
problema de distinguir complementos de adjuntos não recebeu até hoje uma solução 
satisfatória. Boa parte da discussão que há se limita a notas de caráter teórico, sem 
preocupação de operacionalização descritiva. Como resultado, sabemos o que é um 
adjunto ou um complemento dentro de várias teorias; mas não temos instrumentos 
adequados para distinguir adjuntos de complementos ao analisarmos enunciados 
reais (...) vou argumentar neste capítulo que a distinção em pauta não é relevante 
para a definição das diáteses, e que a seleção do que deve ser incluído nelas precisa 
ser feita com base em outras considerações. 

 
Diátese é entendida como “uma construção que vale para a subcategorização de 

verbos” (PERINI, 2008, p. 236). De forma que, uma construção ergativa é uma espécie de 

diátese verbal, assim como uma construção transitiva é uma outra espécie. 

Apesar de Perini afirmar que não vai trabalhar com as noções de complementos e 

adjuntos, essas noções estão presentes no trabalho dele. Complementos são chamados de 
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funções relevantes, funções que são recusadas por um grupo de verbos e exigidas por um 

outro conjunto de verbo. Não representam funções sintáticas relevantes as aceitas livremente, 

as exigidas, nem as recusadas por todos os verbos. Esse conceito de relevância não é 

inaugurado na obra de 2008, já estava presente em Perini (2000, p. 82-88), quando foi 

proposta a existência de onze matrizes verbais baseadas em 4 funções relevantes: objeto 

direto, complemento do predicado, predicativo e adjunto circunstancial. 

Tratando a oposição entre complementos e adjuntos, Perini (2008, p. 253) afirma que  

em alguns casos, a oposição se manifesta de maneira clara. Assim, temos verbos que 
recusam ou exigem objeto direto, ou complementos de lugar (...) e assim por diante. 
Mas não há nenhum verbo que exija ou recuse um vocativo, ou um adjunto 
adverbial de causa (...) desse ponto de vista, o sujeito é um adjunto, com alguma 
dúvida quanto a verbos como haver e os meteorológicos como nevar, relampejar, 
que aparentemente recusam sujeito. 
 

Na perspectiva desse autor, o sujeito é um elemento relevante não pela função 

sintática em si mesma, mas pelo fato de que é, por meio do papel semântico que se atribui a 

ele, que se distinguem as diáteses verbais. 

Acerca dos complementos de lugar, tradicionalmente chamados de adjuntos 

adverbiais, Perini assevera que certos verbos incluem um complemento de lugar na diátese do 

verbo e há casos em que ele seria um mero adjunto. Para facilitar a compreensão desse ponto 

ele apresenta dois exemplos: 

[68] A minha prima mora em Fortaleza 
[69] A minha prima trabalha em Fortaleza 
 

Depois dos exemplos explica: “em [68] o significado de ‘lugar’ seria um papel 

temático atribuído pelo verbo a seu complemento, ao passo que em [69] o significado ‘lugar’ 

seria devido à semântica da preposição em”. (PERINI, 2008, p. 259). Assim, é necessário 

saber se o Sintagma Preposicional deve ser considerado, ou não, parte da diátese de um 

determinado verbo. 

O entendimento desse autor sobre os verbos de movimento fica explícito quando ele 

afirma que: “o significado do verbo determina os argumentos a ele associados” (PERINI, 

2008, p. 254). A partir disso, ele prossegue (grifo do autor): 



Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 36 

Se temos um verbo que exprime “movimento”, devemos ter uma Meta; mas essa 
Meta pode ser representada sintaticamente de diversas maneiras: como sujeito (eu 
ganhei uma camisa nova), como objeto direto (os alpinistas atingiram o pico), como 
em+SN (chegamos em São Paulo), como para+SN (dei uma camisa nova para meu 
irmão)  etc. 

Os verbos que exprimem movimento, em Perini (2008), não são os mesmos que 

foram estudados nesta dissertação. O grupo apresentado por ele é mais amplo, de forma que 

apenas um dos exemplos coincide com o objeto desta pesquisa (“chegamos em São Paulo”). 

Apesar disso, a proposta de que o argumento com papel semântico de Meta6 faz parte da 

diátese do verbo que exprime movimento reforça a hipótese de que ele seja um complemento 

(argumento nuclear) e não um adjunto (ou argumento periférico) do verbo em questão.   

1.3.4 – Considerações 

Foi possível perceber, neste capítulo, a posição comum da gramática tradicional de 

que, por um lado, um verbo intransitivo não tem complemento obrigatório; por outro, quando 

um determinado complemento é necessário à significação plena de um verbo, ele não possui 

um caráter circunstancial. Ficam de fora, assim, casos como os que são investigados nesta 

dissertação, a saber: as ocorrências de um verbo que denota o deslocamento do agente 

acompanhando de um complemento preposicionado que indica o lugar de destino ou origem 

desse deslocamento. 

Os dicionários, por sua vez, são mais ecléticos quanto à escolha da teoria que lhes 

serve de base para os verbetes. O dicionário de Fernandes (1940/2003) é o que mais se 

aproxima da classificação tradicional, mesmo que não a siga integralmente. Esse autor crê não 

existir uma classificação perfeita para os verbos, o que demonstra o seu entendimento tanto 

sobre a gramática tradicional quanto sobre os estudos linguísticos da época de sua primeira 

edição em 1940. Entretanto, os outros dois, Luft (2003) e Borba (2002), possuem orientação 

científica mais próxima das pesquisas atuais, utilizando critérios que combinam sintaxe e 

semântica. 

Quanto à posição apresentada pelos linguistas, é possível perceber a adoção de uma 

classificação mais complexa e elaborada que considera diferentes aspectos, muitas vezes não 

apenas da natureza do verbo, mas, também, do objeto e do sujeito, como apresentado 

anteriormente. Dessa forma, os verbos de movimento são analisados sob diferentes pontos de 

vista, não recebendo a nomenclatura de intransitivos. A maior parte dos autores demonstra 

                                                 
6 Nesta dissertação o papel semântico Meta compartilha propriedades com outros dois papéis: origem e locativo. 
Um verbo que possui um complemento de lugar em sua moldura semântica pode enfatizar o lugar para onde o 
movimento se dirige, o lugar de onde o movimento surge ou apenas o lugar onde o movimento ocorre. 
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perceber que o complemento preposicionado dos verbos de movimento não é apenas um 

acessório, mas um termo integrante, ou seja, não pode ser omitido sem prejuízo para a 

significação.  
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Nesta pesquisa, buscou-se ocorrências de verbos de movimento cujo complemento é 

um elemento que indica lugar, como, por exemplo, um direcional meta. Como resultado dessa 

procura, foram encontrados dezessete verbos diferentes (types), em duzentas e noventa e três 

ocorrências (tokens). Os principais verbos, em termos de quantidade de ocorrências, foram ir, 

chegar, sair, voltar, entrar e vir. Entre esses, o verbo ir foi o mais frequente, sua ocorrência 

representa mais do que o dobro do segundo verbo mais recorrente, chegar.7 O número total de 

ocorrências de cada um dos verbos pode ser encontrado na tabela 1, a seguir:  

                                                 
7 Esse resultado era esperado, uma vez que o verbo ir é, entre os verbos de movimento, o menos marcado, ou o 
mais neutro, com relação à descrição do movimento (cf. GIVÓN, 2001). 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 
  
  TOTAL 
 Verbos N % 

1.  Andar 2 0,68% 
2.  Aproximar 1 0,34% 
3.  Caminhar 1 0,34% 
4.  Chegar 57 19,45% 
5.  Correr 5 1,71% 
6.  Distanciar 1 0,34% 
7.  Entrar 20 6,83% 
8.  Fugir 3 1,02% 
9.  Ir 118 40,27% 
10.  Mudar 6 2,05% 
11.  Passar 6 2,05% 
12.  Pular 3 1,02% 
13.  Sair 33 11,26% 
14.  Seguir 1 0,34% 
15.  Subir 4 1,37% 
16.  Vir 10 3,41% 
17.  Voltar 22 7,51% 

 TOTAL 293 100% 
 

Esses verbos foram separados de acordo com a modalidade em que ocorreram. Não 

foram encontradas ocorrências para todos os verbos nas duas modalidades. Com relação ao 

grupo principal de verbos, o único que não apresentou ocorrência nas duas modalidades foi o 

último na lista daqueles que possuíam maior número de ocorrências, a saber, vir. A tabela 2, a 

seguir, apresenta a distribuição dos dados conforme a modalidade: 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ACORDO COM A 
MODALIDADE 

 Fala Escrita TOTAL 
Verbos N % N % N % 
Andar - - 2 0,68% 2 0,68% 
Aproximar 1 0,34% - - 1 0,34% 
Caminhar 1 0,34% - - 1 0,34% 
Chegar 39 13,31% 18 6,14% 57 19,45% 
Correr 4 1,37% 1 0,34% 5 1,71% 
Distanciar 1 0,34% - - 1 0,34% 
Entrar 13 4,44% 7 2,39% 20 6,83% 
Fugir 1 0,34% 2 0,68% 3 1,02% 
Ir 97 33,11% 21 7,17% 118 40,27% 
Mudar 5 1,71% 1 0,34% 6 2,05% 
Passar 4 1,37% 2 0,68% 6 2,05% 
Pular 3 1,02% - - 3 1,02% 
Sair 25 8,53% 8 2,73% 33 11,26% 
Seguir 1 0,34% - - 1 0,34% 
Subir 4 1,37% - - 4 1,37% 
Vir 10 3,41% - - 10 3,41% 
Voltar 17 5,80% 5 1,71% 22 7,51% 
TOTAL 226 77,13% 67 22,87% 293 100,00% 

 
 

Como é possível perceber na tabela 2, a grande maioria dos dados é proveniente da 

fala tanto em quantidade de dados quanto em participação de verbos diferentes, de forma que, 

na fala foram encontrados dados de dezesseis verbos, enquanto na escrita foram apenas dez. 

Além disso, o número absoluto de dados na fala é mais de três vezes maior do que os dados 

na escrita. 

Algumas ocorrências apresentaram um distanciamento maior das formas mais 

recorrentes. Entre essas, apresentou-se um grupo no qual o SPrep foi deslocado para a posição 

inicial da frase com apagamento da preposição, o que pode ser perfeitamente classificado 

como um caso de topicalização. Ver amostra (16): 

(16) tenho ... foi um acampamento ... de um curso que eu estava fazendo ... um curso 
de preparação militar ... esse acampamento todos os meus amigos foram ... da minha 
sala ... também de outra sala ... foi um acampamento muito bom porque ... apesar de 
tudo ... foi uma grande ... foi uma grande experiência pra mim ... (D&G Natal, p. 
303, narrativa de experiência pessoal oral, grifo acrescentado) 

  

Querendo chamar a atenção para esse tópico específico (o acampamento), o falante 

preferiu não usar a ordem direta (todos os meus amigos foram para esse acampamento), uma 

vez que não destacaria o elemento desejado. 
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Um segundo tipo de variação pouco ocorrente foi a presença de dois sintagmas 

direcionais ligados a um mesmo predicado, em que o primeiro indicaria a posição inicial a 

partir do qual o referente do sujeito sintático começou a deslocar-se e o segundo, o ponto final 

do movimento. Ver amostra (17): 

(17) ... o acampamento teve início assim na base de umas três horas ... por aí ... e ... 
a gente foi caminhando ... do local de ... de encontro até ... aonde nós ... o objetivo 
final ... que era dentro de uma mata muito fechada ... e a gente passaria ali quase 
vinte e quatro horas ... (D&G, p. 302, narrativa de experiência pessoal oral, grifo 
acrescentado) 

 

Esse tipo de estrutura é pouco comum em português, sendo preferida a menção de 

apenas um desses componentes do movimento, normalmente o ponto alvo.  

Slobin (1996, p. 195-220), ao estudar o comportamento de verbos de movimento em 

duas línguas – inglês e espanhol – adotou uma classificação proposta por Talmy (1985, 1991) 

que pode ser aplicada a todas as demais línguas. Essa classificação divide as línguas em dois 

grandes grupos: satellite-framed (emolduradas por satélite) e verb-framed (emolduradas pelo 

verbo). No primeiro desses dois grupos, o verbo seria responsável por apresentar um modo de 

deslocamento, e a direcionalidade seria expressa por partículas verbais, ou satélites. Esses 

verbos normalmente expressam toda a trajetória por meio dessas partículas de deslocamento. 

No segundo grupo, estão aqueles verbos cuja direcionalidade já está incluída na sua própria 

semântica. Mais frequentemente, quando houver complemento, será expresso apenas o ponto 

alvo do deslocamento. Compare os textos encontrados em (18) e (19): 

(18) (a) And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified 
the people; and they washed their clothes. (Holy Bible, KJV, Exodus 
19:14) 

 (b) And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. 
(Holy Bible, KJV, John 6:3) 

 (c) And a river went out of Eden to water the garden… (Holy Bible, KJV, 
Genesis 2:10) 

 (d) There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the 
female, as God had commanded Noah. (Holy Bible, KJV, Genesis 7:9) 

  

(19) (a) Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo; e lavaram 
os seus vestidos. (Bíblia Sagrada, RA, Êxodo 19:14) 

 (b) Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. (Bíblia 
Sagrada, RA, João 6:3) 

 (c) E saía um rio do Éden para regar o jardim... (Bíblia Sagrada, RA, 
Gênesis 2:10) 

 (d) entraram dois a dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como 
Deus ordenara a Noé. (Bíblia Sagrada, RA, Gênesis 7:9) 
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 As amostras textuais (18) e (19) foram retiradas de duas traduções da Bíblia 

Sagrada, correspondendo às mesmas passagens, mas em idiomas diferentes. As amostras em 

(18) pertencem a King James Version (KJV), enquanto que em (19), à tradução de João 

Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada no Brasil (RA).  

 É possível perceber que o verbo go, que em (18) está no passado (went), indica 

apenas a existência de um movimento e não a sua direcionalidade; esta, por sua vez, é 

indicada pela partícula que o sucede, de forma que down, up, in, out são responsáveis pela 

informação sobre a direcionalidade. Diferentemente do que ocorre com o verbo go em (18), 

os diversos verbos em (19) indicam tanto o movimento quanto a direcionalidade. A língua 

inglesa serve como exemplo do grupo emoldurado por satélite e a língua portuguesa, como 

exemplo daquele emoldurado pelo verbo (cf. SLOBIN, 1996, p. 196).  

2.1 – Estrutura argumental dos verbos de movimento.  

Encontra-se, nas tabelas 3 e 4, a distribuição dos tipos de complementos relativos à 

estrutura argumental dos verbos de movimento abordados neste trabalho. As ocorrências 

perfazem um total de duzentas e noventa e três.  

TABELA 3 - ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE MOVIMENTO NA 
FALA 

 VM+SADV VM+2SP VM+SP VM+ZINF VM+ZA Total 
Verbos N % N % N % N % N % N % 
Andar - - - - - - - - - - - - 
Aproximar - - - - - - - - 1 0,34% 1 0,34% 
Caminhar - - 1 0,34% - - - - - - 1 0,34% 
Chegar 16 5,46% - - 16 5,46% 1 0,34% 6 2,05% 39 13,31% 
Correr - - - - 3 1,02% 1 0,34% - - 4 1,37% 
Distanciar - - - - 1 0,34% - - - - 1 0,34% 
Entrar 4 1,37% - - 7 2,39% - - 2 0,68% 13 4,44% 
Fugir - - - - - - - - 1 0,34% 1 0,34% 
Ir 18 6,14% - - 47 16,04% - - 32 10,92% 97 33,11% 
Mudar - - - - 5 1,71% - - - - 5 1,71% 
Passar - - - - 3 1,02% - - 1 0,34% 4 1,37% 
Pular - - - - 1 0,34% 2 0,68% - - 3 1,02% 
Sair - - - - 15 5,12% - - 10 3,41% 25 8,53% 
Seguir - - - - 1 0,34% - - - - 1 0,34% 
Subir - - - - 1 0,34% - - 3 1,02% 4 1,37% 
Vir 2 0,68% - - 7 2,39% - - 1 0,34% 10 3,41% 
Voltar - - - - 12 4,10% - - 5 1,71% 17 5,80% 
TOTAL 40 13,65% 1 0,34% 119 40,61% 4 1,37% 62 21,16% 226 77,13% 
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TABELA 4 - ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE MOVIMENTO NA 
ESCRITA 

 VM+SADV VM+2SP VM+SP VM+ZINF VM+ZA Total 
Verbos N % N % N % N % N % N % 
Andar - - - - 2 0,68% - - - - 2 0,68% 
Aproximar - - - - - - - - - - - - 
Caminhar - - - - - - - - - - - - 
Chegar 4 1,37% - - 11 3,75% 1 0,34% 2 0,68% 18 6,14% 
Correr - - - - - - - - 1 0,34% 1 0,34% 
Distanciar - - - - - - - - - - - - 
Entrar 1 0,34% - - 2 0,68% 1 0,34% 3 1,02% 7 2,39% 
Fugir - - - - 1 0,34% - - 1 0,34% 2 0,68% 
Ir 3 1,02% - - 13 4,44% - - 5 1,71% 21 7,17% 
Mudar - - 1 0,34% - - - - - - 1 0,34% 
Passar - - - - 2 0,68% - - - - 2 0,68% 
Pular - - - - - - - - - - - - 
Sair - - - - 4 1,37% 2 0,68% 2 0,68% 8 2,73% 
Seguir - - - - - - - - - - - - 
Subir - - - - - - - - - - - - 
Vir - - - - - - - - - - - - 
Voltar - - - - 4 1,37% - - 1 0,34% 5 1,71% 
TOTAL 8 2,73% 1 0,34% 39 13,31% 4 1,37% 15 5,12% 67 22,87% 

 

I – Verbos de movimento com complemento de lugar representado por um Sintagma 

Preposicional (VM + SP). Essa forma foi a mais frequente, com cento e dezenove (40,61%) 

dados orais e trinta e nove (13,31%) dados escritos. É a estrutura argumental preferencial para 

os verbos de movimento e, por isso, considerada menos marcada. Aqui os complementos têm 

o papel de direcional meta ou origem. Ver amostras (20) e (21): 

(20) Quando chegamos ao local de partida, estávamos despensados. Eu não via a 
hora de chegar em casa e tomar um belo de um banho, comer dignamente e cuidar 
dos meus calos, os quais os meus pés estavam cheios. (D&G, p. 316, narrativa de 
experiência pessoal escrita, grifo acrescentado) 
 
(21) é uma casa ... acima de tudo simples ... mas comporta ... trinta pessoas naquela 
casa ... não tem quintal tem só a ... o quintal é na frente ... o que seria o quintal atrás 
... é na frente ... tem um poço antes ... tem ... um poço onde a gente toma banho ... 
quando chega da praia. (D&G, p. 370, descrição de local oral, grifo acrescentado) 

 

As amostras (20) e (21) apresentam verbo de movimento seguido de um 

complemento preposicionado que é necessário à significação do enunciado.  

II – Verbos de movimento sem complemento de lugar expresso na oração, mas 

recuperado anaforicamente do discurso anterior (VM+ZA, em que ZA representa zero 

anafórico). Esse grupo apresenta o segundo maior número de ocorrências: sessenta e dois 



Capítulo 2 – Análise dos dados 44 

(21,16%) na fala e quinze (5,12%) na escrita. Essa estrutura argumental se deve ao fato de 

que, quando o complemento é contextualmente dado, o usuário pode sentir que não há 

necessidade de que ele seja expresso novamente. Segue um exemplo dessa ocorrência: 

(22) Depois fomos conhecer o SHOPPING CENTER é enorme dá de dez no 
SHOPPING de Natal. Eu fiquei besta quando entrei vi tanto broto. 
Ai dentro do ônibus para volta prá Natal foi a hora de entrega os presentes aos 
amigos secretos. Antes disso para comprar o presente do guia foi complicado porque 
é muito dificil comprar coisa prá Homem. (D&G, p. 360, narrativa de experiência 
pessoal escrita, grifo acrescentado). 

 
Em (22) o complemento do verbo entrar (no shopping center) não está expresso. Em 

casos como esse, o Sintagma Preposicional é omitido por já ter sido mencionado no texto em 

algum momento anterior.  

III – Verbos de movimento com complemento de lugar representado por um 

Sintagma Adverbial (VM+SADV)8. Registramos quarenta (13,65%) ocorrências na fala e oito 

(2,73%) na escrita. Os advérbios encontrados nesses casos normalmente retomam 

anaforicamente algum direcional dado no discurso. Segue-se a amostra (23): 

(23) Quando todos foram dormir eles foram em direção a cerra chegando lá 
perderam-se dentro da mata Quando chegaram na cerra foi pior acabaram-se 
perdendo no meio da cerra quando acharam o caminho de volta para casa chegando 
lá levaram varios carões e ficaram com a promeça de que não iriam mais a fazemda 
por terem feito isso. (D&G, p. 334, narrativa recontada escrita, grifo acrescentado). 

 
No trecho em (23), temos dois dados em que um advérbio (lá) complementa o 

significado do verbo chegar. Em ambos os casos, o advérbio desempenha o papel semântico 

de direcional meta. No primeiro deles, retoma cerra e, no segundo, casa. 

IV – Verbos de movimento sem complemento de lugar expresso na oração, mas 

inferível do contexto linguístico (VM + ZINF). Foram encontradas oito ocorrências, 4 

(1,37%) na modalidade escrita e 4 (1,37%) na oral. Esse tipo de complemento não aponta para 

um elemento do discurso anterior como o zero anafórico: diversos SPreps podem ser 

considerados candidatos à referência, mesmo que nenhum deles tenha sido citado 

anteriormente. Uma ocorrência desse caso encontra-se em (24): 

                                                 
8 Nesta dissertação não está sendo considerados os casos em que um verbo e um advérbio podem formar uma 
construção, nos termos de Goldberg (1995). 
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(24) Ai minha amiga falou que ele ficou morando com a enfermeira, no outro dia ela 
foi trabalhar deixou ele sozinho ele não conseguiu comer de noite ele se transformou 
em um Lobo e começou a matar as pessoas. No outro dia ele estava no zoológico nú 
e depois ele viu o menino e pediu as bolas e saiu correndo pegou um casaco e 
quando chegou na fila do ônibus todo mundo que estava na fila ficou olhando ai ele 
disse que era a moda.   
Ai quando ele chegou a moça chamou ele para ir no hospital. (D&G, p. 364, 
narrativa recontada escrita, grifo acrescentado). 

 
Na ocorrência acima, o complemento de lugar que seria esperado para o verbo 

chegar, da segunda oração grifada, não está presente, mas pode ser inferido a partir da 

primeira oração grifada. Os candidatos a complemento de chegar podem ser na casa da 

enfermeira, no apartamento, no lugar onde morava, etc. Falando sobre esse mesmo tipo de 

zero ao analisar o objeto direto, Furtado da Cunha (2008b, p. 63) considera “importante 

observar que o falante é consistente em usar esse tipo de construção ‘aberta’ naquelas partes 

da narrativa em que o que interessa é o resultado da ação, e não que argumentos específicos 

deveriam ocorrer com o verbo”. 

V – Verbos de movimento com complemento de lugar representado por dois 

Sintagmas Preposicionais (VM + 2SP). Um dos SPrep indica o ponto de partida e o outro o de 

chegada, retratando a trajetória de deslocamento espacial de forma mais completa. No corpus 

em análise foram encontradas apenas 2 ocorrências dessa estrutura argumental (0,68%), uma 

na fala (0,34%) e outra na escrita (0,34%). Como dito anteriormente, em línguas como o 

português, existe uma grande preferência dos usuários por explicitar apenas um dos pontos de 

um deslocamento, ou o destino ou a origem. Seguem-se ocorrências dessa estrutura 

argumental, a amostra (17), que já havia sido apresentada antes, e a amostra (25): 

 (17) ... o acampamento teve início assim na base de umas três horas ... por aí ... e ... 
a gente foi caminhando ... do local de ... de encontro até ... aonde nós ... o objetivo 
final ... que era dentro de uma mata muito fechada ... e a gente passaria ali quase 
vinte e quatro horas ... (D&G, p. 302, narrativa de experiência pessoal oral, grifo 
acrescentado) 
 
(25) A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ter me mudado do 
Alecrim para Candelária.  
A casa onde eu morava no Alecrim, apesar de possuir um bom espaço físico, não 
localizava-se em um bom espaço social, pois a vizinhança não era de bom convívio. 
Dos lados e na frente haviam oficinas barulhentas e seus donos e empregados 
trabalhavam até a meia-noite nas segundas e quintas e nas quartas-feiras havia uma 
feira durante o dia inteiro perto da minha casa. (D&G, p. 383, narrativa de 
experiência pessoal escrita, grifo acrescentado) 

 
As amostras (17) e (25) mostram uma possibilidade pouco comum em língua 

portuguesa: um verbo de movimento com dois complementos preposicionados descrevendo a 

trajetória completa do movimento. Nos dois casos encontrados, o primeiro dos sintagmas 
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apresenta o ponto de origem do deslocamento, enquanto o segundo, o de chegada ou o alvo do 

movimento.  

2.2 – Papel semântico dos SPrep  

O papel semântico direcional meta foi o mais recorrente, tanto na fala (62,03%) 

como na escrita (18,31%), fazendo um total de 80,34%. Em segundo lugar, aparece direcional 

origem, com 10,17% ocorrências na fala e 2,03% na escrita. Por último, foram encontrados 

4,07% dos dados na fala e 0,68% dos dados na escrita para o papel locativo. A classificação 

dos papéis semânticos não inclui os verbos de movimento sem complementos, porém 

implicados pelo contexto precedente (VM+ZINF); como eles podem apontar para vários 

candidatos possíveis, não há critério confiável para determinar qual deles está sendo 

retomado.   

Os dados analisados mostram que o falante prefere expressar apenas o ponto alvo do 

movimento na organização linguística de um evento em que um sujeito intencionalmente se 

desloca pelo espaço. A trajetória completa de deslocamento, do ponto de partida ao ponto de 

chegada, ocorreu em apenas dois dados (cf. tabelas 3 e 4)9. Os SPrep dos verbos de 

movimento estudados desempenham os papéis semânticos conforme exibidos na tabela 5. 

TABELA 5 - PAPÉIS SEMÂNTICOS DOS COMPLEMENTOS 
 Fala Escrita TOTAL 
 N % N % N % 
Indefinido10 4 1,36% 4 1,36% 8 2,71% 
Locativo 12 4,07% 2 0,68% 14 4,75% 
Meta 183 62,03% 54 18,31% 237 80,34% 
Origem 30 10,17% 6 2,03% 36 12,20% 
TOTAL 229 77,63% 66 22,37% 295 100,00% 

 

2.3 – Preposições  

Como os complementos dos verbos de movimento são, preferencialmente, 

introduzidos por um Sintagma Preposicional (cf. tabelas 3 e 4), observamos a distribuição das 

preposições encontradas no corpus (tabela 6). Somente as preposições explicitas foram 

consideradas. 

                                                 
9 Ver as amostras (17) e (22) neste mesmo capítulo. 
10 Neste grupo estão relacionados todos os casos de VM+ZINF da tabela 2. 



Capítulo 2 – Análise dos dados 47 

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DAS PREPOSIÇÕES 
 Fala Escrita Total 

 N % N % N % 
A 9 5,56% 11 6,79% 20 12,35% 
ATÉ 2 1,23% 2 1,23% 4 2,47% 
DE 18 11,11% 2 1,23% 20 12,35% 
EM 30 18,52% 11 6,79% 41 25,31% 
PARA 56 34,57% 11 6,79% 67 41,36% 
POR 8 4,94% 2 1,23% 10 6,17% 
Total 123 75,93% 39 24,07% 16211 100,00% 

 

Pode-se perceber, na tabela 6, que as preposições para e em foram as mais frequentes 

nos dados analisados. Todas as preposições encontradas são classificadas por Neves (2000, p. 

605-703) como introdutoras de argumentos, em oposição a outras preposições que não têm 

esse papel. Não se constatou nenhuma preposição em SPrep de lugar que não seja introdutora 

de argumento. Isso reforça a ideia de que os complementos introduzidos por essas preposições 

são indispensáveis à construção adequada do sentido da oração, uma vez que podem ser 

classificados como argumentos. 

Uma questão que despertou o interesse do autor desta dissertação foi se haveria 

alguma correlação entre a preposição e o papel semântico desempenhado pelo argumento 

introduzido por ela. Analisou-se, então, a preferência de um dado papel semântico para cada 

uma das preposições encontradas no corpus, conforme a tabela 7.  

                                                 
11 Observando as tabelas 3 e 4, o somatório de VM+SP e VM+2SP resulta em 160 ocorrências. A diferença em 
relação à tabela 6 é que nas tabelas 3 e 4 o que está sendo contado é a estrutura argumental e em 6 são as 
preposições. Assim, cada ocorrência de VM+2SP na tabela 3 corresponde a dois dados de preposição na tabela 6.    
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Os dados examinados apontam para uma correlação entre o papel semântico do 

argumento e a preposição que o introduz. Dessa forma, o papel semântico origem ocorre 

apenas com a preposição de. No corpus analisado, foram encontrados vinte casos dessa 

preposição, sendo dezoito (90%) na modalidade oral e 2 (10%) na escrita. Considerando o 

papel semântico origem, então, essa é a única preposição encontrada, ou seja, é a preposição 

não marcada para introduzir esse tipo de argumento. Ver amostra (26): 

(26) ... tem uma noite que eles tão numa festa ... e nessa festa Batman fica sabendo 
que a Mulher Gato é aquela secretária que ele estava gostando e essa Mulher Gato 
fica sabendo que o rico milionário é Batman ... nessa festa ... já era o começo do 
plano do Pinguim ... ele queria fazer uma armadilha para despistar Batman da cidade 
... e quando Batman se distanciasse da cidade ... ele poderia levar todos os pinguins 
para o centro da cidade ... e no centro da cidade detonaria as bombas e assim 
acabaria com Gotan City ... então ele chegou na festa quebrando tudo ... os seus 
capangas ... ele vem do céu com uma máquina que ele tinha e chega quebrando toda 
festa ... (D&G Natal, p. 306, narrativa recontada oral, grifo acrescentado) 

 

Em (26), a preposição de é o núcleo do SPrep que desempenha o papel semântico 

origem na oração sublinhada.  

O mesmo se dá com o papel locativo: em todos os casos, o SPrep foi introduzido pela 

preposição por. Foram encontradas dez ocorrências dessa preposição, oito (80%) na fala e 2 

(20%) na escrita. Ver amostra (27): 

(27) A casa por fora e por dentro é pintada de branco. Ela é dividida em 6 
compartimentos: a área, a sala, a cozinha, banheiro e dois quartos. A área tem uma 
grade de ferro, como se fosse um portão, na área tem algumas cadeiras para as 
pessoas sentarem-se, o assoalho é todo de cerâmica vermelha. Saindo da área é 
obrigatorio passar pela sala, onde tem uma porta marrom e uma enorme janela de 
madeira e vidro. Na sala também se encontra um conjunto de 3 estofados de cor 
cinza, uma estante com uma televisão, um aparelho de som, alguns livros e também 
bibêlos, o assoalho é o mesmo da área. Dentro da sala fica o interruptor que apaga e 
acende as luzes da sala, da área e a da frente da casa; fica na sala também o medidor 
do consumo de energia. (D&G Natal, p. 318, descrição de local escrito, grifo 
acrescentado) 

 

Em (27), é exemplificado o caso de um verbo de movimento passar acompanhado 

por um locativo pela sala. Todos os complementos que desempenham esse papel semântico 

são introduzidos pela preposição por. 

Quanto ao papel semântico meta, houve uma diversidade maior de preposições, 

quatro no total: para, em, a e até. Das cento e trinta e duas ocorrências do papel semântico 

meta, sessenta e sete (50,76%) apresentam a preposição para, sendo cinquenta e seis 

(42,42%) na fala e onze (8,33%) na escrita. A preposição em foi usada em quarenta e um 
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(31,06%) dados, onze (8,33%) na modalidade escrita e trinta (22,73%) na falada. A 

preposição a teve um total de vinte (15,15%) ocorrências, das quais onze (8,33%) na escrita e 

nove (6,82%) na fala. A preposição até só teve 4 (3,03%) ocorrências, sendo 2 (1,52%) na 

escrita e 2 (1,56%) na fala. Todas essas preposições só ocorrem em complementos cujo papel 

semântico é direcional meta.  

Os resultados obtidos permitem afirmar que existe uma correlação entre o papel 

semântico do complemento dos verbos de movimento (um SPrep) e a preposição que o 

introduz. Isso indica uma relação estreita entre a semântica e a sintaxe das orações, não sendo 

esses dois domínios isolados e independentes um do outro.  

2.4 – Relação entre os verbos e as preposições 

Nas tabelas 8 e 9, encontra-se a relação das preposições que ocorreram com cada 

verbo analisado, permitindo observar tanto quais as preposições que um mesmo verbo pode 

selecionar, quanto qual a preposição mais recorrente para cada verbo. Nessas duas tabelas, 

não foram considerados os complementos não explicitados, como zero anafórico e zero 

inferido. Em cada caso, será considerado também a posição dos gramáticos e lexicógrafos 

sobre a regência do verbo, para verificar se houve mudança de regência. A seguir, as tabelas 8 

e 9 ilustram a relação entre os verbos e as preposições na escrita e na fala:  
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O verbo andar não ocorreu na fala. Na escrita, as 2 ocorrências (1,23%) se deram 

com preposições diferentes, uma com para e uma outra com até. Para Fernandes (1940/2003), 

esse verbo rege as preposições a e para, enquanto para Luft (2003), rege as preposições de, 

para e até. A pequena quantidade de dados desse verbo no corpus não permite uma afirmação 

plena de quais as diferentes preposições que ele pode reger. 

Não foram encontradas ocorrências do verbo caminhar na escrita. Na fala houve 2 

(1,23%), uma vez com de e a outra com até. Nenhuma das duas preposições é prevista por 

Fernandes (1940/2003), uma vez que, para ele, a regência correta seria para ou a. Por outro 

lado, para Luft (2003), apenas até está dentro das expectativas; além dessa preposição, 

poderiam aparecer a, em, para, por e sobre.  

Na escrita, constatou-se onze ocorrências (6,79%) do verbo chegar com preposições: 

na escrita foram seis (3,70%) com em, 4 (2,47%) com a e 1 (0,62%) com até. Na fala, 

encontrou-se dezesseis (9,88%) ocorrências: treze (8,02%) com em, 1 (0,62%) com a, 1 

(0,62%) com de e 1 (0,62%) com até. Na escrita a ordem de preferência das preposições foi: 

em > a > até. Por outro lado, na oralidade foi predominantemente usado em (8,02%). Para 

Fernandes (1940/ 2003) e Martins; Ziberknop (1999), a regência correta é com a preposição a. 

Pimenta (2008) acrescenta que a regência com a preposição em não é correta, mas Faraco; 

Moura (1999) afirmam que já é bastante comum a regência com em. Um comentário de Luft 

(2003, p. 116) ajuda a entender a questão:  

verbo de ‘movimento para’, é natural reger ele preposição ‘a’ diante do 
complemento de lugar. No Brasil, entretanto, usa-se muito a preposição em (...) ‘já 
se tolera o chegar em, na língua escrita (Elia: 111)13. Mesmo assim, penso que em 
texto escrito culto formal melhor se ajusta o chegar a.  

As amostras (28) e (29), a seguir, contêm a regência mais recorrente: 

(28) Chegando na gruta Batman encontra o Pinguim e o presidente de Gotham City. 
Ele liberta logo o presidente. Pinguim tenta fugir, já que não consegue vai em 
direção a um botão que exploderia tudo, Batman impede, mas não consegue e tudo 
explode. (D&G Natal, p. 318, narrativa recontada escrita, grifo acrescentado)  

(29) nós fomos pro Vale das Cascata ... a saída foi no colégio ... no ônibus ... o 
pessoal se reuniu todo mundo ... fizemos fila né ... todo mundo fez fila ... e depois ... 
cada um em suas cadeiras ... aí ... seguimos a viagem ... foi tudo muito bom ... a 
bagunça lá ... a turma todinha ... chegamos no Vale das Cascata. (D&G Natal, p. 
322, narrativa de experiência pessoal oral, grifo acrescentado)  

                                                 
13 Referência a Elia (1975, p. 111) 
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Nenhum caso do verbo correr foi registrado na escrita. Na fala, houve 3 (1,85%), 2 

(1,23%) seguidos de complemento introduzido por em e 1 (0,62%), com por. Nenhuma dessas 

preposições são listadas por Fernandes (1940/2003) e Luft (2003); enquanto o primeiro faz 

referência à preposição a, o segundo acrescenta de e para. Apesar de não ser possível 

estabelecer todas as preposições que podem acompanhar o verbo correr, pode-se afirmar, pelo 

menos, que o número restrito de preposições prescritas pelos lexicógrafos não está de acordo 

com os usos mais atuais, como apresentados por esta pesquisa. 

O verbo entrar teve sete (4,32%) ocorrências na fala; destas, 5 (3,09%) com a 

preposição em e 2 (1,23%) com a preposição por. Na escrita, houve apenas 2 (1,23%) dados 

com a preposição em. Para Fernandes (2003), além dessas duas preposições, o verbo pode 

reger para e a, mas, nos dados examinados, não foram registradas ocorrências dessas 

preposições. Em (30) e (31), a seguir, há amostras da regência mais recorrente, na fala e na 

escrita:  

(30) aí depois ... aí na volta ... teve assim ... menina o shopping lá ... o shopping dá 
de dez daqui ... ave Maria .... que grande ... imenso ... imenso ... imenso ... aí a gente 
entrou nesse shopping ... a gente fomos lá ... mas menina ... ave Maria ... grande 
demais ... e bonito ... cheio de rapaz bonito ... (D&G Natal, p. 341, narrativa de 
experiência pessoal oral, grifo acrescentado)  

 (31) Ele vai embora. Ainda nos mesmo dia desta confusão, ele andando na sua 
limosine, como o milionário, ele se ver diante de uma sombra de gato. Pára mas, era 
apenas um gato. Ele entra no carro e segue a viagem. (D&G Natal, p. 318, narrativa 
recontada escrita, grifo acrescentado)  

O verbo ir apresentou sessenta (37,04%) dados, quarenta e sete (29,01%) na fala e 

treze (8,02%) na escrita. Na fala, constatou-se trinta e seis (22,22%) com para, 5 (3,09%) com 

a, 4 (2,47%) com em e 2 (1,23%) com por. Entre as ocorrências escritas, seis (3,70%) têm a 

preposição para, 4 (2,47%), a e 3 (1,85%), em. A regência do verbo ir, no corpus,  está de 

acordo com Fernandes (1940/2003) e Martins; Ziberknop (1999). Luft (2003, p. 342) 

complementa:  

“No português brasileiro também ocorre ir em, sobretudo na fala, o que pode ser até 
sobrevivência da língua arcaica, herança da língua–mãe (lat. in urbem ire): vou em 
casa (...) Mesmo assim, em linguagem culta formal, sobretudo escrita, recomenda-se 
ir a ou para”.  

O verbo mudar teve sete (4,32%) ocorrências de preposições, 5 (3,09%) na fala e 2 

(1,23%) na escrita. Na fala, as ocorrências foram: 4 (2,47%) com para e 1 (0,62%) com de. 

Na escrita, foi encontrado 1 (0,62%) ocorrência com para e 1 (0,62%) com a preposição de. O 

sentido do sintagma muda de acordo com o uso da preposição, enquanto que a primeira 
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introduz um complemento meta a segunda introduz um complemento origem. Essas 

preposições são prescritas por Luft (2003).  

O verbo passar só ocorreu com a preposição por em um total de 5 vezes (3,09%), 

sendo 2 (1,23%) na escrita e 3 (1,85%) na fala. Para Fernandes (1940/2003), a preposição 

regida seria em. Nenhum dado foi encontrado em favor dessa perspectiva. Isso aponta para 

uma mudança de regência desse verbo; nesse processo, a preposição prescrita pode estar 

perdendo espaço para a preposição de fato usada.  

O verbo sair apresentou dezenove (11,73%) ocorrências. Destas, 4 (2,47%) foram 

escritas: 2 (1,23%) com a e 2 (1,23%) com de. As ocorrências orais foram quinze (9,26%), 

das quais doze (7,41%) com de e três (1,85%) com a. No total, o uso da preposição de foi 

preferido para esse verbo. Essas duas preposições são listadas por Fernandes (1940/2003) e 

Luft (2003). Esse último defende que a preposição para também é regida por este verbo, 

porém não foi encontrada nenhuma ocorrência no corpus. A predominância da preposição de 

pode indicar uma preferência pela expressão de um complemento de origem, diferentemente 

do que acontece com os outros verbos e com os resultados de Slobin (1996), que indica uma 

preferência pela expressão do ponto alvo do deslocamento em línguas como o português, 

emoldurada pelo verbo. As amostras (32) e (33) exibem a forma mais recorrente: 

(32) chegaram em uma tapera sentaram e pedia alguma coisa para comer todos 
ficaram calados, quem falava com eles só era a mulher mais não tinha nada prá eles 
comerem ai eles perguntaram o que aquela estrela na parede ninguém respondeu. 
Eles foram embora. Antes a mulher disse que eles não saisem da estrada. Só sei que 
minhas amigas falou que eles sairam e um deles morreu e outro viveu. (D&G Natal, 
p. 361, narrativa recontada escrita, grifo acrescentado)  

(33) mas Batman entra dentro de um tipo de cápsula ... que o Pinguim tinha de 
restaurar suas forças ... Batman descobre e entra dentro dessa cápsula ... na hora do 
... da explosão e ele consegue se libertar ... a Mulher Gato não teve a mesma sorte e 
ficou no meio da explosão ... depois que já estava tudo ... tudo calmo ... o Pinguim 
morreu ... então Batman saiu de dentro da cápsula. (D&G Natal, p. 307, narrativa 
recontada oral, grifo acrescentado) 

O verbo vir só apresentou dados na fala. Foram sete (4,32%) ocorrências: 4 (2,47%) 

com para, 2 (1,23%) com em e 1 (0,62%) com de. Nem Luft (2003) nem Fernandes 

(1940/2003) prescrevem em; por outro lado, ambos listam a preposição a para esse verbo, mas 

essa regência não foi constatada. 

O verbo voltar somou dezesseis (9,88%) dados. Na escrita, as 4 (2,47%) ocorrências 

foram assim distribuídas: 3 (1,85%) com para e 1 (0,62%) com a. As outras doze (7,41%) 

ocorrências se deram na oralidade; destas, dez (6,71%) com para e 2 (1,23%) com a. Tanto 
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Luft (2003) como Fernandes (1940/2003) preveem, além das preposições encontradas, a 

preposição de, mas essa expectativa não se concretizou.  

As tabelas 8 e 9, apresentadas anteriormente, mostram que nenhum verbo apresentou 

ocorrências com mais de 4 preposições diferentes. No geral, o conjunto de preposições que 

um verbo pode selecionar varia entre 1 ou 2 preposições distintas. Apenas os verbos vir com 

3, chegar e ir com 4 cada apresentaram variação maior.  

Considerando a totalidade das ocorrências das preposições, seis verbos apresentaram 

apenas 2 preposições diferentes: andar, caminhar, correr, entrar, mudar e voltar. Dentre 

esses verbos, apenas voltar apresentou 2 preposições introduzindo um mesmo papel 

semântico. O fato de um verbo selecionar diferentes preposições se relaciona aos papéis 

semânticos distintos introduzidos por essas preposições e previstos pelo respectivo verbo, 

dependendo daquilo que o falante deseja realçar no discurso. Assim, questões pragmáticas, 

como a seleção do complemento a ser expresso, influenciam a semântica na seleção do papel 

do argumento. A partir disso, a oração é organizada sintaticamente, com a escolha da 

preposição e da posição dos argumentos. 

Por outro lado, a ocorrência de diferentes preposições para um mesmo papel 

semântico pode indicar um processo de mudança em curso. Seis verbos foram usados com 

mais de uma preposição para o mesmo papel semântico: ir, chegar, sair, voltar, vir e andar. 

A maioria deles faz parte do grupo de verbos mais recorrentes, conforme disposto na tabela 1; 

apenas andar não faz parte desse grupo. Segundo Heine; Kuteva (2007), formas linguísticas 

que são muito frequentes no discurso estão mais sujeitas a sofrerem processos de mudança. 

Quando isso acontece, é possível que, por um longo tempo, as formas mais antigas convivam 

em competição com as mais novas até que estas ocupem (ou não) o lugar que antes só aquelas 

ocupavam.  

Outro ponto interessante é que apenas os verbos caminhar e mudar foram usados 

com dois complementos de lugar introduzidos por preposição, apenas uma ocorrência para 

cada.  Disso pode-se concluir que há uma tendência de que o verbo de movimento não ocorra 

com mais do que um SPrep, mesmo que a estrutura argumental semântica do verbo suporte a 

presença de outro complemento preposicionado indicativo de lugar14. 

                                                 
14 Uma pergunta que se pode fazer é: quando a semântica do verbo prevê mais de um complemento 
(preposicionado ou não), normalmente quantos e quais deles são expressos? Como nesta dissertação os 
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Muitos verbos foram usados com mais de uma preposição. Conforme visto 

anteriormente na seção 2.3, as preposições parecem se especializar em introduzir apenas um 

papel semântico. Não foi possível perceber nenhum tipo de restrição para intercâmbio entre 

aquelas que apresentam o mesmo papel semântico, sendo plenamente substituíveis uma pela 

outra. Entretanto, quando as diferentes preposições usadas com um mesmo verbo não 

introduzem o mesmo papel semântico, isso acarreta uma mudança na estrutura da oração e no 

tipo de informação introduzida pelo complemento do predicado.   

De forma geral, como Luft (2003) afirma, os verbos de movimento regem, ou 

deveriam reger, preferencialmente, as preposições a e para. Porém, outras preposições 

também são usadas, algumas vezes até em substituição a essas duas, como no caso da 

preposição em substituindo a preposição a. As ocorrências de em, na tabela 7, são mais do que 

o dobro das ocorrências de a. 

2.5 – Integração dos componentes 

Partindo do subprincípio icônico da integração15, foram coletadas da amostra 

examinada setenta e nove orações em que houvesse simultaneamente um Sintagma Nominal, 

sujeito gramatical, e um Sintagma Preposicionado, adjunto adverbial de lugar do tipo de onde 

ou para onde que fosse o ponto de origem ou o alvo do deslocamento de uma entidade 

animada.  

Em Givón (1993, p. 95, tradução livre), é estabelecida uma escala de argumentos 

mais importantes em termos pragmáticos (ou seja, que mais provavelmente sejam tópicos 

oracionais). Nessa escala, “o objeto direto tende a ser menos importante (menos tópico) no 

discurso do que o sujeito, porém mais importante que o objeto indireto (se presente)”. Uma 

vez que o sujeito gramatical é um termo essencial da oração e é um argumento nuclear do 

verbo, além de ser pragmaticamente mais importante, compará-lo com o Sintagma 

Preposicionalque está sendo estudado permite entender se esse termo é acessório, como é 

proposto pela gramática tradicional, ou se é um termo integrante.  

                                                                                                                                                         
complementos não preposicionados foram excluídos, não é possível responder a essa pergunta com base nos 
dados coletados. Entretanto, uma vez que, segundo Du Bois (2003), cada oração tende a apresentar apenas uma 
informação nova e que, segundo Velasco; Muñoz (2002), os participantes que não fornecem a informação nova 
são mais provavelmente omitidos, é de se esperar que na maioria dos casos só ocorra um complemento, 
exatamente aquele que for menos previsível contextualmente, ou seja, aquele que é o portador da informação 
nova. 
15 Segundo Furtado da Cunha; Oliveira; Martelotta (2003, p. 32) o princípio da integração propõe que “os 
conteúdos que estão mais próximos cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação – o 
que está mentalmente junto coloca-se sintaticamente junto”.  
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As ocorrências foram classificadas como “integradas” ou “não integradas”. Assim, 

toda vez que um dos elementos (sujeito ou adjunto) aparece imediatamente anterior ou 

posterior ao verbo foi classificado como integrado e, quando não, como não integrado. O 

resultado se encontra nas tabelas 10 e 11: 

TABELA 10 - INTEGRAÇÃO DO SUJEITO COM O VERBO DE MOVIMENTO 
 Sujeito Total 
 Fala Escrita     

 N % N % N % 
Integrado 51 64,56% 12 15,19% 63 79,75% 

Não integrado 13 16,46% 3 3,80% 16 20,25% 
Total 64 81,01% 15 18,99% 79 100,00% 

 

Na tabela 10, a integração entre o sujeito gramatical e o verbo é observada. 

Conforme é possível perceber, em 79,75% das ocorrências (64,56% orais e 15,19% escritas), 

o sujeito aparece imediatamente antes ou após o verbo, contra apenas 20,25% (16,46% na fala 

e 3,80% na escrita) dos casos em que não ocorre de forma integrada. Esse resultado era 

esperado, uma vez que o sujeito, especialmente quando exerce o papel semântico de agente, é 

o mais relevante argumento do verbo. Na tabela 11, se analisa o grau de integração entre o 

adjunto adverbial de lugar, foco deste trabalho, e o verbo: 

TABELA 11 - INTEGRAÇÃO DO ADJUNTO COM O VERBO DE MOVIMENTO 
 Adjunto Total 
 Fala Escrita     
 N % N % N % 

Integrado 55 69,62% 13 16,46% 68 86,08% 
Não-integrado 9 11,39% 2 2,53% 11 13,92% 

Total 64 81,01% 15 18,99% 79 100,00% 
 

A tabela 11 exibe os resultados do grau de integração entre o adjunto adverbial de 

lugar e o verbo de movimento. Assim como ocorreu com o sujeito, o adjunto aparece, na 

maioria dos casos, 86,08% (69,62% na fala e 16,46% na escrita) de forma integrada, ou seja, 

imediatamente antes ou após o verbo. Desse modo, é possível concluir que, se o adjunto 

adverbial de lugar está sempre próximo sintaticamente do verbo, é porque, cognitivamente, 

ele também está perto ou mais estreitamente relacionado. A integração sintática entre o verbo 

de movimento e o SPrep de lugar reflete a integração semântica entre esses dois elementos, o 

que indica que o SPrep ocupa uma posição mais elevada na escala de nuclearidade do 

argumento do que ocuparia um adjunto típico. 
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2.6 – Considerações 

A análise da estrutura argumental dos verbos de movimento apontou a grande 

preferência pelo complemento preposicionado. O interessante é que os outros tipos de 

complemento – VM+ZA, VM+SADV e VM+ZINF –, em sua maioria, acabam por fazer 

referência anafórica a um SPrep de lugar citado anteriormente, exceto no caso do zero 

inferido. Isso favorece a tese de que esse complemento é necessário para a significação do 

verbo e, consequentemente, da oração; se não o fosse, provavelmente não seria usado tão 

frequentemente, de tal forma que um verbo de movimento que não apresente um 

complemento de lugar é uma forma mais marcada na língua portuguesa, podendo causar 

incompreensão.  

Esse SPrep obrigatório é, na grande maioria, um direcional meta, o que confirma a 

expectativa de Slobin (1996). Assim, no português, ao enunciar um verbo de movimento, o 

falante precisa expressar o ponto alvo do deslocamento, já que não existe partícula verbal que 

indique a trajetória do movimento. Segundo Slobin (1982), o evento transitivo prototípico, 

codificado pela oração transitiva prototípica,16 é o mais saliente à percepção humana desde a 

infância. Nele estão envolvidos um agente e um paciente. Uma vez que, nas orações 

estudadas, o agente está incluído, mas o complemento verbal não sofre os efeitos da ação 

desse, pode-se inferir que esse complemento, apesar de importante para a interpretação do 

evento descrito, não tem o mesmo grau de nuclearidade que o agente e o paciente.  

Assim, a escala de nuclearidade dos argumentos formulada por Givón (1993) pode 

ser ampliada para uma escala de nuclearidade que dê conta também dos argumentos dos 

verbos de movimento, da seguinte forma: Sujeito (agente) > Objeto Direto (paciente) > 

Adjunto Adverbial de Lugar (meta) > demais adjuntos. Dessa forma, o argumento/termo mais 

nuclear (o sujeito) se posiciona na extremidade esquerda da escala, enquanto os outros se 

distribuem à direita da escala de acordo com seu grau de nuclearidade. Ainda resta dúvida 

sobre qual a posição que o adjunto adverbial de lugar ocupa em relação ao objeto indireto, por 

isso, este foi, por ora, omitido da escala. 

Nas seções 2.3 e 2.4, ambas relacionadas às preposições, foi possível perceber que as 

preposições para e em foram predominantemente usadas no corpus sob análise. Algumas 

regências não esperadas foram encontradas, são elas: verbo caminha com preposição de, 

                                                 
16 Aquela em que um agente animado e intencional age modificando um paciente. 
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verbo chegar com preposição em e até, verbo correr com preposição em e por, verbo passar 

com a preposição por e o verbo vir com a preposição em. Além disso, os dados parecem 

indicar que a preposição a tem perdido espaço no uso atual do português, sendo substituída 

especialmente por em, mas também por para. No estudo da relação entre o papel semântico 

do SPrep e a preposição introdutora, ficou clara a existência de uma forte correlação, que 

permite afirmar que as preposições se especializam na função de introdução de papéis 

semânticos específicos. A regência dos verbos também apresentou mudanças em relação ao 

que os lexicógrafos afirmam, o que favorece a posição teórica de que no processo de 

construção da gramática a partir do discurso não há espaço para categorias rígidas. 

Por fim, na última seção sobre o grau de integração dos componentes, o adjunto 

adverbial de lugar, surpreendentemente, apresentou uma integração ligeiramente maior ao 

verbo do que o sujeito gramatical, apesar de a diferença percentual não ser grande. De 

qualquer forma, é inegável que essa integração ajuda a corroborar o ponto de vista de que o 

SPrep que acompanha os verbos de movimento não é um termo acessório; pelo contrário, 

deve ser considerado um termo integrante da oração. 
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Capítulo 3 
 

Sobre o ensino de língua materna 

 

3.1 – Refletindo sobre o ensino 

A educação possui um papel cada vez mais importante nos dias atuais, pois é um 

elemento transformador capaz de permitir o acesso daquele que a detém às melhores 

oportunidades disponíveis no mercado de trabalho, tanto no lugar em que vive como em 

lugares distantes. Além disso, possibilita a participação cidadã na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Sem o conhecimento, as portas se fecham, e o sujeito pode 

ser relegado à margem da sociedade, sendo oprimido, e não tendo como reagir de forma 

efetiva por não conhecer os canais próprios para isso.  

Sem dúvida alguma, a inclusão das pessoas ao universo simbólico é uma função 

importante da escola. A forma como essa função é realizada tem forte impacto sobre o 

desenvolvimento do indivíduo e sobre sua vida. Isso pode determinar quais os postos que ele 

exercerá na sociedade, qual o lugar em que ele se encontrará nas relações de poder, relações 

essas nas quais todos estão envolvidos. 

Uma vez que a educação e o conhecimento são tão importantes, segue-se que a 

escola também o seja, pois é o lugar próprio para que essas competências sejam divulgadas, 

compartilhadas e construídas, a partir da troca de experiências e da participação em atividades 

em conjunto. Poder-se-ia esperar que a escola fosse o centro das atenções governamentais na 

tentativa de proporcionar um sistema de ensino eficiente, capaz de promover o 

desenvolvimento de uma nação. Essa é a expectativa dos alunos e de seus pais: a escola é 
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vista como a possibilidade de uma vida melhor. Isso tem motivado muitas pessoas, mesmo em 

condições adversas, a continuar ocupando os lugares da escola pública, muitas vezes em 

cursos noturnos apinhados de alunos que, após uma jornada de trabalho, seguem para ali. 

Apesar dessa expectativa, a escola pública tem falhado em seu papel, de tal forma 

que até documentos oficiais do governo brasileiro falam abertamente sobre isso, conforme 

pode ser encontrado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):  

Desde o início da década de 80, o ensino de Língua Portuguesa na escola tem sido o 
centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no 
País. No ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso 
escolar, tem sido a questão da leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros 
de repetência nas séries iniciais – inaceitáveis mesmo em países muito pobres – 
estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e a 
escrever. (BRASIL, 1997, p. 19) 

 
Tratando mais especificamente do ensino/aprendizagem de língua portuguesa, a 

maior dificuldade é o desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita. O 

desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos é indispensável para o 

aprendizado, inclusive das demais disciplinas, de tal modo que, se ele não for capaz de 

interpretar o texto de um exercício, poderá ser incapaz de realizar um cálculo correto de física, 

química ou matemática. Por isso, o ensino de língua materna demanda um lugar central para a 

superação dos problemas escolares. 

Um ponto interessante é que o critério utilizado para evidenciar o fracasso foi 

repetência escolar. Porém esse critério não é confiável, uma vez que ser aprovado em língua 

portuguesa em um ano letivo não significa que o aluno aprendeu de fato a usar 

adequadamente a linguagem como se esperava de acordo com o previsto para a sua série. Ou 

seja, um aluno pode ter excelentes notas na disciplina de português e, ao mesmo tempo, não 

estar apto para defender suas opiniões por meio da produção de um texto argumentativo ou 

não ser capaz de ler um texto com espírito crítico, que lhe permita entender quais discursos e 

interesses estão sendo valorizados ou depreciados. 

Nos PCN (BRASIL, 1997, p. 19), em certo momento, chega-se à seguinte conclusão: 

“essas evidências de fracasso escolar apontam a necessidade da reestruturação do ensino de 

Língua Portuguesa, com o objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem 

da leitura e da escrita.” Deve-se admitir que os PCN não só constatam a existência do 

problema como também apresentam soluções para ele. 
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As soluções apresentadas são válidas, uma vez que são provenientes do 

desenvolvimento científico, deixando para trás os velhos métodos de ensino e assumindo 

novas posturas conforme as novas descobertas das várias áreas da ciência. Diante disso: “A 

primeira prática questionada foi a dos exercícios de prontidão. Também o silabário da cartilha 

– confundido muitas vezes com a própria idéia de alfabetização – tem sido substituído por 

uma grande variedade de textos.” (BRASIL, 1997, p. 20). 

A novidade dos PCN em relação à metodologia anterior foi o resultado de uma 

síntese entre o conhecimento didático acumulado e as contribuições da psicologia e das 

ciências da linguagem, como a psicolinguística, a sociolinguística, a pragmática, a semiótica, 

a análise do discurso, além das descobertas da teoria da comunicação. O ensino deixa de 

priorizar atividades descontextualizadas para aproveitar-se de ampla variedade de textos reais.  

A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores, não pode ser 
compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação concreta de 
produção. É no interior do funcionamento da linguagem que é possível compreender 
o modo desse funcionamento. Produzindo linguagem, aprende-se linguagem. 
(BRASIL, 1997, p. 22) 

 
As mudanças propostas são relevantes e capazes de dar novos ares ao ensino de 

Língua Portuguesa. Contudo, como o próprio documento reconhece, elas são lentas, graduais 

e difíceis, já que não se trata apenas de uma mudança do discurso que se deve fazer sobre o 

ensino ou sobre a escola, mas uma mudança de toda a postura das escolas em relação à 

metodologia de ensino de Língua Portuguesa. Provavelmente seja esse o motivo pelo qual 

essas mudanças ainda não são tão visíveis nas escolas públicas, mesmo tendo se passado treze 

anos da publicação dessa nova orientação didático-pedagógica.  

Outro aspecto em que se pode constatar uma transformação diz respeito às noções de 

certo e errado, que cedem espaço para a ideia de prática eficaz de linguagem. As variantes 

não padrão deixam de ser marginalizadas (BRASIL, 1997, p. 33), apesar do entendimento de 

que à escola cabe ensinar a variante de maior prestígio social, exatamente porque é pela 

utilização dela que é possível ter acesso às formas mais valorizadas de atuação na sociedade.  

Sobre isso se encontra o seguinte texto: 

De nada adianta aceitar o aluno como ele é mas não lhe oferecer instrumentos para 
enfrentar situações em que não será aceito se reproduzir as formas de expressão 
próprias de sua comunidade. É preciso, portanto, ensinar-lhes a utilizar 
adequadamente a linguagem em instâncias públicas, a fazer uso da língua oral de 
forma cada vez mais competente. (BRASIL, 1997, p. 38) 
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Nessa nova abordagem, espera-se que o ensino de Língua Portuguesa utilize-se da 

diversidade de textos que circulam socialmente, abandonando aqueles textos produzidos 

apenas para o ensino de leitura. Deve-se tomar uma atitude que considera os alunos já 

sabedores daquilo que se deseja ensinar – a Língua Portuguesa. A diversidade de textos se 

torna, assim, um elemento essencial para que o aluno aprenda como se deve expressar em 

diferentes situações de interação social. Deve-se incluir todos os tipos de textos, desde a 

propaganda até os textos literários. 

O trabalho com os textos pode ser inoperante se eles não forem abordados de forma a 

possibilitar a reflexão sobre a língua. “Essa reflexão é fundamental para a expansão da 

capacidade de produzir e interpretar textos.” (BRASIL, 1997, p. 30). O estudo de Língua 

Portuguesa na escola não consegue atrair o interesse dos alunos exatamente pelo fato de que 

as abordagens tradicionais não promovem nenhum tipo de reflexão, exigindo-se muitas vezes 

a memorização de regras em desuso. Ou, quando propiciam alguma reflexão, essa não é 

suficiente para despertar a curiosidade dos alunos. 

Nos PCN, estimula-se o trabalho didático que interligue a modalidade oral à escrita. 

Assim, por exemplo, na produção de uma pesquisa cujo objetivo é gerar um texto escrito, 

deve-se procurar: a. provocar discussões coletivas sobre os aspectos desse trabalho; b. 

possibilitar a exposição dos resultados por aquele que empreendeu a pesquisa; e c. finalizar 

com um texto escrito e revisado.  

De acordo com esses princípios, Bagno (1998) propõe atividades de ensino para o 

nível básico organizadas em projetos de pesquisa. Esses projetos seguem os padrões de 

qualquer projeto de pesquisa científica, com a diferença de serem mais simples, uma vez que 

os alunos da educação básica ainda não dominam os conhecimentos necessários para 

desenvolver atividades mais elaboradas. Assim, tanto é possível despertar a curiosidade dos 

alunos para a pesquisa como incluir outras atividades também importantes, como a 

apresentação oral, o debate e a revisão e reescritura de textos.  

A contribuição ao ensino de língua que se pretende dar com este capítulo segue os 

princípios da Linguística Funcional, considera a orientação dos PCN e adota as sugestões de 

Bagno (1998) para a elaboração de atividades de pesquisa em sala de aula da educação básica, 

ou seja, ensino fundamental e médio. Na seção seguinte, apresenta-se um roteiro para o 

desenvolvimento de uma pesquisa escolar sobre a transitividade verbal.  
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3.2 – Elaboração de projeto de pesquisa 

Inicialmente é necessário propor a formação de grupos de alunos, já que essa prática 

possibilita o intercâmbio de experiências e viabiliza um espaço para os debates que se fizerem 

necessários. Os grupos não devem exceder quatro ou cinco pessoas; se a turma for muito 

grande, é preferível que muitos grupos pequenos sejam formados em vez de poucos grupos 

grandes.  

O primeiro passo é a elaboração de um pequeno projeto de pesquisa. Bagno (1998, p. 

25) sugere que esse projeto tenha as seguintes seções: (1) Título; (2) Objetivos; (3) 

Justificativa; (4) Metodologia; (5) Relatório final; (6) Fontes de consulta e (7) Cronograma. 

Mesmo que essas seções tenham sido previamente planejadas pelo professor, precisam ser 

explicadas para que os alunos tenham nesse trabalho um modelo para futuras pesquisas. 

O tema da pesquisa que se sugere aqui é a predicação verbal, pois as noções de 

(in)transitividade dos verbos são apresentadas nesse seção dos livros didáticos. Pode-se pedir 

à turma que escolha um título provisório para o trabalho, já que os alunos têm muito 

conhecimento sobre o assunto.  

É importante que os objetivos da pesquisa sejam detalhados pelo professor para que 

os alunos saibam qual a finalidade do trabalho. Assim, pode-se discutir com eles acerca da 

adequação dos objetivos, se há alguma informação que pode ser acrescentada, substituída ou 

retirada. Uma proposta é que o objetivo geral seja: compreender como os verbos precisam de 

outros elementos para completar o seu significado. Os objetivos específicos poderiam ser: (1) 

pesquisar como os livros didáticos, na parte referente ao estudo da sintaxe, especialmente da 

predicação verbal, tratam a questão da dependência que os verbos têm ou não de outros 

elementos; (2) fazer o levantamento dos verbos que precisam de complementos 

indispensáveis em textos de diversos gêneros textuais; (3) analisar os complementos do verbo; 

(4) organizar os verbos em grupos de acordo com suas semelhanças.  

Em seguida, vem a etapa da justificativa. O professor pode apresentar exemplos de 

justificativa, perguntando aos alunos qual o motivo pelo qual eles realizam uma determinada 

atividade. Depois da participação deles, propor que o texto da justificativa seja escrito em 

grupo. 
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A quarta seção é a metodologia, os procedimentos utilizados na pesquisa. Algumas 

etapas são consequências naturais dos objetivos específicos, mesmo assim devem-se manter 

espaços abertos para o trabalho em grupo. É importante que nessa fase de elaboração o 

professor tenha em mente sugestões de textos de diversos gêneros para serem adotados como 

corpus da pesquisa. Cada grupo pode ficar responsável por pesquisar os textos de um gênero 

diferente, o que vai permitir comparações entre os resultados de todos os grupos.  

Os textos podem ser de gêneros escritos, como editorial jornalístico, crônica, 

entrevista; ou podem ser de gêneros orais, como abertura de telejornais, reportagem, 

reportagem policial, entrevista, discurso político e narração de evento esportivo. Uma 

dificuldade para aqueles grupos que optarem por gêneros orais é que precisarão transcrever os 

textos gravados. Por outro lado, os alunos estarão em contato com os tipos textuais que 

circulam na sociedade, ficando expostos a suas características e marcas. Essa opção parece 

estar mais de acordo com o que preconizam os PCN. Outra opção é a utilização dos diferentes 

tipos textuais do Corpus Discurso & Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998) de uma 

determinada série escolar. A vantagem deste último é a possibilidade de comparar oralidade 

com escrita de textos de um mesmo autor sobre o mesmo assunto, o que provavelmente não 

seja possível no primeiro caso.  

Para que a pesquisa não se estenda excessivamente, pode-se definir que cada aluno 

do grupo fique responsável pelo levantamento de uma determinada parte dos textos com um 

número X de palavras. 

A escolha dos livros didáticos que serão consultados pode ficar a critério do grupo, 

contanto que cada aluno seja responsável por pesquisar, pelo menos, um livro didático, 

fazendo o fichamento das partes que tratam sobre a predicação verbal. 

Primeiramente são selecionados todos os verbos de orações simples que possuem 

complemento indispensável. A análise desses complementos deve distinguir: a. os que são 

preposicionados dos que não o são; e b. os que sofrem mudanças físicas ou de localização no 

espaço por causa do evento verbal e os que não sofrem qualquer mudança. A classificação dos 

verbos se dará de acordo com os resultados da análise desses dois fatores, de forma que 

verbos com complementos semelhantes serão agrupados. 

Conceitos funcionalistas estão presentes em uma proposta como essa. Primeiramente, 

a investigação será feita com base em textos reais, e não com frases inventadas.  Em segundo 
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lugar, os alunos vão pesquisar como as categorias gramaticais sob estudo se manifestam no 

discurso, o que evoca a tese da gramática emergente. De modo introdutório e necessariamente 

superficial, levam-se em consideração o papel semântico de paciente, quando se pede para 

distinguir um complemento que sofreu alguma mudança física ou de localização no espaço de 

outro que não sofreu, abrindo espaço para a análise semântica. Vale ressaltar que nenhum 

princípio funcionalista será diretamente tratado em uma sala de aula do ensino fundamental 

ou médio, mas eles estão implicados na postura que norteia as sugestões de procedimento 

feitas pelo professor.  

Na elaboração do projeto de pesquisa, o professor poderia discutir com os alunos 

qual seria a melhor maneira de organizar os resultados da pesquisa. Que tipo de relatório final 

seria mais interessante? Poderia ser um texto, como um relatório de pesquisa ou um banner, 

para apresentar em algum evento da escola como uma feira de ciências, por exemplo, ou as 

duas coisas. O importante é que, após uma atividade dessa natureza, o resultado seja 

divulgado na comunidade escolar. 

As fontes de consulta são as referências bibliográficas, a lista de todos os textos que 

foram utilizados para o trabalho. Esse é um importante aspecto que deve ser ressaltado. A 

consulta bibliográfica permite que mais recentes pesquisas possam dar prosseguimento às 

anteriores, possibilitando o acréscimo de informações e descobertas novas.  

A última seção do projeto de pesquisa é o cronograma, que também deverá ser 

negociado com os alunos. Deve ser definido um prazo para a realização de cada etapa do 

trabalho, mesmo que vez por outra seja necessário alterá-lo. Na medida em que a atividade de 

elaboração de um projeto de pesquisa for aplicada em turmas diferentes, o professor poderá 

perceber seus pontos fracos e as dificuldades dos alunos.  

Os grupos devem ter um período de tempo planejado para se reunirem com a 

finalidade de preparar o texto do projeto de pesquisa. 

3.3 – Execução da pesquisa e apresentação dos resultados 

Após a escritura do projeto, chega o momento de executar a pesquisa, seguindo as 

etapas (seções) planejadas no projeto. A primeira parte é a pesquisa bibliográfica utilizando os 

livros didáticos. Quando cada membro do grupo tiver concluído essa etapa, os alunos devem 
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preparar uma síntese dizendo o que existe de comum e de diferente no livro de cada autor 

sobre o assunto. 

Em seguida, o grupo deve efetuar o levantamento dos dados, tomando os textos 

selecionados de um mesmo gênero, conforme o que tiver sido estabelecido na metodologia do 

projeto de pesquisa. Esse levantamento pode ser feito da seguinte forma: após a leitura do 

texto, os alunos fazem uma segunda leitura para marcar todos os verbos de orações simples 

que apresentarem complementos indispensáveis no trecho que coube a cada um, procurando 

identificar quais são os complementos do verbo, sejam esses complementos preposicionados 

ou não. 

Todos os verbos devem ser listados com reprodução do contexto oracional em que 

foram usados. Essa listagem pode ser organizada com a utilização da tabela 12 a seguir: 

TABELA 12 - PESQUISA NA ESCOLA: TIPOS DE VERBOS 
Complemento  
indispensável Nº Oração Verbo 

Prep.? Mod.? 
1 a gente organizou tudo ... era num sábado o passeio 

... nós fomos pro Vale das Cascata (D&G Natal, p. 
322, narrativa de experiência pessoal oral) 

Ir P I 

2 aí depois ela viu os cinto num sabe? aí naquele 
tempo ... era o dia dos namorados (D&G Natal, p. 
341, narrativa de experiência pessoal oral) 

Ver X I 

3 Todo mundo lá querendo matar o lobo. (D&G Natal, 
p. 344, narrativa recontada oral) 

Matar X M 

(...) (...) (...) (...) (...) 
     
     

 
A tabela 12 é preenchida da seguinte forma: na primeira coluna o aluno atribui um 

número à oração conforme a ordem sequencial na qual a ocorrência foi encontrada. Na coluna 

seguinte, deve ser transcrita a parte da oração que contenha o sujeito, o verbo e os 

complementos indispensáveis, o que, na maioria dos casos, vai corresponder a toda a oração 

simples. Na terceira coluna, o aluno escreve a forma infinitiva do verbo da oração. Na quarta 

coluna, se o complemento do verbo for preposicionado, escreve-se “P”; se não, “X”. Por fim, 

na última coluna, se o complemento sofreu alguma mudança física ou de lugar pela ação 

praticada pelo sujeito, assinala-se “M”; se não, “I”.  
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Concluídos o levantamento dos dados e a codificação na tabela 12, os alunos podem 

começar a atividade de análise, classificando os verbos das orações de acordo com os 

resultados obtidos.  

No intervalo entre a data de início da pesquisa e a entrega dos resultados, o professor 

precisa estar em contato com os alunos para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e 

tirar as dúvidas que forem surgindo. 

Depois do levantamento e da análise, deve-se proceder à preparação do relatório 

final, conforme estabelecido no projeto de cada grupo. O professor deve chamar a atenção dos 

alunos para o fato de que, se no projeto os verbos que descrevem as atividades a serem 

desenvolvidas são usados no tempo futuro, no relatório final eles devem estar no pretério 

perfeito, uma vez que a pesquisa já foi realizada. Todos os itens do projeto devem ser 

mencionados no relatório final, exceto o cronograma. Em lugar do item (5), Relatório final, 

deve-se colocar (5) Análises e (6) Conclusões. O item (6), Fontes de consulta, passa a ser (7) 

Bibliografia. 

Quando o relatório final for entregue pelos grupos e corrigido, o professor pode 

promover um seminário de apresentação dos grupos para a socialização das descobertas. 

Aproveite-se a oportunidade para comparar os resultados dos diferentes grupos e pedir que os 

alunos escrevam um texto individual com as suas opiniões sobre o que motivaria as diferenças 

e as semelhanças entre os resultados dos vários grupos.  

Antes que esse texto seja entregue ao professor, ele deve ser revisado por outros dois 

colegas, assim cada aluno corrige duas redações e tem a sua corrigida por dois outros alunos. 

O trabalho final seria a última correção do texto após a leitura do professor e a indicação dos 

pontos a serem aperfeiçoados. 

O conjunto de atividades sugeridas neste capítulo procura atender às necessidades 

apontadas pelos PCN (BRASIL, 1997), enriquecido pelas contribuições da metodologia 

funcionalista e do modelo de pesquisa sugerido por Bagno (1998).  
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Capítulo 4 
 

Considerações finais 

O período de pesquisa na iniciação científica foi responsável por presentear o autor 

desta dissertação com um problema teórico que se tornou relevante sob seu ponto de vista. 

Esse problema era o fato de que alguns verbos de ação, tradicionalmente classificados como 

intransitivos, apresentavam um complemento que não era dispensável para a completude do 

sentido da oração. Da sensação de incômodo que essa questão trouxe surgiu a necessidade de 

investigar essa possível contradição ao discurso tradicional, procurando encontrar tanto na 

literatura linguística quanto na observação dos dados uma forma de tratar adequadamente esse 

fenômeno. 

Foi assim que se chegou ao objetivo desta dissertação: analisar o estatuto sintático-

semântico dos complementos preposicionados dos verbos de ação que indicam movimento 

proposital da entidade representada pelo sujeito gramatical. 

Na introdução desta dissertação, a primeira preocupação foi delinear de que forma a 

gramática tradicional apresentava o assunto, tentando expor as afirmações que iam de 

encontro aos dados encontrados. Nesse primeiro momento, tornou-se saliente o fato de que, 

pela visão adotada na educação básica, um verbo nocional pode depender de outros termos 

para completar seu significado. Se ele precisar de um complemento (objeto) não 

preposicionado, ele é transitivo direto, se tomar um complemento (objeto) preposicionado, é 

transitivo indireto e se ele não precisar de nenhum desses complementos, ele é intransitivo. 

Uma outra posição tradicional é que existem elementos de caráter circunstancial, ou 

seja, elementos que servem para acrescentar informações secundárias de lugar, tempo, modo, 
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etc. Esses são plenamente dispensáveis, pois sua ausência não impede a 

compreensão/interpretação do evento descrito pelo verbo. 

Os dados pesquisados delinearam um quadro diferente do que se encontra na 

gramática tradicional. Os complementos preposicionado de lugar dos verbos de movimento, 

apesar de tradicionalmente classificados como adjuntos, não são opcionais. Informar o lugar 

de onde ou para onde alguém se move é indispensável para o entendimento do evento 

expresso por um verbo de movimento. 

Esta dissertação foi proposta tendo como base esses dados e como suporte teórico a 

Linguística Funcional norte americana, inspirada nos trabalhos de Givón (1979, 1993), 

Hopper (1987) e Chafe (1979), entre outros. Dentro desse quadro teórico, a linguagem é 

estudada com base em dados reais de comunicação; a gramática é formada constantemente 

pelo processo de ritualização de formas provenientes do discurso; a cognição humana é vista 

como um todo, de forma que, da mesma maneira que a mente humana trata a linguagem, trata 

as outras categorias cognitivas; e por fim, o componente sintático é considerado como 

hierarquicamente dependente do componente semântico e este, do pragmático. 

O primeiro capítulo desta dissertação, Fundamentação Teórica, partiu da 

apresentação de três pressupostos teóricos do Funcionalismo: (a) a linguagem é um 

instrumento de interação social; (b) a universalidade dos usos a que a linguagem serve explica 

a existência dos universais linguísticos; e (c) a gramática é o conjunto de cristalizações 

formadas em decorrência da interação social. Em seguida, passou-se às categorias de analises: 

estrutura argumental, iconicidade, tipos semânticos de verbos e papéis semânticos dos 

argumentos do verbo. O estado da arte, de acordo com o tipo de abordagem feita pelos 

autores, organizou-se em três grupos: (1) os gramáticos tradicionais, sendo representados por 

Rocha Lima (1957/ 2005), Cunha; Cintra (1985) e Bechara (2001/ 2003); (2) os 

dicionaristas/lexicógrafos, em que figuram Fernandes (1940/2003), Borba (2002) e Luft 

(2003) e por fim, (3) os linguistas, citando os estudos de Hopper; Thompson (1980), Givón 

(1993), Neves (2000), Furtado da Cunha; Souza (2007) e Perini (2008). 

No capítulo 2, Análise dos dados, as 293 ocorrências levantadas foram analisadas. 

Dentre essas ocorrências, foram encontrados 17 verbos diferentes, e entre esses, 6 se 

destacaram em número de ocorrências: ir, chegar, sair, voltar, entrar e vir. Foi levado em 

consideração o trabalho de Slobin (1996), que classifica as línguas do mundo em dois grupos: 
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satellite-framed (emolduradas por satélite) e verb-framed (emolduradas pelo verbo). No 

primeiro grupo, o verbo é responsável por apresentar apenas o modo do deslocamento 

enquanto a direcionalidade é expressa por meio de partículas verbais. No segundo, os verbos 

indicam tanto o modo quanto a direcionalidade. Em línguas, como o português que pertence 

ao segundo grupo, os complementos dos verbos de movimento expressam apenas o ponto 

alvo do deslocamento.  

Os verbos foram analisados em sua estrutura argumental, resultando em cinco 

grupos. O menos marcado desses grupos é o do verbo de movimento seguido por um 

complemento preposicionado, correspondendo a mais de 50% das ocorrências. O mais 

marcado é o do verbo de movimento seguido por dois complementos preposicionados, com 

menos de 1% dos dados. 

No estudo dos papéis semânticos, foi possível perceber que, em mais de 80% dos 

casos, o complemento é um direcional meta, ou seja, o ponto alvo de um deslocamento, 

confirmando a proposta de Slobin (1996). 

As preposições também foram estudadas. O maior número de ocorrências é de para e 

em que, juntas, somam dois terços das ocorrências. Analisando a possível relação entre as 

preposições e o papel semântico dos complementos introduzidos por elas, pode-se concluir 

que existe efetivamente essa correlação. Nos dados examinados, o papel semântico locativo é 

introduzido apenas pela preposição por e todos as ocorrências da preposição por introduzem 

SPrep locativo. O mesmo se pode dizer do papel semântico origem e sua relação com a 

preposição de. Quanto ao direcional meta, há um grupo maior de preposições nos SPrep com 

esse papel semântico: para, em, a e até. 

No estudo da integração dos componentes, os dados apontaram para o 

comportamento do adjunto adverbial de lugar muito semelhante ao do sujeito oracional. Uma 

vez que o adjunto adverbial de lugar está sempre sintaticamente próximo ao verbo, segundo o 

subprincípio icônico da integração, ele também deve estar próximo cognitivamente desse 

elemento, o que favorece a idéia de que esse adjunto não pode ser omitido sem prejuízo para a 

significação. 

Durante a análise da relação entre a preposição e o verbo, dois pontos chamaram a 

atenção: em primeiro lugar, os verbos se limitaram a aparecer com uma ou duas preposições 

diferentes. Apenas os verbos vir com três, chegar e ir com quatro cada, apresentaram maior 
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variação. Essa informação aponta para uma correlação entre o significado do verbo e o da 

preposição, de forma que o arranjo sintático é consequência disso. Em segundo lugar, apenas 

os verbos caminhar e mudar apresentaram mais de um complemento introduzido por 

preposição, ambos em apenas uma ocorrência cada.  Disso pode-se concluir que 

preferencialmente o Sintagma Verbal não ocorre com mais do que um complemento, mesmo 

que a estrutura argumental semântica do verbo suporte a presença de outros complementos 

preposicionados. Uma vez que, pragmaticamente, apenas um argumento do verbo introduz 

uma informação nova (DU BOIS, 2003) e que os participantes que não veiculam informação 

nova são mais provavelmente omitidos (VELASCO; MUÑOZ, 2002), pode-se concluir ainda 

que questões pragmáticas, como o grau de informatividade do elemento, podem restringir o 

comportamento semântico dos verbos.  

Depois de realizada a análise, pode-se voltar às hipóteses propostas no início desta 

dissertação. A primeira é que esse argumento é, de fato, nuclear já que o sentido do enunciado 

só está completo quando ele está presente, e a segunda é que esse complemento ocupa uma 

posição intermediária no continuum entre complemento e adjunto. Os dados desta pesquisa 

parecem confirmar essas hipóteses: inegavelmente, o SPrep que acompanha o verbo de 

movimento é requerido pela semântica do verbo e está fortemente integrado a ele, entretanto 

não é nem sujeito nem objeto do evento verbal. Conforme Givón (1993), essas funções 

sintáticas são as mais nucleares. 

Com os resultados em mãos, caberiam algumas questões para pesquisas futuras. São 

elas:  

1. Na escala de nuclearidade dos argumentos estabelecida por Givón (1993) – Sujeito 

> Objeto direto > Objeto indireto – em que lugar se posicionaria o adjunto adverbial 

estudado nesta dissertação? Como apontam os dados desta pesquisa, ele estaria muito 

próximo do Objeto Indireto, mas em que posição em relação a esse complemento? 

Seria possível traçar uma escala de nuclearidade para os outros elementos periféricos 

da oração, como os diferentes tipos de SPrep? 

2. Os dados desta dissertação indicam a necessidade de uma ampliação do conceito 

de transitividade. Se um verbo também pode depender de um complemento tido 

como circunstancial, como deveria ser reestruturada a classificação das orações 

quanto à predicação verbal?  
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3. Que tipo de complemento preposicionado é mais recorrente com verbos de 

movimento que apresentam um objeto afetado? A integração desse SPrep com o 

verbo é tão forte quanto a do SPrep que é complemento único? 

4. Existem outros SPrep que são obrigatórios para a construção do significado dos 

verbos? Em caso positivo, quais características eles têm em comum com o objeto de 

estudo desta dissertação? 

5. O ensino de língua por meio da utilização de elaboração e execução de projeto de 

pesquisa, com todos os detalhes com os quais é preciso se preocupar, pode despertar 

o interesse de alunos já tão habituados com o cômodo sistema tradicional em que 

basta decorar regras?  

No encerramento desta dissertação, é possível, com toda a certeza, afirmar: não se 

deve esperar que o fim de uma pesquisa científica desvende totalmente o seu objeto de estudo. 

Cada passo dado em direção ao preenchimento de uma lacuna revelará um pouco mais do 

caminho cheio de outras lacunas a serem preenchidas. Quando mais luz existir, mais haverá o 

que investigar, e é exatamente nisso que a ciência encontra sua razão de ser. 
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Anexo A  
 
 

Listas das ocorrências do Corpus Discurso & Gramática  

 
 

Nº Ocorrência 
1. o acampamento teve início assim na base de umas três horas ... por aí ... e ... a gente 

foi caminhando ... do local de ... de encontro até ... aonde nós .... objetivo final ... 
(p. 303) 

2. era uma região militar ... então quando foi ... uma base de ... quatro horas ... 
começou a caminhada ... chegamos na mata umas seis horas ... (p. 303) 

3. tinha que encontrar um local agradável que pudesse ... que pudesse ser ... que 
pudesse acampar ... e a gente tirou umas duas horas ... então a gente chegou umas 
oito horas no local e pronto ... (p. 304) 

4. 
5. 

cada um levou um alimento na sua mochila ... pensando que ia comer sozinho ... 
mas quando chegou lá .... tenente que era  o chefe de todos ... que ... era militar ... 
ele começou a revistar as mochilas se ia tirando das mochilas as comidas ... e juntou 
tudo dentro de uma bolsa ... quando chegou no acampamento ... ele pegou a comida 
que tava tudo junto e dividiu ... (p. 304) 

6. 
a 
9. 

depois arrumamos a nossa mochila para ... voltar ao local de partida ... durou mais 
ou menos umas ... duas horas até o local ... de onde nós tínhamos partido ... então 
chegando lá foram dispensadas as pessoas ... todo mundo veio pra casa ... e eu 
tratei logo de vim pra casa... (p. 304) 

10. num aguentava mais a fome e vinte e quatro horas sem tomar banho ... quase vinte 



 81 

quatro horas ... quando eu cheguei em casa tomei aquele banho ... (p. 305) 

11. 
12. 

esquece alguns papéis no escritório e volta ... e descobre qual o plano do seu patrão 
.... seu patrão também volta ao escritório à noite ... (p. 305) 

13. 
a 
17. 

quando Batman se distanciasse da cidade ... ele poderia levar todos os pinguins 
para o centro da cidade ... e no centro da cidade detonaria as bombas e assim 
acabaria com Gotan City ... então ele chegou na festa quebrando tudo ....s seus 
capangas ... ele vem do céu com uma máquina que ele tinha e chega quebrando 
toda festa ... Batman volta para a bat-caverna ... se veste ... (p. 306) 

18. enquanto isso .... Pinguim volta pra gruta ... e na gruta começa a colocar seu plano 
... a agir seu plano ... (p. 307) 

19. 
20. 

então Batman ... depois de muito procurar pela cidade toda ... por outros territórios 
longe da cidade ... descobre que era apenas armadilha e volta pra cidade ... a ponto 
de ainda conseguir ... deter o plano dele ... com os pinguins quase todos perto da 
cidade ... se aproximando ... que o desejo do Pinguim era estar no centro da cidade 
... 

21. 
a 
23. 

... Batman consegue chegar ao ponto de descobrir que os pinguins estavam sendo 
levados por vibrações ... então Batman interfere nessas vibrações ... mandando 
outras vibrações ... então os pinguins começam a voltar pra gruta e Batman vai 
seguir os pinguins e vai chegar até à gruta ... quando chega na gruta ... Batman 
encontra o presidente ... (p. 307) 

24. 
25. 

... Batman liberta o presidente ... nesse momento ... chega a Mulher Gato ... quando 
a Mulher Gato chega ... esse presidente não gostava da Mulher Gato ... (p. 307) 

26. então ele começa a dar tiro nela ... dá o primeiro tiro ... dá o segundo ... terceiro ... 
quarto ... e quando chega no quinto tiro  e num mata ela ... então sem ela morrer ela 
sai ... (p. 307) 

27. 
a 
29 

Batman ... vai atrás de Pinguim ... ainda na gruta ... e aperta o botão que explode 
tudo ... ele se suicida e tenta matar ainda ... Batman que ainda está vivo ... mas 
Batman entra dentro de um tipo de cápsula ... que o Pinguim tinha de restaurar suas 
forças ... Batman descobre e entra dentro dessa cápsula ... (p. 307) 

30. 
31. 

Batman saiu de dentro da cápsula e procura a Mulher Gato ... que ele já sabia que 
ela era aquela secretária que ele tanto amava ... e procura no meio dos escombros ... 
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mas não consegue achá-la ... então ele vai embora pensando que ela está morta ... 
(p. 307) 

32. 
a 
35 

vê de repente aquela sombra passando de um gato ... ele manda parar o carro ... e 
vai atrás ... quando ele vai atrás ele vê apenas um gato ... ele pega o gato ... entra 
no carro e vai embora ... (p. 308) 

36. 
a 
39. 

saindo da área ... só tem duas ... só tem dois lugares/lugares pra você ir ... ou você 
vai ...para a cozinha  ou para o quintal ... ou de frente para a entrada ... se você for 
para a cozinha ... você tem que passar pela sala ... (p. 308, 309) 

40. ... saindo da sala ... a sala fica encostada à cozinha ... muito próxima ... (p. 309) 

41. 
a 
44. 

saindo da sala e da cozinha ... se quisermos ir para o quarto ... temos que passar 
por um corredor ... onde ... onde é obrigatório a passagem se quisermos ir para o 
quarto ... (p. 309) 

45. saindo do banheiro ... de frente ao banheiro fica um quarto ... esse quarto é o que as 
minhas irmãs e eu dormimos ... (p. 309) 

46. 
47. 

saindo do quarto ... do primeiro quarto ... vamos para ... o outro quarto ... onde nós 
vamos encontrar ... uma cama de casal ... que é o quarto em que minha mãe dorme 
... (p. 310) 

48. só que minha mãe lava mais roupa no ... perto da garagem ... pois a água não vai pra 
fossa ... e assim não fica ... fácil de encher ... ah corre por um ... por um fosso que a 
gente faz ... (p. 310) 

49. ... a pena de morte não pode ser adotada no Brasil de jeito nenhum ... porque a 
justiça é realmente falha ... eu acho que ao invés das pessoas sair na rua ... pedindo 
para ... ser implantado a pena de morte no Brasil ... (p. 314) 

50. Quando e eu e os meus amigos chegamos ao local de partida, todos estavam alegres 
pensando que tudo não ia passar de um simples piquinique. (p. 315) 

51. 
a 
53. 

Andamos cerca de quatro quilómetros ate chegarmos ao local desejado. 
Finalmente chegamos ao local, já era quase meia-noite. (p. 315) 
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54. 
a 
56. 

Depois do almoço ainda fizemos educação fisica, e depois disso, começamos a 
arrumar o nosso material para iniciarmos a caminhada de volta. Quando chegamos 
ao local de partida, estávamos despensados. Eu não via a hora de chegar em casa e 
tomar um belo de um banho (p. 316) 

57. O patrão chega repentinamente no escritório e flagra a secretária mexendo em seus 
documentos. (p. 317) 

58. Pingüim volta para a gruta e aciona o seu plano liberando os pinguins para a cidade 
através de uma frequencia de sons. (p. 318) 

59. Batman percebeu que os pinguins eram levados por vibrações, logo ele interferiu 
nessa frequência e os pinguins voltam a gruta ... (p. 318) 

60. 
a 
62. 

Chegando na gruta Batman encontra o Pinguim e o presidente de Gotham City. Ele 
liberta logo o presidente. Pinguim tenta fugir, já que não consegue vai em direção a 
um botão que exploderia tudo, Batman impede, mas não consegue e tudo explode. 
(p. 318) 

63. Batman se livrou, pois entrou dentro de uma cápsula gigante. (p. 318) 

64. 
65. 

Ele vai embora. Ainda nos mesmo dia desta confusão, ele andando na sua limosine, 
como o milionário, ele se ver diante de uma sombra de gato. Pára mas, era apenas 
um gato. Ele entra no carro e segue a viagem. (p. 318) 

66. Na minha casa tem um quintal muito extenso todo amurado, na frente tem dois 
portoes de cor marrom. Um dos portões é para entrar carro, e o outro 
exclusivamente pessoas. (p. 318) 

67. 
68. 

Saindo da área é obrigatorio passar pela sala, onde tem uma porta marrom e uma 
enorme janela de madeira e vidro. (p. 318) 

69. 
70. 

Para chegarmos aos quartos e ao banheiro, temos de passar por um corredor, onde 
na sua parede encontra-se um interruptor que acende a luz que clareia o mesmo. (p. 
319) 

71. As pessoas deixando a emocão falar mais alto sairam às ruas pedindo a volta da 
pena de morte no Brasil. (p. 321) 

72. Eu acho que a partir do instante em que uma pessoa vai para a cadeia, ela vai sair 
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a 
75. 

pior do que entrou Ao invés de pessoas sairem a rua pedindo a implantação da 
pena de morte, deveriam reivindicar melhores condicões de vida e uma melho 
educão. (p. 321) 

76. teve um passeio no dia das crianças ... que eu tive que ir com a minha tia ... porque 
... minha mãe ... estava ocupada ... num podia ir ... (p. 322) 

77. eu e minha tia ... a gente organizou tudo ... era num sábado o passeio ... nós fomos 
pro Vale das Cascata ... (p. 322) 

78. 
a 
81 

chegamos no Vale das Cascata ... tivemos que fazer um exame médico ... porque ... 
num podia entrar na  piscina antes ... se tivesse algum tipo de doença num podia 
entrar na piscina ... na piscina ... e antes de entrar ... tinha que fazer o exame 
médico (p. 322) 

82. a única pessoa que ia ... comigo podia ser minha tia ... porque eu não tenho irmãos 
... sou filha única ... e pra mim ficou como uma experiência ... até hoje nunca 
esqueci ... (p. 323) 

83. tinha numa serra ... que eles observavam ao longe e de repente deu na telha né ... de 
... irem lá naquela serra ver (p. 324) 

84. 
a 
86. 

foi todo mundo pra essa fazenda ... se agruparam todo mundo né ... arrumaram as 
malas e tudo ... e foi todo mundo pra fazenda ... chegando lá ... a fazenda tava ... a 
casa tava muito suja (p. 324) 

87. os dois meninos se juntaram ... ao lado da cerca e ficaram na fofoca ... querendo 
saber realmente o que que tinha naquela serra ... e:: querendo saber ... como é que 
eles iam fugir ... porque tinha que fazer uma fuga ... (p. 324) 

88. 
a 
95. 

foram ... saíram no meio da mata ... e acabaram se perdendo no meio dessa mata ... 
aí pra chegar na serra ... eles cortaram caminho por dentro da mata e acabaram 
encontrando ... pelo menos ... o pé da serra né ... pra começar a subir ... chegando 
lá ... começaram a subir ... e realmente chegaram à serra ... onde eles queriam né ... 
pra saber qual é ... a novidade que tinha lá ... chegaram lá ... acabaram se perdendo 
... não sabiam mais voltar pra casa ... não (p. 324) 

96. 
a 
100. 

eles já queriam voltar pra casa ... né já desesperados pra voltar pra casa ... sem 
saber ... como ... iria voltar ... porque já tinham se perdido no meio da mata ... e o 
pessoal ... todo mundo louco ... atrás ... procurando ... e isso nada deles encontrar 
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como voltar ... e de repente ... eles ouvem ... um ruído ... esse ruído era uma onça ... 
que vinha dentro da mata (p. 325) 

101. 
a 
103. 

a onça já vinha correndo em direção a eles ... aí ... um subiu ... conseguiu escapar 
... e o outro saiu correndo na mata ... (p. 325) 

104. na hora que a onça já vinha em direção ... fez um::  uma fogueira e com essa 
fogueira a fumaça subiu né ... (p. 325) 

105. aí o Ricardo foi o que conseguiu escapar ... subiu na árvore ... (p. 325) 

106. 
a 
109. 

aí se encontraram os dois ... pra voltar pra casa ... foi um sufoco ... porque num 
sabia como é que iam ... num encontravam o caminho pra irem pra direção do ... da 
fazenda né ... de volta pra casa ... (p. 325) 

110. 
a 
112. 

pai ... mandou ... eles irem atrás dos meninos ver se encontravam ... e nada ... 
depois vários dias passou-se ... bem umas duas semanas e eles dentro dessa mata ... 
sem saber como voltar pra casa ... aí acabaram encontrando um caminho ... 
chegaram em casa ... (p. 326) 

113. 
a 
117. 

eles nunca mais vinham pra fazenda ... porque ... depois de uma barbaridade dessa 
eles não podiam ir mais pra fazenda ... e acabaram encontrando o caminho de casa 
... e foram pra fazenda ... aí o pai disse que ... não fossem ... não ... as próximas 
férias que tivesse de meio de ano ... férias de final de ano ... eles não iam mais pra 
fazenda ... (p. 326) 

118. 
a 
120. 

aí foram atrás da serra ... porque realmente lá que tinha a cachoeira ... aí eles foram 
querendo saber ... a finalidade era essa ... de onde vinha aquela água ... que eles 
bebiam ... aí acabaram indo e se perdendo na serra ... (p. 326) 

121. ... ao lado da minha sala ... tem o banheiro dos meninos ... e seguindo mais um 
pouco à frente tem o das meninas ... (p. 327) 

122. na sala da gente né ... funciona a quinta série ... aí como tem menino pequeno ... aí 
bagunça tudo ... quebra as carteira ... a gente chega já tá com cadeira quebrada ... (p. 
329) 

123. aí quando chega lá tá tudo sujo ... riscado ... porque o pessoal risca ... aí apesar de 
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tudo isso ... (p. 329) 

124. 
a 
126. 

ele sempre chegava lá no colégio falando que tava cansado ... isso e aquilo ... 
porque tava estudando ... pra batalhar ver se formava em Letras né ... conseguiu ano 
passado ... foi uma festa muito bonita ... ele pelo menos ... chamou a turma todinha 
lá do colégio pra ir assistir ... mas até que ... eu nem fui nesse dia ... porque ... 
adoeci  ... num tive condições de ir ... (p. 332) 

127. 
a 
129. 

organizaram um passeio do dia das crianças pagamos uma pequena taxa em 
dinheiro para alugarmos o ônibus isto ocorreu num Sabado e fomos para o vale das 
cascatas. Como a minha mãe não podia ir eu fui com a minha tia passamos todo dia 
só retornamos a noite foi tudo um barato para mim foi uma super Experiencia. (p. 
334) 

130. 
131. 

Esta aventura conta o que Marquinhos e Ricardo aprontaram durante as ferias do 
meio do ano. quando foram para a fazenda do pai Chegando lá como a casa estava 
fechada estava tudo muito sujo. (p. 334) 

132. 
133. 

Chegou a noite eles foram a uma festa na fazenda que se chama a ferra do gato e 
como uma vaquejada onde os vaqueiros devem pegar o gado do patrão com as suas 
iniciais. Enquanto isso os meninos num canto da cerca faziam os planos para 
fugirem para descobrir de onde vinha a àgua que eles usavam. (p. 334) 

134. 
a 
139 

Quando todos foram dormir eles foram em direção a cerra chegando lá perderam-
se dentro da mata Quando chegaram na cerra foi pior acabaram-se perdendo no 
meio da cerra quando acharam o caminho de volta para casa chegando lá levaram 
varios carões e ficaram com a promeça de que não iriam mais a fazemda por terem 
feito isso. (p. 334) 

140. 
a 
145. 

a de Maceió que eu fui pra excursão ... aí eu gostei ... foi divertido ... mas até que 
assim eu num tava querendo ir sabe? aí quando foi ... minha mãe trouxe ... trouxe ...  
biquini e essas coisa ... maiô ... num sabe? ela trouxe maiô aí disse ... “ei ... você 
vai?” aí ... eu não disse a ela que tinha prova ... eu ia começar as prova ... aí eu disse 
... “não ... num vou não” ... aí ... ela ficou assim ... eu vi que ela ficou assim com 
raiva ... sabe? mas quase que eu num ia ... aí eu disse ... “não ... eu vou” ... (p. 337) 

146. “qual é a primeira ... qual é a primeira assim ... qual é a primeira ... a primeira ... a 
primeira prova?” matemática ... e matemática minha filha ... aí eu num vou ... (p. 
337) 

147. aí eu fui ... me diverti ... saí ... conheci lugares bonito ... praia bonitas ... fui pra ... 
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148. agora eu só num  gostei de uma coisa ... que eu só ia pro ... pro ... assim ... pra um 
bar ... (p. 337) 

149. 
a 
153. 

aí eu fui ... aí eu ... a gente queria escolher ... aí a gente almoçou num restaurante lá 
... aí a comida foi por quilo num sabe? aí foi bem divertido ... aí eu fui ... aí o que ia 
dizer ... sim ... aí a gente ... aí a gente foi lá pra esse bar ... aí a gente chegava ... aí 
era até Maria Bonita sabe? aí primeiro a gente ia pra Lampião ... mas Lampião era 
um lugar assim muito aberto num sabe? (p. 336, 337) 

154. 
a 
157. 

“ei ... tem o Maria Bonita ... vocês querem ir ... é fechado” ... aí a gente fomos ... aí 
a gente foi no Maria Bonita ... aí quando chegou lá a gente ficamo lá ... (p. 338) 

158. "ei ... a gente vai pro ... Maria Bonita" ... (p. 338) 

159. quando ele ia embora eu disse ... "a ... espera aí ... você num me chama pra dançar 
... mas eu vou te chamar pra dançar" (p. 338) 

160. ... aí a gente foi pra praia ... praia do Francês ... é linda ... aí a gente fomos conhecer 
.... museu ... aquele museu num sabe? (p. 338) 

161. quando eu cheguei perto desse menino ... porque eu pensava que ele sabia dançar 
num sabe? (p. 339) 

162. 
163. 

quando eu chego perto de homem minha filha ... eu começo logo a gelar... ficar fria 
... me tremendo toda ... aí eu cheguei perto dele e disse ... "ei ... vamos dançar?" (p. 
339) 

164. 
165. 

... menina o shopping lá .... shopping dá de dez daqui ... ave Maria .... que grande ... 
imenso ... imenso ... imenso ... aí a gente entrou nesse shopping ... a gente fomos lá 
... (p. 341) 

166. 
 

aí ele convidou pra gente ir pro restaurante dele ... aí minha filha ... só sei que foi 
uma confusão danada (p. 342) 

167. 
168. 

foi um mal entendido e tudo bem e vamo embora" ... aí quando a gente chegou lá ... 
aí a gente foi almoçar ... (p. 342) 

169. aí a gente passou por Recife ...... aí olha ... cheio de viaduto ... cheio sabe? é 
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embaixo ... em cima ... do lado ... do lado pro outro ... (p. 343) 

170. 
171. 

um menino chegava num sabe? numa rua ... numa rua ... numa rua assim na estrada 
bem longa ... aí eles vinham dentro do carro ... (p. 343) 

172. 
173. 

aí eles vieram andando ... andando ... aí chegaram numa tapera sabe? aí eles 
entrava ... aí todo mundo ficava calado ... (p. 343) 

174. 
a 
177. 

não vá pela floresta ... só vá pela ... na estrada né?" aí parece que eles saíram da 
estrada ... foram pra floresta ... aí eles disse ... "é a gente não tá mais na estrada ... a 
gente tá na floresta" ... aí começaram a correr ... aí tinha um lobo lá ruivando ... (p. 
343) 

178. aí matou o amigo ... e ficou um né? aí todo mundo lá querendo matar o lobo ... aí o 
lobo foi embora ... (p. 343) 

179. "ei .. sai daqui ... você morreu ... num sei o quê" ... (p. 345) 

180. 
181. 

ele saiu ... do hospital ... e foi morar com a enfermeira ... aí quando foi ele chegou 
em casa ... (p. 345) 

182. aí quando foi ele chegou em casa e vestiu a roupa aí saiu com a:: com a:: menina ... 
(p. 345) 

183. 
184. 

... aí ele saiu do ... do taxi ... quando saiu ... ela disse ...... "ei fulano ... me espere ... 
num sei o quê ... deixe eu pegar você" (p. 345) 

185. aí ele entrou no ... no cinema ...... aí quando foi .... amigo dele só tava a caveira ... 
assim já mostrando os dente num sabe? (p. 346) 

186. 
a 
193. 

aí o velho não saía ... ele dizia ... “sai daqui ... que vai acontecer alguma coisa ... sai 
daqui ... que pode acontecer alguma coisa com você ... eu vou matar você” ... aí o 
velho nada ... num saiu ... parecia um leso ... aí depois que ele se transformou ele 
matou o ... o velho ... aí minha filha ... ele queria sair ... aí o policial viu ... só sei 
que o policial viu né ... e ele queria sair ... aí o policial fechou a ... a porta sabe? aí 
eu sei que fechou ... fechou a porta num sabe? aí ele querendo sair ... bateu ... bateu 
... amassou tudo ... aí saiu no meio da rua ... querendo matar todo mundo ... (p. 346) 
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194. 
195. 

só sei que a namorada chegou ... aí começou a falar com ele num sabe? ela disse ... 
“olha ... eu sou ... sou sua amiga” ... falando com ele mesmo ... e ele em ar de atacar 
ela ... e ela disse ... “ó ... sou sua amiga ... vamo pra casa ... num sei o quê” ... (p. 
346) 

196. 
197. 

aí que era o lobisomem né? aí quando foi ela ficou correndo ... aí ele também 
correu ... disse que num queria mais ela ... que ela num podia casar com ele ... que 
num queria saber mais dela ... que sumisse da vida dele ... aí foi nessa hora que ele 
foi pro cinema sabe? (p. 347) 

198. 
199. 

... aí o portão grande é de frente a ... a garagem ... aí tem gente que entra mais por 
lá ... e outras pelo portão ... mas como ... quando é visita ... entra por lá de frente ... 
(p. 348) 

200. uma coisa de colocar panela num sabe? as vasilhas ... essa ... as panelas grandes de:: 
de ir pra lá né? (p. 348) 

201. tem vez que eu vou no quarto do meu tio ... (p. 349) 

202. "pra onde você vai? você tá olhando pra onde? (p. 353) 

203. 
204. 

eu fui pra:: pra festa ali ... de são Francisco ... ali tinha muitas pessoas que fica 
sempre ... quando eu fui pra lá ... tinha uns namoro (p. 353) 

205. ... aí sempre quando eu vou numa festinha ... tem vez que eu fico ... mas é muito 
difícil ... (p. 354) 

206. fica namorando sempre com ....outro trocando ... trocando ... aí ... pronto ... aí tem ... 
aí nessa festa eu fui ... aí ... (p. 354) 

207. ... “eita ... vem pra cá”... aí eles vinham bem pertinho aí disse ... “eita ... ele vai já 
falar alguma coisa” ... (p. 356) 

208. 
a 
211. 

eu fui ... de novo ... esse dia foi uma confusão ... num era nem pra mim ter ido ... aí 
pronto ... aí eu cheguei lá ... aí eu fui ... pronto ... foi nesse dia que eu conheci:: não 
... quer dizer ... eu conheci ... (p. 356) 

212. os dois vai pra festa ... os dois casais vai pra festa ... esses dois casais quando vai 
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a 
215. 

pra festa ... ela disse que tava com sono ... aí ele vai deixar ela em casa ... aí:: já ... 
fica ... com outra ... aí quando chega aí pergunta se ele foi pra festa ... (p. 358) 

216. falei sobre a excursão a Maceió que quase não foi porque falei para mãe que ia 
começa as provas. Depois pensei e decidi ir. (p. 359) 

217. Quando agente chegamos lá trocamos de de roupa e fomos conhecer as praias. 
(p.359) 

218. quando a gente ia para Maceió dentro do ônibus teve duas brincadeiras a do piu-piu 
e amigo(a) secreto(a). (p. 359, 360) 

219. Depois a noite fomos para o Bar MARIA BONITA dança forró lá só passa forró. 
(p. 360) 

220. 
221. 

Depois fomos conhecer o SHOPPING CENTER é enorme dá de dez no 
SHOPPING de Natal. Eu fiquei besta quando entrei vi tanto broto. Ai dentro do 
ônibus para volta prá Natal. (p. 360) 

222. 
223. 

eles no meio da estrada foram andando chegaram em uma tapera. (p. 361) 

224. 
a 
226. 

Eles foram embora. Antes a mulher disse que eles não saisem da estrada. Só sei a 
que minhas amigas falou que eles saíram e um deles morreu e outro viveu ... (p. 
361) 

227. 
a 
229. 

quando chegou na fila do ônibus todo mundo que estava na fila ficou olhando ai ele 
disse que era a moda. Ai quando ele chegou a moça chamou ele para ir no hospital. 
(p. 361) 

230. 
a 
232. 

não queria que a namorada fosse atrás dele. Ele mandava o policial prender ele mas 
o policial não prendeu. Ai ele estava parado quando o amigo chamou ele para entra 
no cinema. Quando ele entrou as pessoas que ele matou estava tudos sentados. (p. 
361) 

233. 
a 
237. 

Ele mandava o velho sair e o velho não saia ai ele matou o velho. Ai chegou os 
policiais ele correu ficou preso no beco ai chegou a namorada começou a fala com 
ele dizendo que gostava, amava ele. (p. 361) 
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238. 
239. 

Como na Festa de São Francisco que eu fui minha amiga me chamou para dar uma 
volta com ele fui quando foi ela me mostrou ... (p. 363) 

240. 
a 
243. 

foi aí que eu fui ao ... a um alergista ... aí ele disse ... "a você tem que se mudar do 
ambiente que você tá ... que passa muito ônibus ... é muito ... poluído ... passa 
muito ônibus ... é muito ... poluído ... mude pra um ambiente mais limpo (p. 364) 

244. 
a 
247. 

aí quando a gente mudou pra cá ... todo o meu mundo sei lá parece que ... expandiu 
os horizontes assim ... mudei pra cá ... tenho vários amigos ... no colégio que mora 
aqui perto ... qualquer coisinha eu vou ali ... conheço ... conheço alguém ... sei lá fiz 
muitos amigos aqui nesse bloco ... tem muita gente da minha idade ... tem ... quando 
eu mudei pra cá ... realmente achei pessoas ... sei lá ... verdadeiros amigos ... (p. 
365) 

248. 
249. 

aí vinha um caminhão e descarregava lá ... na calçada ... aí mainha ... "ei ... tire esse 
negócio daqui ... tire esse carro daqui" ... tinha um bêbado lá né ... mainha jogava 
balde d'água nele ... pra ele sair ... (p. 365) 

250. 
a 
257. 

quando eu cheguei aqui eu comecei a ir a festas com amigos ... sabe? se eu ... se eu 
morasse lá ... talvez eu nem ... nunca tivesse vindo nesse shopping aqui ... aqui 
quando me der na telha eu vou ... chamo os amigos ... "vamo embora pro 
shopping?""bora ... gastar dinheiro" ... vou ao Circo da Folia ... agora na Vila Folia 
ficou mais difícil ... mas eu ia ao Circo da Folia ... porque mui/ muitos amigos 
fazem aniversário ... faz a festinha ... convida ... a ... o cara é legal ... num sei quê ... 
bom me convidam ... pego e vou ... (p. 366) 

258. foi no ... no dia em que ... a minha namorada chegou né ... (p. 366) 

259. obrigaram a ir pra casa ... dele e tiraram todo o dinheiro dele ....ou seja ... ele ficou 
só com a roupa do corpo e na miséria ... (p. 367) 

260. 
261. 
 

a primeira coisa que a gente faz quando chega lá ...... é ligar aquele sonzinho ... sei 
lá a gente fica ... senta lá na ... tem a sala ... a cozinha ... primeiro ... em primeiro 
plano tem a sala ... depois vem a cozinha ...... e três quartos e um ballheiro ... a casa 
é relativamente pequena assim ... mas ... por fora ... por dentro é mais aconchegante 
... a gente chega lá ... (p. 369) 

262. 
a 
264. 

quando ... num tá muito cheio ... a gente vai ... numa ... a ida é muito ... a ida e a 
volta num é muito boa não porque a estrada é de barro ... empoeirada ... esburacada 
... mas indo em família tá em casa sabe? tá salvo ... indo em família ... a casa em si 
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... é o que ... tem lá ... (p. 369) 

265. quando chega da praia ... essa é a casa de praia ... a praia é:: um pouquinho mais na 
frente (p. 370) 

266. tem as pedras ... que a gente pula pra água ... tem bar ... tem bares sim porque ... 
geralmente em praia tem bares ... (p. 370) 

267. ... tem outra praia lá que chama tartaruga ... a gente chama ela de tartaruga porque é 
la onde a tartaruga desovam ... no verão ... quando a gente vai lá ... (p. 370) 

268. ... nas paredes têm ... têm as varas de pescar ... toda ... todo veraneio que a gente vai 
pra lá ... a gente vai pescar lá ... (p. 370) 

269. ... tem até as dunas atrás da casa ... que a gente num deixa de ir ... toda tarde a gente 
vai lá ... (p. 371) 

270. a gente num deixa de ir por causa do ... sei lá ... pra ver o sol se pôr ... (p. 371) 

271. 
272. 

essa lagoa de Arituba é aonde a gente vai... uma lagoa bem grande ... num é tão 
grande quanto a lagoa do Bonfim ... mas é uma lagoa bem grande que ... a gente 
num deixa de ir no veraneio ... lá ... (p. 371) 

273. 
a 
275. 

aí esse clube vai ... de vez em quando tem umas festinhas lá ... raramente a gente 
vai ... mas quando a gente vai é ... vai a família inteira ... (p. 372) 

276. é a maior bagunça ... tem um bar lá que é meio ... pede ... "ei ... coca-cola" ... "entra 
aqui e pega" ... (p. 372) 

277. a gente num pode botar o ... o braço no bal/ o braço no balcão ... sem que ... sem 
que o braço saia melado de alguma coisa ... (p. 372) 

278. 
a 
283. 

vai ter que sair ... ir em casa ... fazer e voltar ... se quiser ainda ... é realmente o ... 
mas num deixa ... apesar dos pesares ... num deixa de ser uma uma boa praia pra 
veranear ... pra passar o veraneio todo ... vá ... branco volta preto ... tem ... num tem 
como não você pode passar ... protetor solar mil ... mas num ... passando o veraneio 
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lá num tem como você num ir à praia ... (p. 372) 

284. ... ainda bem que eu tenho alguma coisa de ouvido ... num é lá grandes coisas não 
mas ... ao menos dá pra ... dá pra enganar o povo ... é ... quando eu entrei lá na ... na 
... na escola ... (p. 373) 

285. "você tá tocando ... você tá tocando pelo ouvido" ... por isso que ela só passa as 
músicas assim que eu num conheço ... porque eu chegar lá ... pedindo a partitura ... 
(p. 377) 

286. num tem lugar aqui no Brasil pra ... pra tanto preso ... é ao menos aqui em Natal tá 
tudo lotado ... a delegacia de Candelária tá su/ hiper lotada ... fui lá pra fazer a 
carteira ... (p. 380) 

287. 
a 
289. 

daí quando você for pra cadeia ... eu ... eu ... eu faço alguma coisa lá ... pra tirar a 
você de lá" ... isso é um exemplo de corrupção ... aí o cara mata ... vai ... pra cadeia 
... passa o que ... uns dois dias ... aí "ei esse aqui num sei quê" ... aí com o cara ... 
conversa ... molha a mão do delegado ... daí o cara sai ... aí mata de novo ... (p. 382) 

290. A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ter me mudado do 
Alecrim para Candelária. (p. 383) 

291. Na época de veraneio, nós reunimos alguns primos e vamos juntos para Barreta. (p. 
385) 

292. 
293. 

A casa fica um pouco distante da praia, mas mesmo assim, todo dia nós vamos à 
praia ... não só para aproveitar o sol, jogar frescoboll ou nadar um pouco, mas nós 
vamos à praia, principalmente para observar. (p. 386) 

 
 
  
 


