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Foi dentro da compreensão 

Desse instante solitário 

Que, tal sua construção 

Cresceu também o operário. 

Cresceu em alto e proFundo 

Em largo e no coração. 

(Vinícius de Moraes, Operário em construção) 

 
 
 
 



RESUMO 
 
 

Esta tese examina um tipo de construção pertencente à subclasse das construções 
de estrutura argumental: a construção transitiva. O trabalho assume que na 
construção transitiva, pareamento entre forma e significado, há aspectos sintáticos-
semânticos que não podem ser atribuídos a outras construções. Desse modo, são 
examinadas as instanciações da construção transitiva, compostas por orações 
simples formadas sintaticamente por Sujeito – Verbo – Objeto, oriundas das 
modalidades de fala e de escrita, e coletadas de corpora diversos. A pesquisa é 
orientada pelo quadro teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso que abriga a 
concepção de que as línguas são moldadas pela complexa interação de princípios 
cognitivos e funcionais. Esses desempenham um papel basilar na manifestação dos 
fenômenos linguísticos. Sendo assim, a tese ancora-se fundamentalmente no modelo 
da gramática de construção e no modelo dos protótipos para explicar a configuração 
da construção transitiva. À luz desse quadro, este trabalho parte do princípio de que 
a manifestação discursiva das diferentes instanciações da construção está 
diretamente ligada à conceptualização da experiência humana, isto é, ao modo como 
os seres humanos apreendem o mundo e falam sobre ele. Parte-se da hipótese de 
que distintos tipos semânticos de verbos e seus papéis participantes interagem com 
a construção transitiva, de maneira que essa interação pode motivar a emergência de 
novos sentidos atribuídos às instanciações. Por sua vez, essas instanciações estão 
ligadas entre si por meio de elos de polissemia, o que pode justificar uma organização 
hierárquica da construção transitiva em subesquemas e microconstruções. Além 
disso, processos cognitivos de domínio geral são subjacentes à manifestação 
discursiva da construção em tela e, por isso, são examinados na pesquisa. O trabalho 
conclui que a construção transitiva é altamente esquemática e produtiva, tanto em 
termos de types quanto de tokens, o que justifica o alto número de verbos licenciados 
por essa construção, bem como atesta que a aproximação e/ou afastamento entre as 
instanciações são motivados preponderantemente por propriedades semânticas. A 
proposta de investigar como a construção transitiva se manifesta no uso interativo da 
língua tem por finalidade contribuir para a descrição das construções do português. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: construções de estrutura argumental, construção transitiva, 

protótipo, elos de polissemia, linguística funcional centrada no uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This thesis examines a type of construction belonging to the argument structure 
construction subclass: the transitive construction. The work assumes that in the 
transitive construction, form and meaning pairings, there are syntactic-semantic 
aspects of such construction that cannot be attributed to the other. This way, the 
instances of the transitive construction are examined, composed by simple clauses 
formed syntactically of Subject – Verb – Object, arising from speaking and writing 
modalities, and collected from varied corpora. The research is oriented by the 
theoretical board of usage-based linguistics which holds the conception that the 
languages are shaped by the complex interaction of cognitive and functional principles. 
These develop a basal role in the manifestation of linguistic phenomenon. Thus, the 
thesis anchors itself fundamentally in the construction grammar model and prototypes 
model to explain the configuration of the transitive construction. At the light of this 
board, this work starts from the principle that the discourse manifestation of different 
instances of construction is directly connected to the conceptualization of the human 
experience, that is, to the way human beings apprehend the world and speak about it. 
It is assumed that distinct semantic types of verbs and their participant roles interact 
with the transitive construction, in a way that such interaction may motivate the 
emerging of new connotations attributed to the instances. In turn, these instances are 
linked amongst themselves through polysemy links, which may justify a hierarchic 
organization of the transitive construction in subschemas and microconstructions. 
Moreover, domain-general processes are subjacent to the discourse manifestations of 
the construction in screen and, therefore, are examined in the research. The work has 
concluded that the transitive construction is highly schematic and productive, as much 
in terms of types as in tokens, which justifies the high number of verbs licensed by this 
construction, as well as it attests the proximity and/or distancing amongst the instances 
are especially motivated by semantic properties. The proposition of investigating how 
the transitive construction manifests itself in the interactive use of language has by 
finality to contribute to the description of constructions of Portuguese language.   
 
KEYWORDS: argument structure construction, transitive construction, prototype, 

polysemy links, usage-based linguistics. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Há inúmeras espécies diferentes de emprego daquilo que chamamos de 
‘signo’, ‘palavras’, ‘frases’. E essa pluralidade não é nada fixo, um dado para 
sempre; mas novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e 
outros envelhecem e são esquecidos. 

(Ludwig Wittengenstein)1 

 

 

1.1 O objeto de estudo e as razões para a pesquisa 

 

 Esta tese investiga um tipo de construção de estrutura argumental2, a 

construção transitiva. São examinadas as instanciações3 dessa construção, 

compostas por orações simples formadas sintaticamente por Sujeito – Verbo – Objeto 

(Suj. V Obj.)4, conforme os casos a seguir: 

 

(1) O professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... 

chegando lá ... ele me fez uma experiência... [...] pegou um béquer com 

meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso 

... então foi aquele fogaréu desfilando (Relato de experiência pessoal, 

Corpus D&G, Fala, p. 50).  

 

(2) Fizemos um levantamento, que mostrei ao Conselho Federal de 

Medicina, com mais de dez casos de mortes e complicações graves 

                                                           
1 Investigações Filosóficas. 
2 O conceito de estrutura argumental muitas vezes é tratado nas gramáticas tradicionais e nas 

gramáticas descritivas como sinônimo de regência verbal, valência verbal e transitividade (cf. CUNHA; 
CINTRA, 1985; SAID ALI, 1971; NEVES, 2000; PERINI, 1995, entre outros). 
3 Instanciação é um termo técnico do modelo da Gramática de Construções e significa ocorrência ou 

realização. Nesse sentido, uma instanciação, termo da LFCU, é uma concretização de uma construção, 
ou seja, de um molde ou padrão oracional que essa construção representa. 
4 No decorrer deste trabalho, também utilizarei a abreviação “SVO” para me referir às orações formadas 
por sujeito, verbo e objeto direto. 
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atribuídas a cirurgiões plásticos. (Entrevista, Istoé 11Jul/2012 - Ano 36 - 

N.2226). 

(3) Ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e 

passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a 

empregada e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram 

medicados e liberados né (Relato de experiência pessoal, Corpus D&G, 

Fala, p. 22). 

 

(4) All I have to give… eu amo essa música… (Conversação espontânea, 

Banco Conversacional de Natal, Conversa 4, p. 112) 

 

(5) Eu tive uma gestação super tranquila, com os sintomas e incômodos 

clássicos e comuns a praticamente todas as gestantes. (Blog Vida 

materna, 19/11/2012). 

 

(6) Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da 

borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos 

joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, 

um golpe perfeito [...] Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado 

da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, 

desses baixinhos de casa de subúrbio (Conto Passeio Noturno). 

 

 Nessas amostras, as orações em destaque seguem uma mesma moldura 

sintática, embora estejam relacionadas a diferentes cenas e envolvam verbos de 

natureza semântica distinta. Sob a ótica de Slobin (1982) e Givón (2001), a oração 

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

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

segundo, codificado sintaticamente como objeto direto, é o paciente da ação verbal. 

Essa configuração sintático-semântica reflete o protótipo5 de um evento transitivo, no 

qual um agente age para causar uma mudança de estado ou de condição num 

paciente. A Figura 1 sintetiza a ideia de Slobin e Givón: 

  

                                                           
5 Em linhas gerais, adota-se nesta pesquisa o conceito de prototipicidade, que explica que as entidades 
são categorizadas com base em seus atributos, mais centrais ou periféricos, não a partir de um 
contraste binário (TAYLOR, 2003). Esse conceito será tratado mais adiante. 
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Agente 
intencional

Ação ocorrida

Mudança de 
estado ou 

condição de um 
paciente

 

 

FIGURA 1 -  Representação de protótipo de evento transitivo  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 No caso (1), observa-se que o agente (Ele = o professor) intencionalmente 

praticou uma ação (pegou/colocou) que provocou uma mudança de localização do 

paciente (um béquer com meio d'água / um pouquinho de cloreto de sódio pastoso). 

Nas amostras em (2) e (6) é possível perceber a mudança de estado ou condição do 

paciente: em (2), uma entidade (um levantamento) que não existia passa a existir; em 

(6), o paciente (a mulher) muda a condição de vivo para morto. Diante desse contexto, 

como explicar casos como (3), (4) e (5), nos quais não há ideia de mudança de 

estado/condição ou de localização do paciente?  

 Em (3), a mudança de condição ocorre na entidade codificada como sujeito 

(a empregada e o motorista) que é paciente da ação verbal; nos casos (4) e (5) a ideia 

de mudança de estado sequer se entrevê no contexto. Ainda que esses casos sejam 

analisados como orações de baixa transitividade, nos termos de Hopper e Thompson 

(1980), o que motiva instanciações semanticamente diversas seguirem o mesmo 

padrão sintático?  

 Esta tese parte do princípio de que a manifestação discursiva das 

diferentes instanciações da construção transitiva está diretamente ligada à 

conceptualização da experiência humana, isto é, ao modo como os seres humanos 

apreendem o mundo e falam sobre ele (CROFT, 2010).  

 O interesse por esta pesquisa surgiu a partir da minha dissertação de 

mestrado intitulada A relação gramatical objeto direto: implicações para o ensino de 

língua materna (LUCENA, 2010). Nesse trabalho, investiguei as manifestações 

sintático-semânticas e discursivo-pragmáticas da relação gramatical objeto direto nas 

orações SVO, tomando por base os tipos semânticos de verbos propostos por Chafe 
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(1979) e Borba (1996; 2002), a saber: ação, processo, ação-processo e estado. Cada 

um desses tipos verbais exibe uma moldura sintático-semântica prototípica.  

 O trabalho mostrou que o tipo semântico ação-processo, mais recorrente 

no corpus sob consulta, implica em sua moldura um agente causador de uma 

mudança física e perceptível num paciente e está mais relacionado ao exemplar de 

evento transitivo prototípico, como em um soldado amarelo discutiu com ele e o 

espancou (Corpus D&G, p. 50). Assim, orações com outros tipos semânticos de 

predicador, como ele imitava direitinho um galo (Corpus D&G, p. 73), ou ele cantou 

um canto (Corpus D&G, p. 124) se distanciam do protótipo na medida em que não 

causam um afetamento6 no referente do objeto.  

 O estudo evidenciou que uma mesma estrutura sintática (SVO) 

corresponde a diferentes especificações semântico-pragmáticas, relacionadas a 

determinados fins comunicativos, seja com verbo de ação, processo ou estado7. Além 

disso, a pesquisa de mestrado indicou que há certos padrões que parecem estar além 

do verbo, sinalizando que há uma inter-relação entre os verbos e um “padrão virtual”. 

Este parece ter forte influência no modo como os falantes escolhem determinadas 

estruturas para comunicar os diferentes eventos no seu cotidiano.  

 Assim, a presente proposta de trabalho visa ampliar a investigação feita na 

pesquisa de mestrado, tomando como foco de análise a oração como um todo e 

atrelando à análise a perspectiva da gramática de construção (construction grammar, 

na literatura inglesa), e do modelo dos protótipos (prototype model) tratando, portanto, 

da construção transitiva. 

 Para compor este capítulo, são apresentados a seguir a justificativa para o 

desenvolvimento da pesquisa, a problematização, os objetivos e as hipóteses da 

investigação. Além disso, a seção aponta o quadro teórico que norteia o estudo, a 

saber, a Linguística Funcional Centrada no Uso, sintetizando alguns pressupostos que 

a compõem e são adotados aqui. Por último, o capítulo fornece os procedimentos 

teórico-metodológicos utilizados para compilação e análise dos dados, apontando a 

natureza da investigação, a fonte de dados, as limitações da pesquisa e o tratamento 

dado às amostras selecionadas. 

                                                           
6 Grosso modo, o termo afetamento corresponde à mudança de estado/condição ou localização de uma 
entidade concreta, como em “eles demoliram a casa”, “eles mudaram o celeiro”, “ela lavou a camisa 
dele” (Givón, 2001). 
7 Conceitos tratados nos capítulos seguintes. 
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1.2 Justificativa 

 

 Fenômenos como transitividade, estrutura argumental e, mais 

recentemente, construções têm sido centrais na investigação da gramática das 

línguas humanas. A ideia de que as construções, pareamento entre forma e 

significado, são as unidades básicas da gramática e, por esse motivo, são cruciais 

para a descrição da língua tem sido defendida por Fillmore, Kay e O’Connor (1988), 

Lakoff (1987), Goldberg (1995; 2006), Croft (2001), Salomão e Miranda (2009), inter 

alia. 

 A proposta de investigar como a construção transitiva se manifesta no uso 

interativo da língua tem por finalidade contribuir para a descrição das construções da 

língua portuguesa. Estudos como os descritos em Furtado da Cunha (2015), Ciríaco 

(2011), Salomão e Miranda (2009), Oliveira (2009), Torrent (2008), Rodrigues (2006), 

bem como estudos oriundos do Grupo de Estudos Discurso & Gramática (UFRJ, 

UFRN, UFF8) são amostras de pesquisas9 que buscam aparato teórico na abordagem 

construcional e descrevem alguns tipos de construções do português.   

 Goldberg (1995, p. 9-13) enumera algumas das vantagens de se adotar a 

abordagem construcional, as quais são:  

 

a) sentidos não plausíveis para verbos são evitados: a abordagem construcional evita 

o problema de postulação de sentidos verbais implausíveis para dar conta de 

exemplos como He sneezed the napkin off the table10. Em outras palavras, essa 

postulação é reducionista, na medida em que nem sempre é possível explicar a 

escolha de palavras que um falante faz atribuindo um sentido novo para o verbo.  

b)  circularidade é evitada: ao invés de postular um novo sentido toda vez que uma 

nova configuração sintática é encontrada e então usar esse sentido para explicar a 

existência da configuração sintática, a abordagem construcional postula que o que 

deve ser considerado é a interação entre o significado verbal e o significado 

                                                           
8 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e Universidade Federal Fluminense (UFF). 
9 Algumas dessas pesquisas são resenhadas no próximo capítulo. 
10 Ele espirrou o guardanapo para fora da mesa (tradução minha). 
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construcional. Nesse sentido, aponta que há algo que vai influenciar e interagir com 

o significado verbal e, consequentemente, fazer emergir novos padrões sintáticos 

e semânticos. 

 

c) parcimônia semântica: a semântica de expressões é diferente toda vez que um 

verbo ocorre em uma construção diferente. Todavia, essas diferenças não precisam 

ser atribuídas a sentidos verbais diferentes; elas podem ser parcimoniosamente 

atribuídas às próprias construções. Logo, as construções podem abarcar os 

diferentes sentidos que um verbo pode ter. 

 

d) composicionalidade é preservada: ao reconhecer a existência de construções com 

conteúdo, podemos salvar a composicionalidade numa forma mais leve: o 

significado de uma expressão é o resultado da integração dos significados dos itens 

lexicais dentro dos significados da construção. Nessa lógica, não é preciso 

reivindicar que a sintaxe e a semântica da cláusula são projetadas exclusivamente 

a partir de especificações do verbo principal. 

   

  Desse modo, o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos ancorados na 

abordagem construcional parece fundamental para que se aprimorem os 

conhecimentos a respeito da língua. Além disso, a visão de uma língua dinâmica, 

considerada em seu uso, como propõe o referencial teórico adotado neste trabalho, 

se constitui vital para que emerjam contribuições úteis ao campo dos estudos 

linguísticos. 

  No Brasil, conforme dito anteriormente, há um conjunto significativo de 

estudos que se ancoram na abordagem construcional. No entanto, no rastreamento 

teórico que foi feito nesta pesquisa, foi observado que são restritos os trabalhos no 

português brasileiro que visem a construção transitiva [Suj. V Obj.], a qual é basilar no 

desenvolvimento e emergência de outras construções. Diante desse contexto, é 

substancial a investigação desta tese. 

   

1.3 Problematização 

 

  Os resultados obtidos na pesquisa de mestrado e a leitura crítica da 

literatura especializada forneceram algumas questões a serem investigadas: 
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a) que tipos semânticos de verbo são perfilados e licenciados pela construção 

transitiva? 

b) as orações que instanciam o sentido central da construção transitiva e outras que 

dele se afastam formam uma rede construcional? 

c) que propriedades aproximam ou distanciam as instanciações da construção 

transitiva?  

d) como se organiza hierarquicamente a construção transitiva ? 

e)  que processos cognitivos podem explicar a existência de diferentes eventos 

codificados pelas instanciações da construção transitiva?  

 

1.4 Objetivos  

 

 A presente tese tem como objetivo geral examinar a construção de 

estrutura argumental transitiva, a fim de analisar os aspectos semântico-discursivos 

dessa construção.  

Como objetivos específicos, o trabalho se propõe: 

 

a) investigar os atributos semânticos dos verbos que são sancionados por essa 

construção; 

b) examinar os elos de polissemia entre as instanciações da construção transitiva;  

c) identificar as propriedades que motivam a aproximação e/ou afastamento entre as 

instanciações da construção transitiva; 

d) explicitar a rede construcional hierárquica da construção transitiva em termos de 

esquema, subesquema e microconstrução; 

e) investigar processos cognitivos de domínio geral que subjazem à codificação de 

diferentes eventos pela construção transitiva.  

 

1.5 Hipóteses 

 

As hipóteses postuladas para este trabalho estão relacionadas aos 

objetivos arrolados acima, sem correspondência total entre eles. 
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a) diferentes tipos semânticos de verbos, como ação-processo, ação, processo e 

estado, interagem com a construção transitiva, de maneira que essa interação pode 

motivar diferenças significativas em relação aos sentidos que podem se estender 

dessa construção; 

b) as diferentes instanciações da construção transitiva estão ligadas entre si por meio 

de elos de polissemia, o que pode justificar a organização hierárquica em 

subesquemas e microconstruções; 

c) as propriedades semânticas, como agentividade do sujeito e afetamento do objeto, 

motivam a aproximação e/ou afastamento entre as instanciações da construção 

transitiva; 

d) a construção transitiva organiza-se hierarquicamente em esquema, subesquema e 

microconstrução; 

e) processos cognitivos de domínio geral, como chunking, analogia, reanálise, entre 

outros motivam a aproximação entre as instanciações da construção transitiva. 

 

1.6 Perspectiva teórica 

 

 A presente tese está ancorada, sobretudo, nos pressupostos teóricos de 

uma agenda de estudos linguísticos conduzida por pesquisadores da Linguística 

Funcional de vertente norte-americana e da Linguística Cognitiva. Do Funcionalismo 

norte-americano, apoia-se em teóricos como Givón (1995; 2001), Chafe (1976), 

Traugott (2005; 2008), Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), inter alia, os 

quais compartilham o interesse em investigar a língua em seu uso real, ou seja, a 

partir de fatores discursivo-funcionais que motivam a estrutura e as formas 

linguísticas. Na perspectiva da Linguística Cognitiva, seu aporte está assentado em 

pesquisadores como, Lakoff (1987), Langacker (2008), Goldberg (1995; 2006), Taylor 

(2003), Croft (2001), Bybee (2010), entre outros, os quais consideram a existência de 

motivações cognitivas subjacentes à expressão linguística. 

 Para Tomasello (1998; 2003), essa agenda é rotulada de Linguística 

Cognitivo-Funcional (Cognitive-Functional Linguistics) e, mais recentemente, a 

perspectiva também recebe o rótulo de Linguística Baseada no Uso ou, na literatura 

inglesa, Usage-Based Linguistics (TOMASELLO, 2005; BYBEE, 2010).  

 De modo geral, a Linguística Cognitivo-Funcional, ou Linguística Baseada 

no Uso, utiliza alguns pressupostos teórico-metodológicos, como: rejeição à 
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autonomia da sintaxe; a noção de continuum para tratar de léxico e gramática, isto é, 

não há fronteiras nítidas entre esses; a adoção da semântica e da pragmática nas 

análises linguísticas; o entendimento de que a língua está fundamentada como um 

complexo mosaico de atividades cognitivas e sociocomunicativas; a compreensão de 

que as habilidades linguísticas podem ser tomadas e apreendidas do mesmo modo 

que outras habilidades cognitivas; e ainda a ideia de que a língua consiste de um 

inventário de construções utilizadas na comunicação.  

 Mais recentemente, no Brasil, o Grupo de Estudos Discurso & Gramática 

ampliou o rótulo da Linguística Cognitivo-Funcional para Linguística Centrada no Uso 

ou Linguística Funcional Centrada no Uso, termo adotado por Martelotta (2011) e 

ampliado por Cezario e Furtado da Cunha (2013), respectivamente, o qual caracteriza 

uma abordagem de pesquisa que utiliza o escopo teórico da Linguística Cognitivo-

Funcional alinhado à investigação de fenômenos linguísticos a partir de dados 

empíricos. É, pois, o rótulo de Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) que 

assumo neste trabalho. 

 A LFCU tem como princípio básico o postulado de que a estrutura 

linguística emerge do uso linguístico, conforme preconizam Hopper (1987), Croft 

(2001), Tomasello (1998; 2003; 2005), entre outros. 

 A linguagem é, pois, compreendida como um complexo mosaico de 

atividades cognitivas e sociocomunicativas intimamente relacionada a outras áreas da 

psicologia humana. Desse modo, a linguagem envolve uma técnica complexa, uma 

base neurobiológica, cognitiva11 e sociocultural que atribui a ela seus aspectos 

variáveis no tempo e no espaço (TOMASELLO, 1998; MARTELOTTA, 2008). Dadas 

as suas características, a linguagem deve ser examinada em seu uso. 

Para a LFCU, o conhecimento linguístico – conhecimento de significado e 

forma – é tomado essencialmente da mesma maneira que outros tipos de 

conhecimentos e habilidades. Isto é, os processos cognitivos que governam o uso 

linguístico, especialmente a construção – pareamento de forma e significado 

(GOLDBERG, 1995) – e comunicação do significado pela linguagem, são os mesmos 

que governam outras habilidades cognitivas (como percepção visual, atividade 

                                                           
11 O termo cognição, grosso modo, está relacionado com o funcionamento da mente, isto é, ao modo 
como o indivíduo interage com o mundo, compreendendo a realidade que o cerca, armazenando-a, 
organizando-a e fazendo uso dela nos processos de comunicação com seus pares (FURTADO DA 
CUNHA; COSTA; MARTELOTTA, 2008). 
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motora, entre outras), portanto não é necessário distinguir conhecimento linguístico 

de conhecimento não linguístico (CROFT; CRUSE, 2004).  

Segundo Tomasello (2005), a habilidade para se comunicar é o produto de 

adaptações biológicas específicas da espécie humana, de modo que a dimensão 

gramatical é o resultado de um conjunto de processos históricos e ontogenéticos. 

Nesse sentido, quando um usuário da língua usa símbolos para se comunicar com 

outro, ele o faz a partir de sequências e padrões de uso que emergem e se consolidam 

como construções gramaticais. Isso significa dizer que a língua comporta padrões 

regulares e ritualizados, bem como padrões emergentes. 

Dito de outra maneira, a língua, em toda a sua dimensão simbólica, serve 

aos fins comunicativos dos falantes engajados em experiências sociocomunicativas. 

Dessas experiências, surgem os padrões linguísticos que constituem gramática. 

Segundo Bybee (2010, p. 9), “a gramática pode ser pensada como a organização 

cognitiva de uma experiência com a linguagem”. 

Outra característica dessa perspectiva é a rejeição à autonomia da sintaxe, 

como preconizam a gramática gerativa e outras abordagens formais. Além disso, 

afirma que não há fronteiras nítidas entre léxico e gramática, de modo que diferentes 

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

interdependentes. Logo, as pesquisas que seguem essa perspectiva buscam 

investigar, a partir de dados empíricos, as manifestações semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas que subjazem os fenômenos gramaticais. 

As construções se estabelecem a partir da frequência com que os falantes 

as usam, tornando-se uma unidade de processamento. Nesse seguimento, para 

abarcar determinados usos, os falantes exploram os recursos disponíveis em seu 

repertório, a fim de consolidar seus objetivos comunicativos. Em outras palavras, há 

padrões que ultrapassam o que é predizível pelas regras gramaticais, de modo que a 

elucidação desses deve ser investigada no âmbito da cognição e da comunicação 

(GOLDBERG, 2006; BYBEE, 2010). 

Ora, nesse sentido, as instanciações da construção transitiva podem exibir 

um padrão que extrapole o que é predizível pelo conjunto de regras gramaticais e, por 

isso, merecem ser analisadas à luz de um escopo teórico que considere tanto a 

perspectiva da cognição, como da comunicação, assim como o faz a LFCU. 

Cabe salientar que a LFCU compreende as construções de estrutura 

argumental como um tema central em suas investigações. A princípio, o termo 
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estrutura argumental diz respeito ao relacionamento entre verbos e sintagmas 

nominais (SN) na oração. Por esse ângulo, a estrutura argumental de um dado verbo 

aponta gramaticalmente quantos nomes vão acompanhá-lo, que papéis semânticos 

vão desempenhar na oração, qual cena é codificada em termos linguísticos e, numa 

perspectiva pragmática, como é embalado o conteúdo informacional (CHAFE, 1979; 

FILLMORE, 1977; DU BOIS, 2003).  

Para a LFCU, as construções de estrutura argumental são compreendidas 

como construções que existem independentes de verbos particulares, porém se 

relacionam com esses verbos (GOLDBERG, 1995; 2006). As construções de estrutura 

argumental são aprendidas, construídas, motivadas pelo uso linguístico e estão 

diretamente associadas a cenas básicas da experiência humana12: movimento, 

transferência, causação, posse, estado ou mudança de estado.  (TOMASELLO, 2003; 

GOLDBERG, 1995; 2006; CROFT, 2012).  

  A concepção de que construções de estrutura argumental se relacionam a 

cenas evocadas pela experiência dialoga com Bybee (2010), que explica que os 

padrões linguísticos são vistos como consequência da atuação de processos 

cognitivos de domínio geral13 (general-domain process) e, que, ao observarmos tais 

processos, estamos situando a língua num amplo contexto do comportamento 

humano.   

  Esse escopo teórico abriga a concepção de que as línguas são moldadas 

pela complexa interação de princípios cognitivos e funcionais que desempenham um 

papel na mudança linguística, na aquisição e no uso da língua. Isso posto, em termos 

metodológicos, a abordagem trata de investigar os fatores de natureza cognitiva e 

pragmático-discursiva que subjazem os fenômenos linguísticos. Para isso, é crucial o 

exame de dados empíricos qualitativa e quantitativamente advindos de situações reais 

de comunicação para atestar as hipóteses de pesquisa (MARTELOTTA; 2008; 

FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). 

 

1.7 Procedimentos teórico-metodológicos  

 

                                                           
12 Scene encoding hypotheses, nos termos de Goldberg (1995). 
13 Esses processos são retomados nos capítulos seguintes. 
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Nesta seção, forneço as características desta pesquisa, bem como é 

descrito o material de análise, o tratamento das amostras e as limitações da 

investigação. 

 

1.7.1 Classificação da pesquisa 

 

No que tange à metodologia desta pesquisa, evidencio que o estudo é de 

natureza básica e a abordagem é qualitativa. Nesse tipo de pesquisa, “a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20) são 

basilares no processo de investigação. Ressalto, ainda, que há suporte quantitativo, 

uma vez que examinar o papel da frequência, quando se trata do objeto desta 

pesquisa, pode ser útil ao examinador, uma vez que a frequência de uso assinala as 

estratégias de comunicação consagradas pelo uso. Dito de outro modo, o uso 

evidencia padrões linguísticos emergentes ou aqueles já ritualizados (MARTELOTTA, 

2008; BYBEE, 2006). Ainda assim, é adequado destacar que uso de métodos e 

técnicas estatísticas não é o foco deste trabalho. 

Lakatos e Marconi (2003) situam as pesquisas, quanto ao método de 

abordagem, comum a todas as ciências, e aos métodos de procedimento, mais 

relacionados às Ciências Sociais. Nesse contexto, em relação à abordagem, este 

trabalho está ancorado na fronteira entre método indutivo e método dedutivo, isso 

porque, grosso modo, o primeiro relaciona evidência observacional e a generalização 

científica, enquanto o segundo parte de uma cadeia de raciocínio do geral para o 

particular. 

Nesse contexto, as autoras exemplificam a diferença entre os dois métodos 

a partir dos exemplos: (1) Todo mamífero tem um coração / Ora, todos os cães são 

mamíferos / Logo, todos os cães têm um coração; e (2) Todos os cães que foram 

observados tinham um coração / Logo, todos os cães têm um coração. O primeiro 

exemplo ilustra um argumento dedutivo; enquanto que o segundo ilustra um 

argumento indutivo. Lakatos e Marconi (2003) afirmam que no método dedutivo a 

informação, já contida nas premissas, é reformulada e enunciada de maneira explícita. 

Por sua vez, no método indutivo, existe a possibilidade de a premissa ser verdadeira 

e a conclusão, falsa. Na ótica das autoras, “o fato de não ter, até o presente, 

encontrado um cão sem coração não é garantia de que todos os cães têm um coração” 

(p. 92). 
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Por oportuno, é importante fazer uma crítica à abordagem quando recorta, 

de forma estanque, os métodos científicos. Tal recorte foi útil na organização e 

distinção das ciências, sobretudo, no final do Século XIX e no início do Século XX. No 

entanto, quando se trata das ciências humanas, a investigação pode flutuar entre um 

método e outro. Essa ideia é consubstanciada por Prigogine (1996) quando diz que “a 

ciência clássica privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis 

de observação reconhecemos agora o papel da flutuação e da instabilidade” (p. 12). 

À luz desse prisma, o caminho para a análise, bem como a observação empírica dos 

contextos socioculturais influenciam, sobremaneira, na rota adotada pelo 

pesquisador, que muitas vezes, necessita refazê-la, tomar atalhos, e endireitar as 

veredas.  

Assim, esta tese, ao centrar o exame da manifestação discursiva das 

instanciações da construção transitiva no arcabouço da pesquisa qualitativa, lança 

mão de recursos do método indutivo. Em certa medida, ao ancorar a análise num 

suporte quantitativo, licencia recursos do método dedutivo.  

Quanto ao método de procedimento, este trabalho se organiza em termos 

do método funcionalista. Nesse tipo de procedimento, pensado a princípio para as 

ciências sociais, “o conceito de sociedade é visto como um todo em funcionamento, 

um sistema em operação. E o papel das partes nesse todo é compreendido como 

funções no complexo de estrutura e organização” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

110). Sob essa ótica, a sociedade é integrada funcionalmente e cada indivíduo ou 

instituição tem uma função específica a desempenhar.  

Trazendo essa proposta para esta pesquisa linguística, do mesmo modo 

que o conceito de sociedade é visto como um todo, a língua também o é. Como já 

citado ao longo deste capítulo, para os que advogam a LFCU, a língua, em toda a sua 

dimensão simbólica, é um sistema adaptativo complexo, e serve aos fins 

comunicativos dos falantes engajados em experiências sociocomunicativas. Cada 

membro desse organismo desempenha funções que se padronizam, moldam-se e se 

cristalizam no que chamamos de gramática. 

De acordo com o referencial teórico que norteia a pesquisa, apenas no uso 

concreto da língua é possível observar os padrões linguísticos que emergem dos 

contextos socioculturais. Dessa maneira, o foco de interesse deste trabalho foi realizar 

uma investigação pautada em dados empíricos, advindos de situações comunicativas 
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reais. Para isso, são utilizados corpora que correspondam a esse interesse, como 

descrito a seguir. 

 

1.7.2  Os Corpora e o material coletado 

 

Num primeiro momento, priorizei duas fontes de dados empíricos: o Corpus 

Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 

CUNHA, 1998) e o Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011). A 

primeira fonte de dados faz parte de um conjunto de quatro bancos de dados coletados 

em diferentes regiões do país (Rio Grande, no Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro; Juiz 

de Fora, em Minas Gerais e Natal) e contém textos orais e escritos produzidos por 

informantes de diferentes escolaridades. Cada informante produziu dez textos, sendo 

cinco na modalidade oral e cinco correspondentes na modalidade escrita, distribuídos 

em tipos textuais distintos: narrativa de experiência pessoal (NEP), narrativa 

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

opinião (RO). Desse corpus, foram selecionados dados que foram compilados durante 

a pesquisa de mestrado (LUCENA, 2010), os quais já estavam organizados de acordo 

com os critérios de pesquisa adotados aqui. 

A segunda fonte de dados é o resultado de uma coleta de dados 

conversacionais espontâneos, que refletem o discurso natural produzido por 

informantes da cidade do Natal. Nesse corpus, são reunidas vinte conversas que 

foram gravadas, transcritas e, dessa transcrição, segmentou-se o material em 

unidades entonacionais14. O diferencial dessa fonte de dados é a fidelidade que os 

registros emprestam ao material gravado, o que permite ao analista da língua ter uma 

amostra o mais próximo possível do uso cotidiano da língua na modalidade oral. 

Num segundo momento, a fim de ampliar a amostra qualitativa dos dados, 

foi organizada uma busca por um corpus eletrônico, por exemplo, Corpus do 

Português15, e Corpus Brasileiro16. No entanto, esse tipo de corpus, que é organizado 

                                                           
14 Segundo introdução do Banco Conversacional de Natal, ancorada em Chafe (1994), a unidade 
entonacional pode ser “caracterizada como uma porção de discurso produzida sob um único contorno 
entonacional coerente”, de modo que na produção do discurso falado é fundamental. 
15 O Corpus do Português, disponível em <www.corpusdoportugues.org>, é uma fonte de dados 
organizada pela Georgetown University, a qual disponibiliza dados de língua portuguesa e língua 
inglesa. 
16 O Corpus Brasileiro é um projeto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob a coordenação 
do Professor Tony Berber Sardinha. Nesse projeto, o usuário tem acesso a informações sobre 
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por sistema de etiquetagem, não foi suficiente para alcançar os objetivos propostos, 

conforme descrevo na seção a seguir.  

Além disso, foi feita uma coleta de amostragem de dados diacrônicos, em 

especial dos séculos XVI, XVII e XVIII. Todavia, devido às especificidades da amostra 

para execução deste trabalho, o uso desses dados foi postergado para pesquisas 

futuras. 

Por fim, empreendi uma busca das amostras em outros corpora. Como 

critério de seleção, cada corpus deveria oferecer uma média de cinquenta amostras 

de orações sintaticamente transitivas no padrão SVO. Foram coletadas para a 

pesquisa, prioritariamente, as primeiras entradas. 

Assim, foram levantadas amostras de dados reais escritos provenientes da 

revista Istoé, do período de julho de 2012, das seguintes seções: editorial, carta do 

leitor, notícias curtas e entrevista. Além dessa amostra, foram coletados dados de dois 

blogs: Vida Materna e Santa Dieta. Em seguida, foram selecionadas amostras de 

textos literários, as quais foram retiradas dos contos: As mãos do meu filho, de Érico 

Veríssimo, e Passeio Noturno, de Rubem Fonseca. Desse modo, os dados foram 

compilados de acordo com o quadro a seguir: 

 

QUADRO 1- Resumo das fontes de dados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           
frequência de itens e as linhas de concordância em que ocorrem. No entanto, não é permitido o acesso 
ao texto por completo. 

FONTE TIPO DE AMOSTRA 

Corpus Discurso & Gramática: a 

língua falada e escrita na cidade do 

Natal 

Amostras de fala menos 

formal. 

Banco Conversacional de Natal 
Amostras de fala menos 

formal. 

Revista Istoé 
Amostras de escrita mais 

formal. 

Blogs Vida Materna e Santa Dieta 
Amostras de escrita menos 

formal. 

As mãos do meu filho de Érico 

Veríssimo e Passeio Noturno 

Amostras de escrita mais 

formal 
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 A ideia foi compilar os dados de maneira mais próxima possível em termos 

de equivalência numérica, a fim de que as amostras fossem balanceadas em termos 

de número de ocorrências. Isso permite um controle mais eficiente e uma comparação 

mais fidedigna entre os dados de modalidades diferentes, oriundos de diversos 

gêneros discursivos, bem como busca evitar que os dados sejam enviesados. 

 Após a coleta dos dados, as amostras selecionadas de orações transitivas 

e seu entorno somam 6.609 palavras, dessas 50,4% correspondem à fala e 49,5% à 

escrita. Ao todo, foram selecionadas 321 orações no padrão Suj. V Obj.  Esse material 

parece constituir uma amostragem satisfatória para a execução dos objetivos 

propostos aqui. 

 Na execução do trabalho, alguns óbices foram encontrados, sobretudo, na 

seleção e coleta dos dados. O primeiro consistia em avançar em relação aos dados 

utilizados na pesquisa de mestrado, uma vez que a amostra contida no Corpus 

Discurso & Gramática é organizada a partir da entrevista monitorada, e a ideia versava 

em obter dados de fontes distintas. 

 Para resolver o impasse, decidi examinar os dados advindos do Banco 

Conversacional de Natal. Devido às especificidades desse corpus, as ocorrências de 

orações transitivas com padrão SVO no banco são mais escassas. Esse tipo de 

material, por representar a conversação espontânea, possui muitos truncamentos, 

pausas, lacunas, repetições que dificultam o rastreamento das amostras do fenômeno 

sob investigação. Esses detalhes podem ser vistos de maneira breve nas ocorrências 

registradas neste trabalho, as quais optei por preservar. Em certo momento, cogitei, 

inclusive, excluir esse banco de dados. No entanto, após observação acurada do 

corpus e a decisão de limitar as ocorrências a um número menor de dados, foi possível 

incluí-lo na investigação.  

 No que tange aos corpora eletrônicos, Corpus do Português e Corpus 

Brasileiro, a principal dificuldade concentrou-se no modo como a coleta seria feita. 

Como ambos são do tipo etiquetadores, a busca ocorre através de palavras-chave, 

ou seja, dada uma palavra, por exemplo, chave, o corpus apresenta todas as 

ocorrências dela. Para pesquisas sobre itens específicos, esse tipo de etiquetador é 

um facilitador. No caso deste trabalho, o foco não é tratar de verbos particulares, mas 

de um conjunto de verbos que são licenciados pela construção sob enfoque. Além do 

mais, em um deles a busca é limitada em certa quantidade diária, o que dificulta a 
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coleta; em outro, não há acesso ao texto completo, apenas ao entorno do item 

buscado. Pelos motivos elencados acima, os dados desses corpora foram excluídos.  

 Durante a seleção dos dados, observei grande frequência de orações 

subordinadas e orações reduzidas de infinitivo, sobretudo, nos textos escritos mais 

formais, como em dados da Istoé e dos contos literários.  Essas amostras foram 

descartadas desta tese e agrupadas para pesquisas futuras. 

 

 

1.7.3 O tratamento dos dados e a organização da tese 

 

Esclarecida a fonte de dados e as limitações da pesquisa, apresento os 

passos seguidos no que concerne ao tratamento dos dados: 

  

1. coleta de orações sintaticamente transitivas no padrão SVO em gêneros 

discursivos distintos; 

2. levantamento quantitativo dos verbos que ocorrem nas orações; 

3. análise da natureza semântica dos verbos; 

4. exame dos atributos sintático-semânticos e discursivo-pragmáticos das orações 

coletadas; 

5. averiguação das instanciações mais frequentes; 

6. organização hierárquica da construção transitiva em termos de esquema, 

subesquemas e microconstruções; 

7. investigação dos processos cognitivos subjacentes à manifestação da construção 

transitiva. 

 

 Em relação à organização desta tese, o trabalho está dividido em cinco 

capítulos. Este primeiro apresentou a introdução, o recorte do objeto em tela, as 

questões e hipóteses do trabalho, bem como o suporte teórico e os procedimentos 

teórico-metodológicos utilizados. Posteriormente, é tecido o estado da arte a partir da 

investigação da transitividade até chegar ao conceito de construção transitiva. Em 

seguida, é destacado o panorama teórico que norteia o trabalho. No capítulo seguinte, 

é exibida a análise e a discussão das amostras selecionadas à luz do referencial 

teórico norteador e são apresentados os resultados obtidos. Por último, são 

levantadas as considerações finais da pesquisa. 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

 

ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1 Introdução 

 

 O termo “transitividade” é usado em pesquisas de múltiplas vertentes 

teóricas, como nas diversas correntes funcionalistas, na linguística cognitiva e no 

gerativismo. Numa pesquisa rápida em ferramentas de busca na internet sobre o 

termo, é possível observar estudos que tratam do tema, ora como foco principal, ora 

como ponto de partida para abordagem de outros fenômenos linguísticos.  

 Diante desse contexto, nesta seção, aproFundo a investigação desta tese 

ao retomar a trajetória de pesquisas sobre a oração transitiva, exibindo aspectos do 

tratamento dado à transitividade17 tal como tratada pela Gramática Tradicional e pelo 

funcionalismo norte-americano. Em seguida, são destacadas pesquisas mais 

recentes que focalizam a construção transitiva. O objetivo deste capítulo é apresentar 

um panorama a respeito da construção transitiva, traçando a trajetória desde o estudo 

da transitividade, sob a ótica da Gramática Tradicional e do Funcionalismo, até 

pesquisas mais recentes. Cabe evidenciar que não há trabalhos que abordam a 

construção transitiva tal como definida nesta tese. Ainda assim, levanto as poucas 

pesquisas que citam o tema. 

                                                           
17 Embora a importância do estudo da transitividade seja fato consolidado no âmbito das pesquisas 
linguísticas, retomá-lo aqui se configura como ponto de partida para a compreensão da construção 
transitiva. 
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2.2. Transitividade: sinopse histórica 

 

 Nesta seção, apresento a transitividade sob os vieses da Gramática 

Tradicional, perpassando pela Linguística Descritiva, e estendendo a resenha até a 

abordagem do funcionalismo norte-americano. 

 

 

2.2.1 O que diz a Gramática Tradicional  

 

  Em linhas gerais, a distinção entre verbos transitivos e intransitivos é 

tratada nas gramáticas tradicionais de maneira análoga aos conceitos de regência 

verbal e valência verbal. De certa forma, tais conceitos se referem “à maneira como 

um verbo se relaciona com os SN numa mesma oração” (TRASK, 2008, p. 298). 

 Sob a ótica da gramática tradicional, a transitividade (do latim transitivus = 

o que vai além, o que se transmite) é compreendida como uma propriedade do verbo. 

Na gramática de Barros, datada de 1532, os verbos são divididos em pessoais e 

impessoais. Os pessoais são aqueles que “passam a sua ação em outra coisa ou 

não”18, ou seja, aqueles que passam são chamados de transitivos. Desses, os 

propriamente transitivos são os que regem o acusativo, como em amo a virtude, 

aprendo ciência, ouço gramática e ganho honra (exemplos do autor).  

 Para os gramáticos tradicionais mais recentes, são transitivos os verbos 

que exigem termos que lhes completem o sentido, enquanto, nos verbos intransitivos, 

“a ação não vai além do verbo” (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 147). Isso significa que a 

classificação de um verbo como transitivo ou intransitivo está ancorada na 

presença/ausência de um termo codificado como objeto: são transitivos os verbos 

acompanhados de complemento; são intransitivos aqueles verbos que não 

apresentam objeto. Tal classificação está baseada nos domínios sintático-semânticos, 

excluindo, assim as motivações discursivo-interacionais, que atuam fortemente na 

manifestação da transitividade, como se verá adiante. 

 É importante destacar que alguns gramáticos tradicionais consultados 

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

                                                           
18 A transcrição da Gramática da língua portuguesa não contém paginação e está disponível em 
<http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/b_002> acesso em 20 ago 2013. 
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delimitada, uma vez que verbos como comer e beber podem se comportar ora 

transitivamente, como em comer carne, beber vinho, ora intransitivamente como em 

o doente não come nem bebe (SAID ALI, 1971, p. 165). Segundo Cunha e Cintra 

(1985), 

 

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

A afirmação dos autores demonstra a complexidade do fenômeno da 

transitividade, bem como ratifica a dinamicidade da língua. Desse modo, pode-se 

compreender que a transitividade de um verbo é um aspecto fluido, sujeito a fatores 

que ultrapassam o próprio verbo; logo, não pode ser restringida a ele. 

Na gramática tradicional, para ser transitivo, o verbo deve contar com a 

presença de um objeto direto, classificado normalmente como “o complemento de um 

verbo transitivo direto, ou melhor, o complemento que normalmente vem ligado ao 

verbo sem preposição e indica o ser para o qual se dirige a ação verbal” (CUNHA; 

CINTRA, 1985, p.151). Desse ponto de vista, o objeto direto é definido por um critério 

sintático (ligado ao verbo sem o auxílio de preposição) e um semântico (o ser para o 

qual se dirige a ação verbal).  

Em linhas gerais, objeto direto se refere ao termo que “se distingue do 

sujeito por vir à direita do verbo [...]. A identificação deste tipo de complemento se faz 

além da não presença de preposição necessária” (BECHARA, p. 416), como em O pai 

comprou nova casa. Seguindo essa linha, o objeto indireto está ligado ao verbo 

transitivo indireto por meio de preposição, como em O diretor escreveu cartas aos 

pais e, segundo Bechara (p. 421), “denota geralmente relação a um ser animado, 

introduzido pela preposição a e que se refere à pessoa destinada ou beneficiada pela 

experiência comunicada”. 

Said Ali (1971), ainda que anteriormente a Cunha e Cintra, ultrapassa a 

fronteira sintática e explica que, quanto ao papel semântico do objeto direto, este pode 

ser a pessoa ou coisa que recebe a ação (Antônio feriu a Pedro), o produto dela (A 

terra produz trigo) ou o ponto para onde se dirige um sentimento (Otelo ama a Iago, 

e Iago odeia a Otelo). 

A abordagem de Said Ali, de natureza mais semântica, mostra que, quanto 

aos papéis semânticos, existe uma multiplicidade que dificulta a classificação de um 
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verbo como transitivo ou intransitivo uma vez que diz o autor: “verbos como matar, 

ferir, quebrar, caracterizam-se por exprimirem atos que dimanam de um ser agente e 

são recebidos por outro ser paciente: verbos transitivos. Não é possível, contudo, 

definir com tal critério todos os verbos transitivos” (p. 95).  

Rocha Lima (1978) apresenta uma descrição dos tipos verbais e assinala 

que o verbo é a palavra regente por excelência; dessa maneira “cumpre proceder 

sempre à verificação da natureza dos complementos por ele exigidos” (p. 307). O 

gramático enuncia que “o complemento forma com o verbo uma expressão semântica, 

de tal sorte que a sua supressão torna o predicado incompreensível, por omisso ou 

incompleto” (p. 307).   

A meu ver, ao dizer que a união de verbo e complemento é uma expressão 

indissolúvel, percebe-se, de certa forma, que existe uma ideia que remete timidamente 

ao pareamento de forma-significado, ainda que não haja explicitamente uma defesa a 

respeito disso.   

 Em contrapartida à abordagem tradicional, Azeredo (2007) esclarece que 

a divisão estrita entre verbos transitivos e intransitivos reside no problema de explicar 

os casos em que verbos transitivos ora ocorrem com segundo argumento, ora não, 

como em Ana está escrevendo no quarto e Ana está escrevendo cartas no quarto. Ele 

aponta que, nesses casos, a diferença deixa de ser lexical e no plano paradigmático, 

como propriedade intrínseca do verbo, para se dar no plano sintagmático, conforme o 

emprego do verbo na frase. Azeredo explica que o mesmo esquema oracional 

corresponde a distintas configurações de sentido, de modo que sujeito e objeto não 

são categorias homogêneas e distintas. O trabalho de Azeredo, embora seja um 

avanço na tentativa de estabelecer uma interface entre sintaxe e semântica, ainda 

parece insuficiente. Isto porque, primeiramente, o autor parte de exemplos fabricados 

para realizar sua análise; em segundo lugar, o objetivo do seu trabalho é fazer uma 

descrição sintática de diversos fenômenos da língua, de modo que a análise sobre a 

transitividade torna-se insuficiente. 

Em linhas gerais, as gramáticas resenhadas aqui apontam apenas critérios 

sintático-semânticos para a caracterização da transitividade, o que se confirma como 

um problema na investigação desse fenômeno: a transitividade não é uma 

propriedade intrínseca de um verbo específico, mas fator variável e dependente do 

contexto discursivo.  
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2.2.3 A contribuição do Funcionalismo norte-americano 

 

Para ampliar a análise da transitividade, o funcionalismo norte-americano 

propõe outro caminho. A alternativa é de que a transitividade não é uma propriedade 

inerente ao verbo, mas uma propriedade escalar da oração como um todo. Apenas na 

oração é possível observar as relações entre o verbo e seus argumentos, isto é, a 

gramática da oração. 

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

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

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

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

segundo, codificado sintaticamente como objeto direto, é o paciente da ação verbal. 

Como já mencionado no Capítulo 1, essa configuração caracteriza o protótipo de um 

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

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

A caracterização desse evento tem influência bastante significativa no 

tratamento da construção transitiva. Desse modo, este trabalho19 pressupõe que essa 

ideia está atrelada ao esquema geral da construção. 

Para o funcionalismo norte-americano, o modo como um verbo se configura 

depende de fatores discursivos – componente pragmático –, ou seja, o modo como o 

falante interpreta e comunica o evento. Isso pode ser mostrado na escolha entre uma 

oração ativa ou passiva: a perspectiva do evento pode ser comunicada a partir do 

ponto de vista do agente (voz ativa), como em O menino quebrou a vidraça; ou do 

ponto de vista do paciente (voz passiva), como em A vidraça foi quebrada pelo menino 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). Para Lima (2009), a diferença entre voz ativa 

e passiva analítica é motivada mais pragmática do que semanticamente, em relação 

à definição de tópico. Já a voz média tem mais motivação semântica e representa 

uma estratégia de demoção do agente, de não atribuição da causalidade. 

O estudo de Hopper e Thompson (1980) é pioneiro na análise da 

transitividade escalar. Os autores propõem que a transitividade pode ser aferida 

                                                           
19 A relação entre evento transitivo prototípico e construção transitiva será retomada mais adiante. 
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através do conjunto de dez parâmetros sintático-semânticos que, juntos, determinam 

se a oração é mais ou menos transitiva20. Esses parâmetros são: 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 – Parâmetros da transitividade 

 

Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa 

1. Participantes 

2. Cinese 

3. Aspecto do verbo 

4. Pontualidade do verbo 

5. Intencionalidade do Sujeito 

6. Polaridade da oração  

7. Modalidade da oração  

8. Agentividade do Sujeito 

9. Afetamento do objeto 

10. Individuação do objeto 

dois ou mais 

ação 

perfectivo 

pontual 

intencional 

afirmativa 

modo realis 

agentivo 

afetado 

individuado 

um 

não-ação  

não-perfectivo 

não-pontual 

não-intencional 

negativa 

modo irrealis 

não-agentivo 

não-afetado 

não-individuado 

 

Fonte: Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 37), traduzido de Hopper e Thompson (1980) 

  

Cada parâmetro revela um traço do modo como a transferência da ação de 

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

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

participante; do mesmo modo, ações podem ser transferidas, mas estados não 

(cinese); ações concluídas revelam que a transferência foi mais efetivamente 

realizada do que ações que não foram concluídas (aspecto); ações com um fim 

imediato tem efeito mais marcante em relação àquelas contínuas (pontualidade); a 

intenção do sujeito pode causar um efeito maior no afetamento do objeto 

                                                           
20 Embora não examine os parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1980), listo-os aqui para 
facilitar a compreensão do leitor. 
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(intencionalidade); orações afirmativas mostram que pode haver transferência, o 

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

a eventos reais, e não hipotéticos, são mais efetivas (modalidade); participantes 

agentivos podem efetuar uma ação de modo que participantes não-agentivos não 

podem (agentividade); uma ação é transferida em termos de gradualidade, assim 

quanto mais afetado o paciente, mais alta a transitividade (afetamento); um paciente 

individuado pode ser mais afetado em relação a outro menos individuado 

(individuação). 

Em perspectiva mais recente, Givón (2001) explica que o evento transitivo 

prototípico é definido em termos de: a) agentividade – ter um agente intencional ativo; 

b) afetamento – ter um paciente concreto afetado; e c) perfectividade – envolver um 

evento concluído, pontual, como mostram os exemplos (7) e (8), selecionados por 

Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 32): 

 

(7) They demolished the house  

         (Eles demoliram a casa) 

 

(8) She sliced the salami  

         (Ela fatiou o salame)  

 

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

afetado (the house / the salami) e os verbos são perfectivos, pois denotam um evento 

já concluído. Todavia, Givón ressalta que os traços semânticos – agentividade, 

afetamento e perfectividade – são graduais, uma vez que o afetamento do objeto pode 

ocorrer de maneira parcial ou total, como mostram os exemplos de Givón (1984 apud 

FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 32-33): 

 

(9) Objeto criado: 

a. He built a house  

(Ele construiu uma casa) 

 

b. She made a dress  

(Ela fez um vestido) 
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(10) Objeto totalmente destruído: 

a. They demolished the house  

(Eles demoliram a casa) 

 

b. They evaporated the water  

(Eles evaporaram a água)  

 

(11) Mudança física no objeto: 

a. She sliced the salami  

(Ela fatiou o salame) 

 

b. They bleached his hair  

(Eles tingiram o cabelo dele) 

 

(12)  Mudança de lugar do paciente: 

a. They moved the barn  

(Eles mudaram o celeiro) 

 

b. He rolled the wheelbarrow  

(Ele empurrou o carrinho de mão)  

 

(13) Mudança superficial: 

a. She washed his shirt  

(Ela lavou a camisa dele) 

 

b. He bathed the baby  

(Ele banhou o bebê) 

 

(14) Mudança interna: 

a. They heated the solution  

(Eles aqueceram a solução) 

 

b. He chilled the meat  

(Eles resfriaram a carne)   
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(15) Mudança com um instrumento implicado: 

a. He hammered the nail [hammer]  

(Ela martelou o prego [martelo]) 

 

b. She kicked the wall [foot]  

(Ela chutou a parede [pé])  

 

(16) Mudança com modo implicado: 

a. They murdered her [kill with intention]  

(Eles a assassinaram [matar com intenção]). 

 

b. She smashed the cup [break completely]  

(Ela espatifou a xícara [quebrar com intenção]) 

 

As ocorrências registradas por Givón mostram que o grau de afetamento 

do objeto é fator variável e traz consequências na análise do fenômeno da 

transitividade, que é gradiente, como explicam Furtado da Cunha e Souza (2007): 

 

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

 

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

proposta de Givón (2001), na medida em que ambos levam em conta aspectos como 

a agentividade, o afetamento e a perfectividade como essenciais para concepção da 

transitividade.  

O funcionalismo norte-americano oferece uma alternativa para o 

tratamento da transitividade, considerando aspectos semântico-sintáticos, 

influenciados pela pragmática da comunicação. Ao conceber a transitividade como um 

contínuo, esse quadro teórico corrobora o caráter maleável da língua, como também 

as pressões oriundas do seu uso. 

 

2.3 O tratamento da transitividade na Gramática de Construção 
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 No exame das construções de estrutura argumental do inglês 

(GOLDBERG, 1995), a construção transitiva é interpretada como aquela em que 

ocorrem dois tipos de macro-papéis: Proto-Agente e Proto-Paciente, nos termos de 

Dowty (1991) e Foley e Van Valin (1984). Esses papéis possuem propriedades que 

se associam sintaticamente com o sujeito e com o objeto, respectivamente, as quais 

são transcritas no Quadro 3: 

 

 

 

 

QUADRO 3 – Propriedades de Proto-Agente e Proto-Paciente 

 

Propriedades de Proto-Agente Propriedades de Proto-Paciente 

Envolvimento volicional no evento ou 

estado 

Sofre mudança de estado 

Senciência e/ou percepção Tema incrementado 

Causa um evento ou mudança de 

estado em outro participante 

Causalmente afetado por outro 

participante  

Movimento (relativo à posição de 

outro participante) 

Estaticidade (relativa ao movimento 

do outro participante) 

Existe independente do evento 

nomeado pelo verbo 

Não existe independentemente do 

evento, ou não em todos 

 

Fonte: Goldberg (1995, p. 116) 

 

Seguindo essa proposta, a autora retoma Dowty (1991) e incorpora o 

princípio de seleção de argumento. Esse princípio diz respeito a como essas 

propriedades delineiam-se em termos de sujeito e objeto, de forma que o argumento 

que evoca mais propriedades do Proto-Agente é instanciado como sujeito; aquele que 

abarca mais propriedades de Proto-Paciente é tomado como objeto direto. Existe 

exceção sintática em algumas línguas ergativas em que o sujeito é o argumento com 

mais propriedades de Proto-Paciente, como em Dyrbal, Quiche e em certas línguas 

maias (DIXON, 1972; ENGLAND, 1983; TRESCHEL, 1982, Apud GOLDBERG, 1995). 
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Segundo Goldberg, esse princípio só tem eco na construção transitiva, de 

maneira que essas propriedades podem ser relacionadas ao esqueleto dessa 

construção, permitindo que outras construções sejam herdadas da construção 

transitiva.   

Sob esse paradigma, a construção transitiva detém um significado abstrato 

muito geral relacionado ao evento transitivo prototípico. A partir disso, diversas 

extensões do protótipo licenciariam um vasto arranjo de instanciações transitivas. 

Nesse sentido, as línguas diferem em como e por que estendem os significados da 

construção transitiva para expressar cenas transitivas não prototípicas.  

Para Taylor (2003), a construção transitiva pode ser delineada, grosso 

modo, em termos das instanciações abaixo: 

 

(17) The child kicked the ball 

 (A criança chutou a bola) 

 

(18) John moved the table 

       (John movimentou a mesa) 

 

(19) Mary shot the intruder  

       (Mary matou o intruso) 

 

Nesses casos, a construção pode ser representada, em termos sintáticos, 

pelo seguinte esquema: [SN1   V Trans   SN2], no qual SN1 e SN2 são representados 

por sujeito e objeto direto, respectivamente, e V Trans  por um verbo transitivo (p. 

231). Em (17) - (19), os SN possuem referência específica, e o verbo é realis, 

afirmativo, indicativo e reporta um aspecto. Por sua vez, em termos semânticos, as 

instanciações da construção transitiva possuem diversos atributos compilados por 

Taylor (2003, p. 232-233) e descritos a seguir: 

 

1. A construção descreve eventos que envolvem somente dois 

participantes codificados como sujeito e objeto direto; 

2. A identidade dos participantes pode ser determinada, isto é, o sujeito e 

o objeto direto têm referência específica; 
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3. Os dois participantes são altamente individuados, distintos um do outro 

e do entorno; 

4. O evento é iniciado pelo referente do sujeito, ou seja, pelo agente. Assim, 

a responsabilidade pelo evento é exclusiva do agente. O sujeito é tópico 

da oração; 

5. O agente atua consciente e volicionalmente e, desse modo, controla o 

evento. Como consciência e volição são atributos tipicamente humanos, 

o agente é tipicamente humano; 

6. Como consequência da ação do agente, algo acontece com o referente 

do objeto direto. O efeito no paciente é intencionado pelo agente e, 

geralmente, o paciente é inanimado; 

7. Após a ocorrência do evento, o paciente está em um estado diferente de 

antes do evento; 

8. O evento é pontual. Ainda que o evento tenha extensão temporal, a 

estrutura interna do evento e os estados intermediários entre seu início 

e fim não são foco; 

9. A ação do agente sobre o paciente geralmente envolve contato físico 

direto, e o efeito no paciente é imediato; 

10. O evento tem um componente causativo, ou seja, a ação do agente 

causa uma mudança no paciente; 

11. O evento reportado pela construção é real, não imaginário, hipotético 

ou contrafactual. 

 

No inglês, à semelhança do português, a construção transitiva pode ser 

usada para codificar diversos estados de coisas, isto é, os espaços dos SN e do Verbo 

podem ser preenchidos por uma grande variedade de elementos que se afastam do 

protótipo, como nos seguintes casos descritos por Taylor (2003, p. 233): 

 

(20) The lightining destroyed the tree. 

        (O raio destruiu a árvore) 

 

(21) We approached the city. 

       (Nós nos aproximamos da cidade) 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       43 

  

(22)  I read the book. 

        (Eu li o livro) 

 

(23) He brushed his teeth. 

       (Ele escovou os dentes) 

 

(24) I carried the suiticase. 

       (Eu carreguei a mala) 

 

(25) Mary helped John. 

       (Mary ajudou John) 

 

(26) John obeyed Mary. 

       (John obedeceu Mary) 

 

 Nos casos acima, note-se que em (20) não existe um agente atuando 

proposital e conscientemente, mas uma força inanimada; todavia, o evento é, por 

outras características, altamente transitivo. No exemplo em (21)21, o evento não é 

pontual e o paciente não sofre nem uma mudança como consequência da atuação do 

agente; esse caso é, pois, menos típico. Em (22) é atípico que o paciente não sofra 

mudança; por sua vez, em (23) o paciente é parte do próprio agente, ou seja, não é 

totalmente individuado. No caso descrito por (24), o evento tem uma duração 

prolongada. Em (25), o paciente é o beneficiário da ação. Finalmente, em (26), embora 

a ação seja levada a cabo pelo agente, o evento está indiscutivelmente sob controle 

do paciente, não do agente. 

 Se essas instanciações se afastam do protótipo, há casos em que esse 

afastamento ainda é maior, como aqueles em que a descrição recai sobre um ato de 

percepção por parte do referente do sujeito, e não sobre um evento em si.  

No que tange a esses casos, o papel do sujeito é descrito em termos de 

sua experiência, isto é, ele é um experienciador e o referente do objeto direto é um 

estímulo para essa experiência, como em I watched the movie (Eu assisti ao filme). O 

                                                           
21 Nesse caso, a tradução para o português não atende de forma satisfatória, uma vez que o arranjo 
sintático em português exige a presença de uma preposição antes do objeto. 
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ato de assistir é controlado pelo referente do sujeito, o que permite que watch seja 

mais transitivo do que see, como em I saw Mary (Eu vi Mary). 

Taylor (2003) argumenta que casos que se afastam do protótipo da 

construção transitiva são resultados de extensão metafórica. Nessa acepção, a 

metáfora é caracterizada como um processo no qual um domínio é conceptualizado 

em termos de outro. Isso significa que o esquema agente-ação-paciente, 

caracterizador de eventos transitivos, é projetado para aqueles não transitivos, como 

estado de coisas. Sendo assim, os estados seriam reinterpretados em termos de um 

agente intencional atuando de alguma forma a causar uma mudança de estado no 

paciente.  

Goldberg (1995) vai além dessa perspectiva e propõe que a extensão 

metafórica pode ocorrer entre duas construções distintas, de maneira que ambas são 

relacionadas por um mapeamento metafórico que parte da construção dominante para 

a construção dominada via metáfora. Um caso desse tipo fornecido pela autora refere-

se à construção de movimento causado, como Joe kicked the bottle into the yard (Joe 

chutou a garrafa para o quintal), a qual estende seu significado para a construção 

resultativa Joe kicked Bob black and blue22. Nesse caso, a mudança de locação do 

objeto (into the yard), própria da construção dominante (movimento causado), é 

reinterpretada como uma mudança de estado do objeto (black and blue) presente na 

construção dominada (resultativa). Assim, a construção resultativa pode ser vista 

como uma extensão metafórica da construção de movimento causado (p. 81). 

Para Taylor, os casos de extensão metafórica devem ser examinados 

translinguisticamente. Ele compara instanciações da construção transitiva no inglês e 

no alemão e conclui que neste há mais restrições, o que significa que em alemão as 

instanciações deverão ter mais atributos do protótipo da construção transitiva. Sua 

observação é a de que os membros mais centrais da construção no inglês têm 

equivalentes no alemão, mas o mesmo não acontece com os membros mais 

periféricos.  

Croft e Cruse (2004) afirmam que a construção transitiva [Suj   V   Obj] é a 

de máxima produtividade sintática e de maior esquematicidade. Isso porque a elevada 

frequência de instanciações dessa construção, bem como o alto número de verbos 

transitivos licenciados por ela permitem que essa construção seja altamente 

                                                           
22 Nesse exemplo, não há uma tradução correspondente. O sentido mais próximo é a ideia de Joe 
deixou Bob roxo. 
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esquemática tanto em termos de token, que é a frequência de ocorrência, quanto de 

type, que corresponde à classe dos tipos, nos termos de Bybee (2010). Desse modo, 

este trabalho investiga esse postulado em relação à construção transitiva no 

português. 

Para esses autores, no processo de aquisição da língua pelas crianças, 

essas a princípio fazem generalizações em torno de um único verbo ou construção 

em que esse verbo ocorre e, posteriormente, aprendem categorias mais esquemáticas 

e construções.  

Em relação a estudos sobre a construção transitiva, sobretudo no 

português do Brasil, é relevante destacar que há número significativo de pesquisas 

que tratam da construção transitiva considerando construção como sinônimo de 

“sentença”, “oração” e “colocação”, mais próximo à Gramática Tradicional; ou 

construção no sentido mais gerativo da palavra (como em GOMES, 2005; 

CARVALHO, 2006; DE PAULA, 2007; AZEREDO, 2007; SILVA; NEVES, 2012, entre 

outros).  

Também são encontradas pesquisas cujo foco não é a construção 

transitiva, porém esta é citada, na maioria dos casos bem rapidamente, para elucidar 

outros fenômenos linguísticos, como o tratamento dado à noção de valência verbal, 

ergatividade, voz média e incoativa, descrição de línguas indígenas, dentre outros 

fenômenos. São exemplos dessas pesquisas: Silva (2003), Almeida (2008), Perini 

(2008); Torrent (2008), Ciríaco (2011), Cambrussi (2011), inter alia. 

No tocante às pesquisas que oferecem um tratamento mais amplo acerca 

da construção transitiva destaco os trabalhos de Furtado da Cunha (2009, 2015) e 

Ciríaco (2014).  

A pesquisa de Furtado da Cunha (2009) acerca da transitividade amplia o 

debate sobre a noção de estrutura argumental, sob o viés do funcionalismo norte-

americano. Nesse trabalho, ratifica-se a noção de que a transitividade é um fenômeno 

complexo, no qual interagem domínios sintático-semântico e discursivo-pragmático, 

que refletem aspectos distintos da transferência de atividade de um agente para um 

paciente. A autora mostra, através de dados de fala e de escrita, a fluidez da 

combinação entre os verbos e seus argumentos, sugerindo o tratamento do fenômeno 

num contínuo a partir da variedade dos gêneros do discurso. Mais recentemente, 

adotando uma perspectiva construcional em sua análise, Furtado da Cunha estuda a 

construção transitiva (2015, no prelo) e conclui que os falantes estendem o uso do 
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padrão estrutural dessas construções para outros tipos de evento que se afastam do 

significado a ela associado. Além disso, propõe que a relação hierárquica entre as 

instanciações pode ser pensada a partir da proposta de Traugott e Trousdale (2013). 

Furtado da Cunha arrola os sentidos encontrados no corpus sob consulta 

e afirma que a partir da investigação de um maior material de análise podem ser 

encontrados outros sentidos relacionados à construção. É, pois, neste nicho que se 

configura esta pesquisa. 

Outro trabalho que levanta questões acerca da construção transitiva é o 

artigo de Ciríaco (2014), o qual propõe uma análise da construção transitiva a partir 

da decomposição do sentido dos verbos em predicados semânticos primitivos. Nesse 

caso, os verbos são representados semanticamente em: verbos estritamente 

agentivos, verbos causativos/agentivos, verbos estritamente causativos, verbos de 

obtenção, verbos de experiência e verbos de estado. Seguindo as representações 

semânticas desses tipos verbais, o estudo mostra que a semântica da construção 

transitiva é ampla e envolve diversos sentidos relacionados. O mapeamento do modo 

como os verbos se relacionam com a construção é importante para a compreensão 

das instanciações da construção transitiva. No entanto, a lacuna deixada pela 

pesquisa está centrada na ausência de amostras empíricas para atestar as hipóteses 

levantadas, sobretudo ao tratar da inter-relação existente entre os sentidos dos 

verbos. 

Quanto à aquisição da construção transitiva, friso o trabalho de Theakston 

et al. (2012). Nesse estudo, os autores realizam experimentos com uma criança entre 

dois e três anos para testar hipóteses sobre a aquisição da construção transitiva no 

inglês. Adquirir a construção transitiva significa apreender não somente sua 

configuração sintática, mas operar com um arranjo diverso de tipos de eventos que 

podem ser codificados sintaticamente pela construção. Os pesquisadores sugerem 

que as crianças alternam os padrões sintáticos, usando formas como Suj V, V Obj e 

Suj V Obj referindo-se a eventos transitivos até adquirirem completamente a 

construção transitiva, por volta dos três anos de idade. Aos dois anos, a criança usa 

os mesmos verbos para todas as configurações. No entanto, conforme se aproxima 

dos três anos, a criança tende a usar novos verbos de modo menos complexo do que 

os primeiros verbos adquiridos e ancorá-los no padrão Suj V Obj. A hipótese sugere 

que o conhecimento da construção transitiva acumula-se gradualmente e que a 

frequência dos papéis semânticos representados pelas entidades codificadas 
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sintaticamente como sujeito e objeto são importantes para a abstração de posições 

verbais variadas.  

Ainda sobre a construção transitiva no inglês, relato o trabalho de Gil (2007) 

sobre verbos dicendi (speech verbs) em orações sintaticamente transitivas no padrão 

SVO. Nesse estudo, a autora aplica o modelo dos protótipos para demonstrar 

aspectos da construção transitiva prototípica em comparação à não prototípica. Gil 

conclui que o sentido do verbo determina a construção; e que o papel semântico 

representado pelo objeto motiva os diferentes tipos de instanciações da construção 

transitiva do inglês. Ao enfatizar que o sentido do verbo determina a construção, Gil 

contraria uma hipótese central da Gramática de Construção: a construção tem sentido 

próprio independentemente dos elementos que a constitui. Além disso, outra crítica 

que faço a esse trabalho está, sobretudo, na divisão dicotômica entre a construção 

transitiva prototípica e a não-prototípica, quando o modelo dos protótipos propõe uma 

abordagem em termos de contínuo, bem como na afirmação de que a construção é 

determinada pelo verbo, quando entre verbos e construções há uma relação de 

interdependência. 

 

2.4 Conclusões 

 

 Este capítulo apresentou o estado da arte do tratamento dado à 

transitividade, partindo da gramática tradicional e ampliando o escopo para a noção 

de construção de estrutura argumental transitiva. Além disso, resenhou trabalhos que 

tratam da construção transitiva. Para finalizá-lo, realço as ideias principais discutidas 

aqui e que serão exploradas ao longo desta pesquisa, bem como enfatizo algumas 

limitações das abordagens resenhadas. 

 No que concerne à noção de construção, esta tese está ancorada, 

sobremaneira, nos postulados de Goldberg (1995; 2006) e de Traugott e Trousdale 

(2013), que consideram a construção como emparelhamento convencionalizado de 

forma e significado, que constitui a unidade básica da gramática de uma língua e é 

governada pelo uso linguístico. 

 Em relação ao modo como as construções se organizam, compartilho a 

perspectiva de Traugott e Trousdale (2013): as construções são organizadas da 

mesma maneira que outros sistemas cognitivos, ou melhor, através de relações entre 
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nódulos, de modo que os elos entre esses nódulos tomam a forma de uma rede 

hierárquica23. 

 Sobre o modo como se configura essa hierarquia, a proposta dos autores, 

testada por Furtado da Cunha no exame da construção transitiva (2015, no prelo), 

norteia este estudo. Assim, uma construção pode ter três níveis de representação, 

partindo do mais abstrato: esquema, subesquema(s) e microconstruções24. Além 

disso, a representação formal da construção sugerida por esses autores está alinhada 

aos trabalhos desenvolvidos no Grupo de Estudos Discurso & Gramática, os quais 

têm demonstrado ser eficiente aplicá-la na investigação de fenômenos linguísticos. 

 Sobre o tratamento dado à construção transitiva, o capítulo ratifica que essa 

construção no português carece de investigação mais aprofundada, visto que grande 

parte das pesquisas apenas citam seu sentido básico, a fim de clarear outros aspectos 

de fenômenos linguísticos distintos.   

 Nesse contexto, o sentido básico da construção transitiva está relacionado 

ao evento transitivo prototípico – um evento no qual a ação de um agente afeta um 

paciente. Sendo assim, levanto a hipótese de que diferentes tipos semânticos de 

verbos interagem com a construção transitiva, de maneira que essa interação pode 

motivar diferenças significativas em relação ao sentido prototípico da construção. A 

partir disso, as instanciações da construção transitiva são tipicamente associadas a 

uma família de sentidos afins, e não a um único sentido fixo, o que acarreta polissemia 

construcional: a mesma forma se liga a sentidos relativamente diferentes. Outrossim, 

processos cognitivos de domínio geral são motivadores da aproximação entre as 

instanciações dessa construção. Essas hipóteses são testadas com base no exame 

de dados em corpora, a fim averiguar a manifestação das instanciações da construção 

sob enfoque.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Esse conceito será tratado no próximo capítulo. 
24 Do mesmo modo, essas noções serão tratadas na Fundamentação teórica, capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Introdução 

 

A fundamentação teórica é o alicerce que sustenta toda a estrutura de uma 

pesquisa. Ela representa o debate de ideias de diversos estudiosos, que alumiam os 

dados e as análises realizadas pelo pesquisador. Nesta tese não é diferente. No 

presente capítulo, apresento o alicerce teórico no qual está construído este trabalho, 

a saber, a Linguística Funcional Centrada no Uso, e destaco seus processos, 

princípios e categorias de análise, os quais são centrais para a compreensão do objeto 

de estudo em tela. 

Retomo as considerações atinentes à LFCU, previamente delineadas no 

capítulo 1, e as amplio, a fim de dar continuidade à discussão e embasar a análise 

desenvolvida nesta pesquisa. Dou continuidade à discussão sobre o conceito de 

construção, o qual é precípuo para este trabalho. Após prosseguir com alguns 

aspectos da gramática de construção, trato da noção de construção de estrutura 

argumental.  Em seguida, são apresentados processos, princípios e categorias 

analíticas adotados pela LFCU. Por fim, teço algumas conclusões a respeito do 

exposto aqui. 
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3.2  A perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

O termo “Linguística Centrada no Uso”, cunhado por Martelotta (2011) a partir 

da designação Linguística Baseada no Uso (nos termos de Bybee, 2010), e 

posteriormente atualizado pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática com o rótulo 

de “Linguística Funcional Centrada no Uso” assinala uma perspectiva teórica que 

postula que o uso linguístico é a nascente da estrutura linguística (CROFT, 2001; 

FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA 2013). Ou seja, a LFCU reconhece que as 

estruturas linguísticas são motivadas e regularizadas a partir de fatores discursivo-

funcionais, bem como estão sujeitas a motivações cognitivas subjacentes. Esse rótulo 

corresponde, em termos teóricos, metodológicos e epistêmicos à Linguística 

Cognitivo-Funcional (Tomasello, 1998). 

É, pois, interesse da LFCU investigações pautadas em dados empíricos, 

daí a centralidade do uso, e alinhadas ao escopo teórico do que Tomasello (1998; 

2003) e Bybee (2010) reconhecem como Usage-Based Linguistics.  

A LFCU adota alguns pressupostos teóricos utilizados pelas abordagens 

identificadas como Usage-Based Linguistics. O primeiro deles diz respeito à refutação 

da ideia de que a sintaxe é autônoma, como advogam os adeptos da linguística 

gerativa. Para a LFCU, os domínios sintático-semânticos e discursivo-pragmáticos 

são inter-relacionados e interdependentes, de modo que fatores semânticos e 

pragmáticos devem ser examinados nas investigações linguísticas25.  

Outro aspecto é que a LFCU assume o posicionamento de que léxico e 

gramática não são dicotômicos e discretos, mas formam um contínuo. Isso significa 

que, nessa perspectiva, as construções são tomadas como unidades básicas da 

língua, as quais variam ao longo de um contínuo que vai do léxico – mais específico 

e de menor complexidade – à gramática – mais esquemática e de maior 

complexidade. 

Além disso, reconhece que categorização conceptual e categorização 

linguística – conhecimento de mundo e conhecimento linguístico – são análogos. Isso 

significa que as línguas são desenhadas a partir da complexa simbiose entre 

princípios cognitivos e interacionais. Sob esse viés, considera que há propriedades 

                                                           
25 Em certa medida, a rejeição da autonomia da sintaxe é defendida por todas as correntes 
funcionalistas. Segundo Bybee (2010), a Usage-Based Linguistics emana diretamente do 
Funcionalismo norte-americano e, de certa maneira, é apenas um novo rótulo para ele. 
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linguísticas que são universais linguísticos26. No entanto, essa consideração difere do 

ponto de vista do gerativismo, que preconiza que as línguas possuem propriedades 

universais e intrínsecas a todas elas, as quais são herdadas biologicamente. Essas 

propriedades comuns às línguas formam a gramática universal (universal grammar).  

No prisma da LFCU, os universais são compreendidos de outra maneira, 

isto é, há categorias e fenômenos que parecem ser universais, como: a propriedade 

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

discurso, entre outros (CROFT, 2001). Furtado da Cunha explica que 

 

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

 

Nesse viés, o uso linguístico é o resultado de algo que o subjaz, ou seja, à 

cognição. O uso está, pois, associado à complexa arquitetura cognitiva da mente 

humana que é capaz de selecionar, recortar, classificar, ou seja, categorizar as 

entidades e eventos que nos cercam. Ademais, para Givón (1995), os universais são 

uma questão de grau/tendência entre as línguas. 

  As habilidades linguísticas não são puramente inerentes à faculdade da 

linguagem, mas uma atividade conjunta de diversos domínios associados à 

experiência comunicativa (LAKOFF, 1977). Por conseguinte, há experiências que são 

comuns aos falantes de línguas diversas. Isso significa que variação, ritualização e 

gradiência são fenômenos inerentes a todas as línguas naturais (BYBEE, 2010). 

Outro aspecto se refere à organização do conhecimento linguístico. Os 

significados são estruturas conceptuais que não podem ser reduzidas a uma 

correspondência direta e verdadeira com o mundo. Isso significa que a habilidade 

cognitiva é a conceptualização da experiência a ser comunicada (CROFT; CRUSE, 

2004).   

De acordo com a LFCU, na descrição das formas linguísticas é essencial 

levar em conta o papel que a forma desempenha, isto é, sua função. Nessa visão, a 

gramática é tomada como a representação cognitiva da experiência dos indivíduos 

com a língua; logo, o uso linguístico motiva sua estrutura (BYBEE, 2010). A expressão 

                                                           
26 Para Trask (2008), um universal corresponde a um princípio que se manifesta em todas as línguas 
ou, ao menos, em grande parte delas. 
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linguística é, pois, uma pista para rastrear o complexo mosaico cognitivo que subjaz 

a ela. Dessa maneira, falante e ouvinte estão no centro da construção do significado 

e negociam esses significados nas situações de comunicação; logo, o tratamento 

dado à estrutura linguística não pode estar dissociado do significado. 

Dito isto, é importante ressaltar que a LFCU se interessa por temas 

conectados à ideia de emergência e regularização de padrões construcionais. Para 

exemplificar esse interesse, são discussões da LFCU: processos de variação e 

mudança linguísticas, universais e tipologia linguística, estrutura argumental e 

transitividade, elementos organizadores do texto/discurso, entre outros27. 

Em face do exposto até aqui, é essencial considerar alguns conceitos-

chave assumidos pela LFCU, os quais resumo a seguir: 

 

(a) Cognição – o termo refere-se ao processo neurorracional de 

construção do conhecimento a partir das experiências sócio-motoras e 

corporais humanas, ou seja, o conjunto de operações mentais que 

configuram o nosso sistema conceitual. Em face disso, o ser humano é 

dotado de uma arquitetura física e neurológica especial que inclui 

capacidades cognitivas ricas e complexas. Além disso, a cognição atua 

como mediadora entre o mundo e a palavra, orientando a construção 

dos sentidos, isso porque o homem não tem acesso direto ao mundo 

externo, e sim a sua conceptualização sobre o mundo (LAKOFF, 1987; 

TOMASELLO, 1998; GEERAERTS, 2006). 

 

(b) Linguagem – é tomada como um complexo mosaico de atividades 

cognitivas e sociocomunicativas estreitamente interligado às outras 

áreas da psicologia humana. Deve ser, pois, investigada no seu uso, 

considerando aspectos cognitivos, sociointeracionais e culturais. A 

linguagem é, antes de tudo, um aspecto da cognição e serve para 

representar e comunicar as experiências sociocomunicativas. 

(TOMASELLO, 1998; 2003; GIVÓN, 2001). 

 

                                                           
27 Para maior aprofundamento teórico, ver autores arrolados nas referências desta tese. 
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(c) Língua – a língua é uma entidade maleável que se conforma às 

pressões do uso e cuja codificação morfossintática é, parcialmente, 

resultado do uso comunicativo de seu uso. Em outras palavras, é 

referida como um sistema adaptativo complexo, ou seja, a língua é 

constituída simultaneamente de padrões regulares e emergentes e 

serve aos falantes engajados em experiências sociocomunicativas 

(GIVÓN, 2001; BYBEE, 2010). 

 

(d) Discurso – considerado como a iminência do uso da linguagem, o 

discurso é o locus em que se manifesta qualquer ato de produção e 

comunicação de enunciados. Nesse sentido, a intenção comunicativa 

do falante é submetida às restrições dos vários domínios da linguagem, 

da fonética à pragmática (DU BOIS, 2003). 

 

(e) Texto - O texto, por sua vez, é onde o discurso se manifesta 

empiricamente, desde a organização das proposições às regras que as 

regulam. Nesse viés, o texto constitui-se como um todo significativo, 

que visa manter a estrutura temática e a coerência discursiva (GIVÓN, 

1984). 

 

(f) Gramática – é o resultado das experiências dos falantes com a língua, 

isto é, um conjunto de processos e esquemas organizadores do 

discurso. Em outras palavras, a gramática é emergente, isto é, a 

gramática de uma língua muda constantemente e está num contínuo 

fazer-se. Isso significa que as estruturas da língua moldam-se e se 

ritualizam de acordo com as necessidades comunicativas dos seus 

usuários. A gramática é, pois, constituída no uso linguístico (HOPPER, 

1987; DU BOIS, 2003; BYBEE, 2010). 

 

Esses conceitos embasam essencialmente este trabalho, uma vez que 

assumo a perspectiva teórica da LFCU. Além desses conceitos, a abordagem adota 

o modelo teórico da gramática de construção, este já delineado ao longo deste 

trabalho e discutido na seção seguinte, e assume processos, princípios e categorias 

de análise, sobre estes brevemente discorro nas próximas linhas. 
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3.3 O modelo da gramática de construção 

 

 Desde a publicação de Constructions: a Construction Grammar Approach 

to Argument Structure, de Adele Goldberg, em 1995, o termo “construção” – 

correspondências entre forma e significado – Figura em alta nas pesquisas 

linguísticas. No entanto, a noção de construção28 é anterior a essa obra, de maneira 

que, uma década antes de seu lançamento, autores como Lakoff (1987), Fillmore 

(1988) e Fillmore, Kay e O’Connor (1988)29 iniciavam seus estudos focalizando essa 

noção. Cabe salientar que a noção de construção se apoia na de signo linguístico, 

proposto por Saussure (1970), isso porque a construção une, em par, forma (sintática 

e/ou fonética e fonológica) com significado (funções semântica, pragmática e 

discursiva). 

A abordagem construcional compartilha com a linguística chomskiana a 

ideia de que é necessário considerar a linguagem como um sistema cognitivo. Ao 

mesmo tempo, esse modelo se afasta das ideias de Chomsky por considerar que a 

semântica e a função discursiva interagem com a estrutura linguística.   

Nesse ponto de vista, pode-se afirmar que a abordagem construcional da 

gramática desponta a partir da oposição à linguística gerativa. Essa oposição 

configura-se com base em dois pontos principais: a linguística gerativa focaliza a 

sintaxe e reluta em abordar a questão do sentido; os gerativistas deixam de lado 

questões relacionadas à idiomaticidade e às formações excepcionais ou incalculáveis 

pelas regras sintáticas, inerentes às línguas humanas (SALOMÃO; MIRANDA, 2009). 

 Com a publicação de Women, fire and dangerous things (LAKOFF, 1987), 

Lakoff avalia que “todas as abordagens gerativas para a gramática são inadequadas” 

(p. 462). O autor sugere uma abordagem que leve em conta a concepção de 

construções gramaticais; em sua perspectiva, cada construção emparelha um 

significado que corresponde a aspectos da forma linguística. Assim, os parâmetros da 

                                                           
28 O termo “construção” é utilizado pela própria gramática tradicional para se referir a fenômenos como 
construção passiva, reflexiva e impessoal. O termo também faz parte da história do gerativismo, no 
entanto, com outro significado. Nessa abordagem, a construção estava relacionada a regras 
específicas da gramática transformacional, bem como servia de pano de Fundo para se pensar em 
princípios gerais (SALOMÃO; MIRANDA, 2009). 
29 De certo modo, esses estudos são desdobramentos dos trabalhos prógonos de Fillmore (1968), The 
case for case reopened, e de Lakoff (1977), Linguistics gestalts.  A expressão gramática de construção 
foi cunhada por Fillmore et al. (1988). 
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forma linguística não são apartados do significado, mas motivados ou predizíveis das 

bases dele. 

 A ruptura com a linguística gerativa provocou o desenvolvimento de uma 

agenda de estudos que considera a cognição linguística como diretamente 

relacionada a outros sistemas cognitivos, fortalecendo a tese de que a linguagem não 

é autônoma. Bybee (2010) argumenta que a consideração do pareamento forma-

significado implica a concepção de que a gramática não tem módulos específicos 

separados para a sintaxe e a semântica. 

 Isso posto, a gramática em si mesma é compreendida como o 

conhecimento de um sistema linguístico. Sob esse viés, a gramática corresponde a 

uma grande rede de construções, de forma que não há divisão estrita entre léxico e 

sintaxe, que são tomados como um contínuo. De maneira geral, todas as abordagens 

construcionais enxergam a gramática como um arcabouço holístico, ou seja, nenhum 

nível é autônomo ou central.  (LANGACKER, 2000; SALOMÃO; MIRANDA, 2009; 

TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

  Lakoff (1987), ao tratar de There-construction, postula que as construções 

organizam-se radialmente, de modo que o sentido em termos estruturais pode ser 

descrito com base em modelos cognitivos. Em Fillmore, Kay e O’Connor (1988), a 

noção de construção é ampliada para abarcar a ideia de que as construções devem 

especificar informação lexical, semântica e pragmática e não apenas sintática. 

Ademais, os itens lexicais licenciados pelas construções podem ser vistos também 

como construções. Esses autores advogam a opinião de que o tratamento das 

construções no campo dos estudos linguísticos é legítimo. 

Após essa década, outras pesquisas como as de Goldberg (1995; 2006), 

Croft (2001), Bybee (2010), Traugott (2008), Tomasello (1998; 2003; 2005), inter alia 

se alinham ao modelo da gramática de construção.  Esses autores compartilham a 

noção de que as construções gramaticais devem ser tomadas como as unidades 

primárias da língua.  Nesse modelo, como já dito anteriormente, a noção de língua 

difere da proposta chomskyana, sendo, pois, resultado de processos cognitivos 

gerais. Tais processos são ações em que os usuários da língua engajados em 

situações sociocomunicativas se envolvem e que incluem produção e percepção 

imediatas. 

Segundo a proposta de Goldberg (1995), as construções gramaticais são 

um pareamento que une forma e significado (o que inclui também a função discursiva), 
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“em que a relação entre essas duas partes não é completamente arbitrária nem 

totalmente previsível” (p. 4) e são parte do nosso conhecimento linguístico. As 

construções variam em complexidade e esquematicidade: desde morfemas ou 

palavras, passando por estruturas frasais mais complexas até padrões textuais 

(ÖSTMAN; FRIED, 2005). Isto é, essa variação se configura num contínuo entre 

léxico, mais específico e de complexidade menor, e gramática, mais esquemática e 

complexa. São exemplos de construções os casos a seguir fornecidos por Goldberg 

(2006, p. 5): 

QUADRO 4 – Exemplos de construções do inglês 

 

MORFEMA Ex.: pre-, -ing 

PALAVRA Ex.: avocado, anaconda, and 

PALAVRA COMPLEXA Ex.: darevil, shoo-in 

PALAVRA COMPLEXA 

(PARCIALMENTE PREENCHIDA) 
Ex.: [N-s] (para plural regular) 

IDIOMATISMO (PREENCHIDO) Ex.: give the Devil his due 

IDIOMATISMO (PARCIALMENTE 

PREENCHIDO) 
Ex.: jog <someone’s> memory 

CONDICIONAL COVARIACIONAL 

Ex.: The Xer the Yer (ex.: the more 

you think about it, the less you 

understand) 

DITRANSITIVA (OBJETO DUPLO) 
Ex.: Suj V Obj1 Obj2 (ex.: he gave 

her a fish taco) 

PASSIVA 
Ex.: Suj aux VPpp (PPby) (ex.: the 

armadillo was hit by a car) 

 

Fonte:  Goldberg (2006, p. 5). 

 

Quando se trata de esquematicidade, na perspectiva de Langacker (2008), 

as construções podem ser compreendidas como unidades de conteúdo ou unidades 

esquemáticas. Explico a partir do caso a seguir: 

 

(28) Esse problema tomou novas proporções (Blog Vida Materna, 

19/11/2012). 
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As unidades de conteúdo correspondem às construções que possuem 

preenchimento definido, isto é, são as próprias instanciações da construção, como é 

o caso das palavras problema e proporções. A partir dessas palavras, é possível 

perceber um esquema construcional [Nome] que serve para identificar essas unidades 

de conteúdo na língua. Nesse caso, a forma sintática [N] está emparelhada com o 

sentido de denominação/classificação de entidade. Se a análise for ampliada para a 

oração como um todo, Esse problema tomou novas proporções, é possível observar 

que a ocorrência é uma instanciação do padrão oracional [Suj. V Obj], que também é 

descrito em termos de forma e sentido. Todavia, a construção [Suj. V Obj] é uma 

unidade esquemática nos termos de Langacker. 

Nessa proposta, as construções são concebidas como unidades 

simbólicas30 convencionalizadas, organizadas em redes e tomadas basicamente 

como esquemas cognitivos do mesmo tipo dos que existem em outros domínios da 

cognição (GOLDBERG, 2006; LANGACKER, 2008).  Traugott e Trousdale (2013, p. 

1) resumem essa ideia ao afirmarem que as construções “são unidades em que algum 

aspecto do signo é tão idiossincrático (GOLDBERG, 1995) ou tão frequente 

(GOLDBERG, 2006) que o signo é armazenado como um par forma-significado na 

mente do falante”. 

Na abordagem construcional, considera-se que construções de estrutura 

argumental correspondem a orações simples, e são essenciais para a descrição da 

língua, uma vez que estão diretamente associadas a molduras semânticas que 

refletem cenas básicas da experiência humana como, por exemplo, movimento, 

transferência, causação, posse, estado ou mudança de estado. 

De modo geral, Goldberg (2006) afirma que as línguas humanas são 

construídas e têm por base a exposição a restrições gerais de ordem cognitiva, 

pragmática e processual. Ancorada nisso, ela argumenta que a abordagem 

construcional tende a enfatizar a semântica detalhada e a distribuição de certas 

palavras, morfemas gramaticais e padrões frasais incomuns, tanto numa determinada 

língua, como translinguisticamente.  

Em seu trabalho Radical Construction Grammar, Croft, (2001) esclarece 

que as construções são específicas às línguas particulares, ou seja, as construções 

                                                           
30 Simbólicas porque são tipicamente associações arbitrárias de forma e sentido. 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       58 

  

do português brasileiro podem não ter correspondência alguma com as do inglês, do 

francês ou do alemão. Assim, as categorias linguísticas são definidas, em cada língua, 

em termos das construções em que elas são usadas. O modelo de Croft realça a 

natureza taxonômica do conhecimento construcional, bem como a hipótese de que as 

construções se organizam hierarquicamente herdando traços de construções mais 

gerais e/ou mais específicas. Esse trabalho reafirma a importância e o papel do uso 

linguístico na determinação de aspectos da estrutura linguística. 

O autor exemplifica a noção de construção a partir de um diagrama, 

reproduzido a seguir, o qual representa o pareamento forma-sentido:  

 

                     FIGURA 2 – Representação da construção proposta por Croft 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fonte: Croft (2001, p. 18) 

 

Para Croft, o sentido pode ser entendido como aspectos 

convencionalizados da função da construção, o que inclui não somente propriedades 

da situação descrita pela interação, mas também propriedades do discurso no qual 

essa interação é baseada (p. 19). Sendo assim, a forma e o sentido convencional da 

construção são internos a ela, de maneira que esse par é vinculado através de um elo 

de correspondência simbólica.  

Em termos gerais, se as construções são as unidades básicas do 

conhecimento sobre a língua, a gramática é, pois, o conjunto de todas as construções 

que uma língua possui. À luz de Bybee (2010), pode-se afirmar que grande parte das 
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construções é parcialmente esquemática, as quais contêm posições pré-definidas 

essenciais para a configuração do exemplar prototípico e posições abertas que podem 

abarcar uma categoria de itens semanticamente definidos.  

Além disso, há construções mais comuns como a ditransitiva e a passiva e 

outras específicas, relacionadas às línguas particulares. Nesse aspecto, na 

abordagem construcional, a ideia de universal linguístico está vinculada ao repertório 

de construções. Por exemplo, várias línguas codificam eventos de causação, posse, 

negação, entre outros. No entanto, a maneira como esses eventos são empacotados 

linguisticamente, em termos de instanciações das construções, pode ser altamente 

variável e particular. 

Traugott e Trousdale (2013, p. 3) recopilam cinco aspectos da abordagem 

construcional, os quais transcrevo a seguir. Esses aspectos são compartilhados, em 

maior ou menor medida, por aqueles que defendem uma perspectiva construcionista 

para os estudos linguísticos: 

 

(a) A unidade básica da gramática é a construção, pareamento 

convencionalizado de forma e significado (LAKOFF, 1987; FILLMORE; 

KAY; O’CONNOR, 1988; GOLDBERG 1995; 2006). 

 

(b) A estrutura semântica é mapeada diretamente na superfície da estrutura 

sintática, sem derivações (GOLDBERG, 2002; CULICOVER; 

JACKENDOFF, 2005). 

 

(c) A língua, assim como outros sistemas cognitivos, é uma rede de nódulos 

e elos entre nódulos, de modo que associações entre esses nódulos tomam 

a forma de hierarquias de herança – relações taxonômicas que capturam o 

grau em que propriedades de construções de nível mais baixo são 

predizíveis de construções mais gerais (LANGACKER, 1987; HUDSON 

1990; 2007). 

 

(d) A variação translinguística (e dialetal) pode ser representada de vários 

modos, incluindo processos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 2010; 

GOLDBERG, 2013) e construções específicas (CROFT, 2001; 

HASPELMATH, 2008).  
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(e) A estrutura linguística é modelada pelo uso linguístico (BARLOW; 

KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). 

 

Conforme esses autores, a construção pode ser representada de acordo 

com o esquema a seguir, no qual no polo da forma se concentram aspectos sintáticos, 

morfológicos e fonológicos, e no polo do sentido, aspectos do discurso, da semântica 

e da pragmática:  

 

             FIGURA 3 – Representação da construção por Traugott e Trousdale 

 

[[F] ↔ [S]] 

Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 8)  

 

Em síntese, segundo os autores, sintaxe, morfologia, fonologia, discurso, 

semântica e pragmática são propriedades de uma construção (p. 8).  

As construções de uma língua não são isoladas e estanques. Isso significa 

que as construções relacionam-se e se organizam por meio de redes. Segundo 

Goldberg (1995), as construções podem formar uma rede conectada por relações de 

herança31 motivadas por propriedades de construções particulares, ou melhor, as 

construções associam-se a uma família de sentidos distintos que se relacionam de 

algum modo. Esse viés também encontra eco em estudos da psicologia cognitiva que 

considera outros aspectos do conhecimento, por exemplo, habilidades musicais e 

visuais, como arranjados em redes. Tal viés dialoga com a perspectiva de Bybee 

(2010), a qual afirma que os padrões linguísticos são parte de nossa capacidade geral 

de categorizar, estabelecer relações e operar em nível local ou níveis mais gerais.  

A noção de redes é tomada a partir de diferentes perspectivas, a depender 

do escopo teórico adotado. Sob a ótica de Traugott (2008), as construções podem ser 

definidas, em termos de gradiência e hierarquia, como: macroconstruções, 

mesoconstruções, microconstruções e construtos. Uma macroconstrução 

corresponde a um par forma-significado que é definido por sua estrutura e função, ou 

                                                           
31 Essas relações podem ser descritas em termos de ligações de polissemia, ligações de instâncias, 
ligações de subpartes e ligações de extensão metafórica (cf. GOLDBERG, 1995).  
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seja, é a maior porção que a construção pode abarcar, por exemplo, a construção 

ditransitiva e construção partitiva (ditransitive construction e partitive construction). 

Mesoconstrução está relacionada a um conjunto de comportamentos similares de 

construções específicas; é o caso de a bit of e a lot of, em que ambos têm formas 

adverbiais correlatas com a mesma função sem of que aparecem antes de adjetivos 

(little e many). A microconstrução é um tipo de construção individual e específica, a 

exemplo de a lot como um tipo abstrato específico. Por último, os construtos são os 

tokens empiricamente atestados, isto é, são as realizações, instanciações, da 

construção (p. 94).  

Mais recentemente, Traugott e Trousdale (2013) ampliam e refinam a 

proposta de Traugott (2008). Eles esclarecem que, para compreensão da ideia de 

redes, é essencial envolver conceitos como nódulos, elos entre nódulos, distância 

entre membros de uma família, agrupamento de propriedades e graus de 

armazenamento e acessibilidade da construção. Nessa ótica, novos elos e novos 

nódulos estão continuamente emergindo na língua.  

Para elucidar essa ideia, os autores apresentam a seguinte rede conceitual, 

seguindo Hudson (2007 Apud TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 10): 

 

 

       FIGURA 4 – Rede conceitual proposta por Traugott e Trousdale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 10) 

 

O propósito desse esquema é representar a ideia de associação entre 

conceitos de nível mais básico, como ashtray (cinzeiro) e conceitos mais 

esquemáticos que são generalizados sobre os mais básicos, como furniture (mobília). 
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Nesse esquema, as linhas são associações entre os conceitos: a linha contínua 

representa uma forte associação entre uma instância e uma categoria mais geral, 

enquanto a linha pontilhada representa um elo menos forte entre instâncias e 

categorias mais gerais. Na categoria mobília, chair (cadeira) representa um membro 

central da categoria, enquanto ashtray ou piano um membro periférico. Piano, por sua 

vez, ilustra a ideia de herança múltipla, pois pode ser associado à categoria de mobília 

e, ainda mais fortemente, à categoria de instrumentos musicais. 

A partir dessa perspectiva, os autores advogam que a construção pode ser 

pensada hierarquicamente em termos de três níveis: esquemas, subesquemas e 

microconstruções. Os esquemas correspondem a generalizações mais abstratas, 

situando-se no nível mais alto, por exemplo, item manufaturado, como mostra a Figura 

6. Os subesquemas estão num nível abaixo dos esquemas e estão relacionados ao 

sentido central da construção. Por último, as microconstruções contemplam tipos 

individuais de construção, instanciadas por construtos (tokens). Para explicar 

sucintamente essa hierarquia, apresentam o caso da microconstrução may, que 

pertence ao subesquema modal e, por conseguinte, ao esquema dos auxiliares. 

Cabe salientar que os esquemas são padrões da experiência 

essencialmente rotinizados e cognitivamente entrincheirados que não podem ser 

vistos como representações mentais, ainda que nada impeça que haja uma 

sobreposição entre essas representações e as categorias linguísticas (TRAUGOTT; 

TROUSDALE 2013, p. 14). 

Ainda que todos os níveis da análise gramatical, desde morfemas a 

padrões textuais, envolvam construções, há uma subclasse de construções que 

evocam os significados básicos das orações em uma língua, é o caso das construções 

de estrutura argumental, descrito a seguir. 

 

3.3.1 Construções de estrutura argumental 

 

 As construções de estrutura argumental são basilares para compreensão 

da língua. Assim, sua descrição gramatical em contextos de uso é crucial para explicar 

como estruturas cristalizam-se e emergem na dinâmica do discurso. 

 A questão que perpassa muitas pesquisas diz respeito a como se dá a 

interação entre forma e função, e o que essa interação revela sobre a natureza da 

linguagem. Nesse sentido, o exame da estrutura argumental pode ser visto como um 
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ponto chave para a compreensão dessa interação e do nexo entre léxico e sintaxe. 

Assim, a estrutura argumental codifica a informação lexical sobre o número de 

argumentos que acompanham um verbo, seu tipo sintático-semântico e sua 

organização hierárquica (BRESNAM, 2001). Dito isso, pode-se concluir que o estudo 

da estrutura argumental é chave para a compreensão de como a língua em uso se 

organiza. 

 A noção de estrutura argumental32 tem sua gênese na filosofia, com os 

estudos de Frege (reeditado em 2009). Para esse filósofo, o pensamento puro poderia 

ser explorado a partir de noções dadas pela sentença33. De acordo com Frege, a 

sentença se configura como um nome próprio plurivocabular, o qual expressa um 

pensamento. Do ponto de vista da estrutura, qualquer sentença, cadeia gráfica ou 

sonora, por mais simples que seja, é alicerçada por um nome de um objeto, também 

chamado de argumento, e um termo predicativo. Semanticamente, o nome do objeto 

designa um sentido e se refere a uma entidade, objeto; já o termo predicativo refere-

se a um conceito. Por expressar um sentido, Frege considera a sentença como uma 

unidade de pensamento. Ainda sob esse aspecto, o filósofo propõe a substituição dos 

conceitos sujeito e predicado pelos de argumento e função (FREGE, 2009). Du Bois 

(2003) explica que Frege reconhecia a existência de uma hierarquia dos argumentos 

sujeito e objeto, e especulava sobre o papel da pragmática na seleção desses. As 

observações de Frege foram importantes no desenvolvimento de estudos que tratam 

da noção de estrutura argumental34. 

 De um modo geral, a estrutura argumental diz respeito a como verbos e 

SN(s) se relacionam na oração. Isso significa que a estrutura argumental de um dado 

verbo aponta gramaticalmente quantos nomes vão acompanhá-lo, e que papéis vão 

desempenhar, na oração (CHAFE, 1979; FILLMORE, 1977). 

                                                           
32 O termo estrutura argumental tem relação, ainda, com os estudos da química que tratam das 
estruturas de Lewis, formuladas pelo químico norte-americano Gilbert N. Lewis. Na química, para que 
um determinado elemento seja configurado como tal, é necessário que átomos diferentes estabeleçam 
ligações, através dos elétrons, para que certo elemento, por exemplo, um gás nobre seja configurado. 
Em outras palavras, essas estruturas se referem ao modo como os átomos são arranjados para 
configurar um elemento químico.  
33 Também conhecida como Teoria fregeana da sentença. 
34 Cabe salientar que a distinção entre constituintes obrigatórios e facultativos também se encontra em 
outras várias teorias, tais como na Gramática de Valências (actante / circunstante), Gramática 
Funcional (argumento / satélite), Gramática Sistêmico-Funcional (participante / circunstância) e até 
mesmo na Gramática Tradicional (complemento / adjunto). Essas teorias não são tratadas nesta 
pesquisa. 
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A relação entre nomes e verbos atrai pesquisadores de diversas vertentes, 

uma vez que a estrutura argumental é um fenômeno multidimensional, no qual 

interagem aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos, tipológicos, diacrônicos, 

relacionados à aquisição, à cognição e, sobretudo, à pragmática. Por exemplo, um SN 

numa determinada oração pode exibir múltiplas dimensões: do ponto de vista 

gramatical, pode ser um sujeito transitivo; semanticamente, um humano 

experienciador; do ponto de vista morfológico, um pronome; e pragmaticamente, uma 

informação dada (DU BOIS; KUMPF; ASHBY 2003).  

Conforme Furtado da Cunha (2009, p. 2082) explica, a estrutura 

argumental pode ser examinada a partir de diferentes domínios linguísticos: 

 

De uma perspectiva sintática, a estrutura argumental especifica o número e 
as relações gramaticais (sujeito, objeto direto etc.) dos argumentos de um 
verbo. De uma perspectiva semântica, focaliza os papéis temáticos (agente, 
paciente etc.) que são atribuídos aos argumentos de um verbo. De uma 
perspectiva cognitiva, codifica cenas que são fundamentais à experiência 
humana, isto é, reflete uma estrutura de expectativas desencadeadas pelo 
verbo. Por último, de uma perspectiva pragmática, descreve os diferentes 
modos em que essencialmente a mesma informação, ou o mesmo conteúdo 
semântico-proposicional, pode ser estruturada a fim de refletir seu status 
informacional. 

 

Os argumentos que acompanham um verbo podem ser elementos centrais 

ou periféricos. Os argumentos centrais, ou nucleares (core arguments), são aqueles 

que codificam os participantes da cena evocada pelo verbo. Os periféricos (oblique 

arguments) são aqueles que fazem parte da oração, mas não estão diretamente 

ligados à cena descrita pelo verbo (FURTADO DA CUNHA, 2009). Dentre os 

argumentos nucleares, destacam-se aqueles que exercem as funções gramaticais de 

sujeito e objeto direto, enquanto o objeto indireto, o locativo, o agente da passiva e 

outros são considerados periféricos (GIVÓN, 2001).  

Thompson e Hopper (2001) arrolam uma série de problemas implicados na 

noção de estrutura argumental: cenas, predicados sem estrutura argumental e 

fronteiras indeterminadas entre predicados com um e dois participantes. Esses 

autores ainda argumentam que a combinação entre verbo e argumentos não obedece 

a uma regra rígida, mas é um fato altamente variável. 

 De certo modo, a noção de estrutura argumental está relacionada à ideia 

de que o léxico de uma língua contém informação sobre os enquadres (frames) dos 
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verbos, os quais, por sua vez, descrevem quais argumentos35 são indispensáveis e 

quais são facultativos (LANGACKER, 1998; PAYNE, 1997; FURTADO DA CUNHA, 

2009, entre outros).  Dito de outra maneira, no estudo das línguas, isso significa a 

necessidade de listar os enquadres em que um dado verbo pode participar. 

 Nessa perspectiva, Levin e Rappaport Hovav (1995) apoiam a ideia de que 

o sentido do verbo é motivador da estrutura sintática das orações, de maneira que as 

regularidades na relação verbo-argumento em diversas línguas sugerem que a 

estrutura argumental é parte da arquitetura da linguagem.  Essa perspectiva é 

corroborada por Dixon (2005), que descreve a relação entre o verbo e seus 

argumentos em termos do sentido do verbo e de que papéis semânticos36 esses 

verbos evocam no uso linguístico.  

 Du Bois (2003) propõe que a estrutura argumental pode ser vista em termos 

de preferência (preferred argument structure), isto é, no discurso espontâneo certas 

configurações de argumentos são preferidas em detrimento de outros arranjos 

gramaticais possíveis. Línguas como o sacapulteco, espanhol, o inglês, o francês, o 

alemão, o hebraico, o quechua, o coreano e o japonês já foram examinadas e 

corroboram uma preferência na configuração dos argumentos (ASHBY; 

BENTIVOGLIO, 1993; 2003). 

 Desse modo, a noção de estrutura argumental preferida evidencia como 

funções cognitivo-pragmáticas são regularmente associadas com determinados 

papéis sintático-semânticos e diz respeito ao apagamento ou realização do sujeito e 

do objeto de acordo com o fluxo da informação. Nesse aspecto, alguns verbos podem 

oscilar entre uma configuração de um participante ou de dois participantes, mantendo 

o mesmo significado básico. 

 A proposta de Goldberg (1995) é de que a estrutura argumental seja tratada 

à luz de uma abordagem construcional, sendo melhor entendida como construções 

que existem independentes de verbos particulares. A justificativa para esse tratamento 

tem base na concepção de que muitos verbos aparecem em mais de um padrão de 

estrutura argumental, de forma que pequenas diferenças no sentido podem ser um 

fator que distingue e motiva padrões alternativos de estrutura argumental. 

                                                           
35 Isso ocorre, sobretudo, quando a ideia de transitividade se traduz na noção de “valência”. 
36 A noção de papéis semânticos (GIVÓN, 1990) foi primeiramente introduzida por Fillmore (1968), 
adotando a nomenclatura de casos semânticos. Há diversas denominações para designar os papéis 
semânticos, como papéis temáticos, papéis participantes, entre outros (CANÇADO, 2005). 
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 Seguindo essa dimensão, a estrutura argumental preferida pode ser 

tomada como um conjunto de restrições gerais em que configurações cognitivo-

pragmáticas podem ser relacionadas às construções de estrutura argumental. Nessa 

visão, um dado verbo pode ser usado em mais de uma construção de estrutura 

argumental e uma construção pode ser usada com mais de um verbo (DU BOIS, 

2003).  

 Croft (2012) esclarece que predicadores prototípicos, em geral, não 

ocorrem fora de uma construção de estrutura argumental, e que uma construção de 

estrutura argumental, do mesmo modo, não ocorre sem um verbo. Além disso, um 

verbo pode ocorrer em múltiplas construções de estrutura argumental, o que dificulta 

o mapeamento semântico entre o e verbo e a construção. As contribuições semânticas 

do verbo e da construção se sobrepõem de modo complexo e podem ser analisadas 

através das línguas e do tempo.  

  As construções de estrutura argumental são investigadas por Goldberg 

(1995; 2006), que implementa o exame das construções Transitiva, de Movimento 

causado, Ditransitiva, de Caminho37 e Resultativa no inglês. O estudo dessas 

construções comprova que um mesmo verbo pode ocorrer em diferentes construções 

de estrutura argumental. Uma determinada construção licencia os verbos que podem 

ocorrer com ela. Isso significa que construções e verbos interagem de algum modo, 

de forma que é necessário considerar novos usos de verbos em construções 

particulares, bem como analisar a semântica e/ou informação sintática especificada 

pelo verbo (GOLDBERG, 2006). Um problema na investigação das construções de 

estrutura argumental é compreender como elas abarcam grandes generalizações e 

sancionam construtos aparentemente implausíveis (TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013). 

As construções de estrutura argumental têm papéis argumentais que 

correspondem ao conjunto de papéis semânticos como agente, paciente, tema, 

recipiente, locativo, entre outros. Goldberg (2006) explica que cada sentido de um 

verbo é associado com um frame semântico que em parte especifica certos papéis 

participantes: o número e o tipo de slot38 estão associados com o significado de um 

dado verbo (p.39). 

                                                           
37 Way-construction. 
38 Posição argumental. 
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Em outras palavras, a forma e a interpretação geral do padrão oracional 

básico de uma língua são determinadas pela semântica e/ou informação sintática 

especificada pelo verbo principal. Para exemplificar a afirmação, Goldberg apresenta 

os verbos give (dar) e put (colocar) nas ocorrências39 abaixo (2006, p. 6):  

 

(29) Chris gave Pat a ball  

       (Chris deu a Pat uma bola) 

 

(30) Pat put the ball on the table  

       (Pat colocou a bola sobre a mesa) 

 

Segundo ela, give, por ser um verbo triargumental, evoca três 

complementos, que correspondem a agente (Chris), paciente (a ball) e recipiente 

(Pat). No caso de put, o verbo permite a entrada de três argumentos: agente (Pat), 

paciente (the ball) e locativo (on the table). Os verbos podem aparecer em um arranjo 

diversificado de configurações argumentais, como é o caso de slice (fatiar/partir) nos 

exemplos a seguir:  

 

(31) He sliced the bread – Transitiva    

                       (Ele partiu o pão) 

                       

(32) Pat sliced the carrots into the salad – Movimento causado 

       (Pat fatiou as cenouras na salada) 

 

(33) Pat sliced Chris a piece of pie – Ditransitiva 

       (Pat fatiou um pedaço de torta para Chris)  

                             

(34) Emeril sliced and diced his way to stardom – Construção de caminho 

       (Emeril partiu e cortou seu caminho para o estrelato)  

     

(35) Pat sliced the box open – Resultativa 

       (Pat partiu a caixa aberta)                                                       

                                                           
39 Todos os exemplos de construções no inglês foram traduzidos literalmente, pois não há uma 
correspondência entre as construções do inglês e as do português.  
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O verbo slice, que pode ser usado em diferentes construções, se refere, 

nesse caso, a cortar com um instrumento afiado. As construções de estrutura 

argumental permitem a relação entre a forma e aspectos da interpretação, desde 

alguém agindo em algo (31); alguém causando algo se mover (32); alguém causando 

um outro receber algo (33); alguém se movendo a despeito dos obstáculos (34); 

alguém causando mudança de estado em algo (35).  

As construções podem ser pensadas em termos de uma sequência de 

espaços vazios (ou slots), alguns são obrigatórios, outros são opcionais; cada espaço 

carrega uma especificação do tipo de item que pode preenchê-lo (TAYLOR, 2003) e 

é preenchido por um papel argumental. Dessa maneira, as construções remetem à 

existência de um conjunto particular de casos fixos, tal como formulado por Fillmore 

(1968): a noção de caso compreende um conjunto de conceitos universal que 

identifica certos tipos de julgamentos que fazemos sobre os eventos que ocorrem, 

julgamentos como “quem fez isso”, “o que aconteceu” e “o que mudou” (1968 apud 

GOLDBERG, 1995, p. 39). Segundo Tomasello (2003a), eventos e estados 

correspondem à maneira como os usuários da língua analisam o mundo: “os seres 

humanos, quando se comunicam linguisticamente, analisam o mundo em eventos ou 

estados e seus participantes com papéis definidos entre si. Fazem-no, em primeiro 

lugar, porque existem boas razões cognitivas e comunicativas para fazê-lo” (p. 213). 

Os papéis argumentais (da construção) e os papéis participantes (do verbo) 

podem ser fundidos. De acordo com Goldberg (1995; 2006), ambos os papéis são 

compatíveis em termos de semântica: o papel participante de um verbo pode se 

relacionar ao papel argumental da construção. A relação entre as construções de 

estrutura argumental e os verbos é regida por dois princípios:  o Princípio da Coerência 

Semântica40 e o Princípio da Correspondência41. O primeiro demonstra que apenas 

papéis compatíveis semanticamente podem se fundir; e o segundo apresenta a ideia 

de que cada papel participante do verbo deve ser fundido com e expresso por um 

papel argumental da construção. 

Essa fusão se aplica aos argumentos mais centrais ou nucleares 

(especificados por relações gramaticais como sujeito, objeto direto e objeto indireto), 

                                                           
40 Semantic Coherence Principle. 
41 Correspondence Principle. 
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os quais têm alta proeminência discursiva42. Para a autora, essa relação entre a 

construção e o verbo mostra que a semântica lexical e a pragmática discursiva estão 

alinhadas, isto é, os participantes que são importantes no significado do verbo são 

aqueles que são relevantes para o discurso. Assim, pode-se dizer que verbos e 

construções interagem de modo que a análise pode partir tanto do verbo para a 

construção como da construção para o verbo. 

O paradigma da gramática de construções apresenta algumas vantagens 

para a descrição das construções de estrutura argumental: descarte de sentidos 

implausíveis para um mesmo verbo; entendimento de que o sentido do verbo é 

integrado ao sentido da construção; noção de que a construção tem significado 

próprio, convencional e esquemático independente de verbos particulares; e a noção 

de que os itens lexicais contribuem para o significado das orações, mas não são 

responsáveis por todo o significado (GOLDBERG, 1995; FERRARI, 2011). Além 

disso, Goldberg (2006) demonstra que verbos que lexicalmente designam a semântica 

associada a construções de estrutura argumental, como to take e to put são 

aprendidos mais cedo pelas crianças e usados mais frequentemente.  

 

3.4 Processos cognitivos de domínio geral 

 

A categorização é um processo cognitivo, automático e inconsciente 

inerente à experiência humana e independente de línguas particulares. Grosso modo, 

a categorização é uma operação mental na qual o cérebro recorta e classifica eventos 

e objetos em categorias. Esse recorte e classificação estão, pois, relacionados ao 

ambiente em que vivemos: ao mundo físico, à nossa biologia e aos fatores 

socioculturais. Isso significa que categorizamos coisas, processos, pessoas, 

instituições e relações sociais; agrupamos os objetos em categorias a partir da 

presença/ausência de traços mais ou menos gerais (LAKOFF, 1987).  

Além disso, essa operação mental é a base para a construção do 

conhecimento humano sobre as coisas do mundo. É nesse prisma que a 

categorização é considerada o fenômeno mais básico da cognição e, 

consequentemente, um problema fundamental para todas as ciências que se 

                                                           
42 Essa regra não é rígida. Goldberg explica que, se um verbo tem três argumentos, uma posição pode 
ser preenchida por um argumento oblíquo, isto é, mais periférico. A autora ainda descreve 
possibilidades de restrições quanto a argumentos e adjuntos (cf. GOLDBERG, 2006, p. 42). 
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interessam por aspectos da cognição43, como a linguística (COHEN; LEFEBVRE, 

2005). 

Gradualmente, os linguistas têm reconhecido as variadas categorias 

perceptuais que são criadas a partir da experiência e reconhecido que as categorias 

linguísticas se comportam como tal.  Pode-se dizer que o aparato cognitivo humano 

possui a capacidade de categorizar ou criar categorias perceptuais automaticamente 

e quase todo o tempo (TAYLOR, 2003; BYBEE, 2010).  

Em outras palavras, da mesma maneira que segmentamos as categorias 

do mundo, recortamos as categorias linguísticas. As relações lexicais derivam das 

relações que aprendemos na nossa percepção do mundo. Em outras palavras, o ser 

humano possui a capacidade de agrupar os objetos linguísticos possuidores de 

similaridades, como: expressões que indicam ações, ou nomes, ou atributos, assim 

como cada interação linguística é um evento singular e evoca instâncias como 

fonemas, palavras e classes de palavras.   

Ou seja, as categorias são reconhecidas e associadas a termos 

representados e armazenados pelo falante. Nesse sentido, a categorização está 

relacionada à memória, à capacidade de agrupar e estocar um grupo de objetos em 

termos de categoria. Além do mais, o interesse de grande parte dos pesquisadores é 

no processo de categorização, e não na categoria em si (FERRARI, 2011; FURTADO 

DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). 

Tradicionalmente, para que um elemento seja classificado como 

pertencente a uma categoria, ele deve possuir traços necessários e definidores dessa 

categoria. Por exemplo, a estrutura básica de um fruto é possuir: o epicarpo, que é a 

camada externa, popularmente conhecida como “casca”; o mesocarpo, que se localiza 

logo abaixo do epicarpo; e, por último, o endocarpo, a camada mais interna que 

envolve as sementes. De modo geral, a maioria das frutas tem essa composição 

(maçã, manga, laranja, mamão, entre outras), o que dizer, então do morango, cujo 

endocarpo é exterior? A explicação é simples: há certos frutos na natureza que fogem 

dessa estrutura botânica clássica, como o morango, o caju e o abacaxi. Numa 

classificação tradicional da categoria fruta, estas não seriam classificadas como tal 

porque não compartilham de todos os atributos que definem a categoria. Na ótica 

                                                           
43 Dada a complexidade da categorização, esse processo cognitivo é estudado por ciências, como: 
antropologia cognitiva, ciências da computação, neurociência, filosofia e psicologia. 
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tradicional, as categorias apresentam limites rígidos e são tomadas como 

representação direta do mundo (FERRARI, 2011).  

Mais recentemente, essa perspectiva se ampliou: um membro pode 

pertencer a uma categoria sem necessariamente conter todos os atributos do 

exemplar prototípico dessa categoria, apenas alguns deles (TAYLOR, 2003). O 

trabalho de Rosch e Labov, ambos de 1973, a respeito da categorização de objetos 

ilustra essa afirmação. Nas pesquisas desses autores, jovens universitários fizeram 

julgamentos a respeito de certas categorias, como mobília, fruta, veículo, entre outras. 

A partir disso, foi possível observar a dificuldade de estabelecer fronteiras nítidas entre 

as categorias. Assim, certos objetos da categoria mobília foram enquadrados como 

protótipos, como cadeira, sofá e mesa, ao passo que outros foram considerados 

membros periféricos, como cinzeiro, rádio e relógio.  

Segundo Ferrari (2011, p. 38 e 39), a partir das descobertas de Rosch e 

Labov, é possível tecer as seguintes considerações, com as quais esta tese 

compactua: 

 

(a) As categorias não representam divisões arbitrárias de entidades do 

mundo, mas surgem baseadas em capacidades cognitivas da mente 

humana. 

(b) Categorias de cores, formas, mas também organismos e objetos 

concretos, são ancoradas em protótipos conceptualmente salientes 

que desempenham papel crucial na formação dessas categorias. 

(c) As fronteiras das categorias cognitivas são imprecisas, de modo que 

categorias vizinhas não são separadas por limites rígidos, mas há uma 

zona de intersecção. 

   

Em termos de abordagem construcional, dado que as construções são 

objetos linguísticos convencionalizados, sua frequência de ocorrência pode influenciar 

significativamente a categorização na língua (BYBEE, 2010). 

A categorização, assim como outros processos cognitivos de domínio geral, 

como chunking e analogia, é crucial para a origem dos esquemas. Isso porque esses 

processos permitem a formulação de padrões mais gerais para unidades mais 

específicas que compartilham características formais e/ou funcionais (LANGACKER, 
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2008). A observação dos esquemas permite explicar o funcionamento de uma 

construção, bem como prever seu comportamento em novos contextos de uso. 

Além disso, a generalização é essencial para a linguagem. Se assim não 

fosse, por exemplo, os padrões de estrutura argumental variariam arbitrariamente a 

cada verbo que ocorresse nessa estrutura.  Na verdade, o que ocorre é que verbos 

de compatibilidade semântica mostram uma tendência a se manifestar nas mesmas 

construções de estrutura argumental (GOLDBERG, 2006). Fato que é corroborado a 

partir do exame dos dados desta pesquisa.  

Em face do exposto, reconhecer a base teórica cognitiva e os aspectos 

cognitivos da categorização é basilar para qualquer pesquisa que esteja ancorada no 

modelo da gramática de construção. No caso desta tese, reconheço que para a 

compreensão da construção transitiva, sobretudo, das motivações que afastam ou 

aproximam suas instanciações, é crucial assentir o papel desse processo cognitivo.  

Imbricado na categorização e ampliando o seu debate está o conceito de 

prototipicidade ou a ideia de categorização por protótipos. A prototipicidade é, pois, 

uma alternativa à visão clássica de categorização, que implica a acepção de que as 

categorias são estanques, como mencionado na seção anterior.  

Retomando os resultados de Labov (1973), Taylor (2003) mostra que o que 

diferencia uma xícara de uma bacia ou de um vaso é um conjunto de atributos que 

eles compartilham ou não, ou ainda, o quão distante esses atributos estão uns dos 

outros. Esses três objetos se diferenciam em termos de tamanho, forma, material, 

como também podem se distinguir em termos de uso (para que servem e o modo 

como as pessoas os manuseiam). 

O autor explica que há alguns atributos que são comuns a todas as xícaras, 

ou à maioria delas, os quais nos permitem distinguir entre o que é uma xícara ou não. 

Por exemplo, nas sociedades ocidentais, é comum essa entidade possuir os seguintes 

atributos: ter alça, ser de porcelana, vir junto com um pires, ter tamanho e forma 

específicos, ser usada para tomar chá ou café e ser vendida em conjunto de seis. 

Assim, um recipiente de plástico, sem alça ou pires, pode ser usado para tomar café 

e ainda ser uma xícara, mas não é um exemplar típico dela. Dito isto, o protótipo é um 

ponto de referência para a categorização de membros não tão claramente definidos 

como pertencentes a uma determinada categoria.  

A proposta de pensar as categorias em termos de protótipos permite 

organizar os membros de uma categoria numa escala de prototipicidade. Essa 
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organização permite enquadrar membros fortemente similares ao protótipo, bem como 

como aqueles que possuem poucos traços em comum.  

Em termos linguísticos, essa perspectiva permite que o tratamento dado 

aos fenômenos linguísticos seja escalar e contínuo, de maneira que diversos 

membros podem ser agrupados numa mesma categoria, na qual, em um polo, 

encontra-se o membro mais prototípico, e no outro, o membro que exibe os traços 

mais periféricos; entre esses polos, num campo intermediário, diferentes membros 

podem se instalar. No entanto, é oportuno destacar que nem sempre o membro mais 

frequente é um exemplar da categoria, já que mesmo instanciações menos frequentes 

podem ser mais próximas ao exemplar prototípico do que itens mais frequentes. Para 

exemplificar, os resultados empíricos do trabalho de Rosch (1975) demonstraram que, 

na categoria mobília, a maioria dos usuários reconheceu facilmente itens como divã, 

escrivaninha e baú, ainda que menos frequentes, como mais próximos da categoria 

mobília. O mesmo não ocorreu com refrigerador, ainda que seja um objeto 

frequentemente usado (TAYLOR, 2003).  

Taylor advoga a ideia de que o protótipo pode ser pensado em dois vieses: 

como uma subcategoria ou como uma representação abstrata de uma categoria 

central. Isso depende da natureza da categoria em particular e do seu nível de 

organização hierárquica. Nesse sentido, para exemplificar, ele aponta que é 

inapropriado pensar no protótipo da categoria mobília; desse modo, a solução seria 

pensar em subcategorias de mobília, como cadeira, mesa e cama, as quais, por sua 

vez, exibiriam os membros prototípicos de cada subcategoria. O que Taylor propõe é 

uma hierarquia de prototipicidade, ou melhor, uma distribuição radial das categorias. 

A noção de prototipicidade ajuda na compreensão de casos em que uma 

entidade está na fronteira de categorias por exibir traços de categorias distintas, como 

por exemplo é o caso das construções incoativa, medial e passiva, estudadas por 

Ciríaco (2011), no qual a incoativa ocupa o extremo mais lexical do contínuo, enquanto 

a passiva situa-se no extremo mais gramatical, e a medial, por sua vez, encontra-se 

no meio do contínuo.  

No caso da investigação sobre a construção transitiva, a operacionalidade 

desse conceito situa-se na compreensão das instanciações que se afastam 

consideravelmente da cena evocada pelo evento transitivo prototípico e daquelas que 

se assemelham ao membro mais prototípico. Além disso, essa perspectiva permite 
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examinar como as categorias são instáveis, variáveis, flexíveis e se elaboram no curso 

das interações humanas. 

Ao tratar de processos cognitivos de domínio geral situamos a língua no 

contexto amplo do comportamento humano, uma vez que é de interesse da maioria 

dos linguistas compreender os processos subjacentes às estruturas linguísticas. Além 

de categorização, vale ressaltar os processos de chunking44 e analogia. 

Encadeamento e analogia são processos cognitivos de domínio geral 

imbricados na organização da língua. Esses processos envolvem produção e 

decodificação de mensagens forjadas nas interações linguísticas.  

Do ponto de vista cognitivo, chunking é tomado como uma unidade de 

organização da memória; do ponto de vista linguístico, esse processo tem como 

resultado chunks, sequências de palavras que, tomadas juntas, formam uma unidade, 

por exemplo, tomar banho, bom senso, suar frio, entre outras. Em outras palavras, o 

encadeamento diz respeito ao processo pelo qual sequências de unidades se juntam 

para formar unidades mais complexas (BYBEE, 2010).  

Nesse processo, é relevante destacar que a frequência tem papel fulcral, 

uma vez que é a partir da repetição que o processo de encadeamento é delineado. 

Nesse sentido, Bybee explica que se um ou mais chunks coocorrem com frequência, 

um chunk maior é formado. A autora ainda afirma que esse processo subjaz à 

formação de expressões formulaicas e pré-fabricadas. Em termos práticos, observe o 

caso a seguir: 

 

(36) Você deu a ideia de um texto. (Banco Conversacional de Natal, 

Conversa 1) 

 

Nesse caso, há a ocorrência de um encadeamento, uma vez que o verbo 

dar e o objeto direto a ideia já são reconhecidos como uma expressão única. No caso 

em tela, o sentido básico da expressão, “fornecer um palpite”, é preservado. Todavia, 

há casos em que esse chunking assume novo sentido, como em um evento de 

paquera em que alguém diz “vou dar uma ideia naquela garota”. Nesse evento 

específico, dar uma ideia corresponde a demonstrar “segundas intenções” para com 

alguém, conforme idiomatização. 

                                                           
44 O termo chunking pode ser traduzido em Português-Brasileiro como “encadeamento”. Neste trabalho, 
escolhi tratar o processo apenas como chunking. 
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A principal experiência que aciona o encadeamento é a repetição. Nesse 

viés, é uma propriedade da produção, bem como da percepção. Bybee (2010) explica 

que um dos efeitos desse processo cognitivo de domínio geral, no que se refere à 

produção, é a sobreposição e a redução de gestos articulatórios; no caso da 

percepção, um efeito é a habilidade de antecipar o que vem depois. 

Em certa medida, o encadeamento contribui para organização hierárquica 

da língua: chunks grandes, como poemas e provérbios, podem ser armazenados na 

memória; todavia, quanto maior o chunk, menos frequente ele será. Assim, chunks 

menores dentro dos maiores colaboram para essa organização. 

Na memória, o status de um chunk está enquadrado num contínuo. 

Palavras que nunca foram usadas juntas não constituem um chunk, mas há palavras 

que foram usadas juntas uma única vez, ou várias vezes e com regularidade. 

Ainda sob a ótica de Bybee, as construções são chunks sequenciais de 

língua que são usados juntos convencionalmente, os quais, muitas vezes, têm 

sentidos específicos ou outras propriedades. Sua convencionalização ocorre por meio 

de repetição. Dessa forma, tipicamente, construções são parcialmente esquemáticas, 

elas possuem partes fixas e outras que podem ser preenchidas com uma categoria 

de itens semanticamente definidos. 

Outro processo cognitivo de domínio geral é a analogia que corresponde 

ao processo pelo qual enunciações novas são criadas, com base em outros 

enunciados já produzidos em experiências discursivas anteriores. 

Em outras palavras, para que esse processo ocorra é necessário que o 

usuário da língua produza um elemento com base em outro preexistente e 

previamente experienciado e convencionalizado. Dessa forma, o grau de 

aceitabilidade do elemento criado está ancorado na similaridade com outros, e não 

em regras simbólicas mais gerais (BYBEE, 2010).  

A analogia ocorre quando comparações exibem um alto grau de 

similaridade relacional com poucas similaridades de atributos. À medida que a 

quantidade de atributos similares aumenta, a comparação muda e se torna 

similaridade natural. Sob esse ponto de vista, a analogia está relacionada ao processo 

cognitivo de categorização, uma vez que os elementos de instanciações usadas 

anteriormente são alinhados e categorizados para que possam formas novos 

enunciados. 
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Um exemplo comum de analogia é o caso da criação de novos verbos, 

como deletar, printar ou expressões como dar uma photoshopada. Esses casos estão 

ancorados em padrões preexistentes no uso linguístico, de modo que, para que o 

falante compreenda as expressões, é necessário saber que delete e print são funções 

do computador e acessar o conhecimento gramatical sobre as desinências verbais; o 

mesmo processo cognitivo se aplica ao caso da expressão dar uma photoshopada, 

no qual o falante precisa ter o conhecimento de que Photoshop é um software que 

permite editar imagens, para assim enquadrar a expressão nova num padrão usual 

da língua como dar uma canja ou dar uma coça.  

Por ser um processo cognitivo de domínio geral que implica a criação de 

novos enunciados, a analogia pode ser útil na análise das instanciações da construção 

transitiva. Isso porque uma instância pode ser criada a partir de outra preexistente e 

experienciada. 

Quando se trata de processos cognitivos de domínio geral, é vale 

mencionar o aparato cerebral humano é complexo e fundamentalmente imaginativo. 

Nesse viés, metáfora e metonímia ocupam lugar central (LAKOFF, 1987; 2003). Sob 

o ângulo de Lakoff, nossa experiência corporal e a maneira como usamos os 

mecanismos imaginativos são fundamentais para a forma como construímos 

categorias e damos sentido às nossas experiências. Desse modo, o nosso sistema 

conceitual é diretamente fundamentado na percepção, no movimento corporal, nas 

experiências de caráter físico e social. Ao empregar a capacidade imaginativa, a partir 

da metáfora e da metonímia, o pensamento abstrato leva a mente para além do que 

podemos ver e sentir. É por causa dessa capacidade que o ser humano sonha, projeta 

o futuro e consegue imaginar seres e coisas que jamais viu ou presenciou. Em outras 

palavras, a capacidade de projetar, via metáfora e metonímia, permite ao ser humano 

criar. 

A LFCU assume, ancorada em Lakoff (1987; 2003) e Lakoff e Johnson 

(1999) que a metáfora é, pois, uma operação entre domínios cognitivo-conceituais, a 

qual é essencial ao processamento mental. Dito de outra maneira, a metáfora é um 

mecanismo que implica a conceptualização de um domínio da experiência em termos 

de outro. Martelotta (2010, p. 54) explica que 

 
 
entidades concretas, perceptíveis pelos nossos sentidos corporais, e 
portanto, mais claramente delineadas e estruturadas, servem de base para a 
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nossa compreensão de ideias abstratas, sensações e, de um modo geral, 
experiências não físicas, que, por sua natureza mental ou sensorial, são mais 
difíceis de serem conceptualizadas. 

 

Assim, a metáfora envolve um domínio-fonte, com propriedades mais 

concretas da experiência, e um domínio-alvo, com maior nível de abstração. Em 

virtude de a projeção metafórica envolver o mapeamento entre dois domínios, ela está 

diretamente relacionada ao processo cognitivo de domínio geral de analogia. Para 

ilustrar, observe a ocorrência a seguir: 

 

(37) Seu objetivo era esconder a precária situação financeira do banco e 

turbinar os lucros. (Revista Istoé, 11Jul/2012) 

 

O trecho em destaque com a expressão turbinar os lucros é um caso de 

projeção metafórica. Turbinar significa acionar as turbinas, que, na mecânica é um 

motor sobre o qual é aplicado a energia de um fluido que, por sua vez, gera um 

movimento. Lucro é uma vantagem, um privilégio ou um proveito que se tira de uma 

transação, financeira ou não, qualquer. Sendo assim, para compreender o sentido da 

expressão, é necessário ter conhecimento do significado concreto de turbinar e lucro 

para, via projeção metafórica, conceptualizar que turbinar os lucros está relacionado 

ao sentido de “dinamizar as vantagens”. 

Quando o mapeamento conceptual se dá entre duas entidades contiguas, 

a projeção é metonímica. Taylor (2003) explica que a essência da metonímia reside 

na possibilidade de estabelecer conexões entre entidades que ocorrem em uma dada 

moldura conceptual. Sendo assim, a projeção metonímica ocupa uma posição central 

nos processos cognitivos humanos. Uma observação é que, enquanto a projeção 

metafórica se dá entre dois domínios, a projeção metonímica ocorre em apenas um 

domínio45, conforme sugerem Lakoff e Turner (1989). A amostra a seguir sugere um 

caso de projeção metonímica: 

 

(38) [Sobre a CHESF] A estatal demarcou trechos onde nada pode ser 

cultivado e não falou em compensação. (Revista Istoé, 18Jul/2012) 

                                                           
45 Para alguns autores, como Croft (1993), esse ponto é discutível. Segundo ele, pode ocorrer dois 
domínios na projeção metonímica desde que esses se caracterizem como subdomínios de um domínio 
maior, o domínio-matriz.  
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Nesse caso, o uso de estatal designa metonimicamente os funcionários da 

empresa responsáveis por assinalar os limites de terra dos trechos em questão.   

O caso da negação no português do Brasil (FURTADO DA CUNHA, 2000) 

também é um exemplo de projeção metonímica. Nas orações negativas, é habitual o 

uso de um não pós-verbal que, a princípio, foi introduzido como um elemento de 

reforço, como em num aceito não. O aumento da frequência desse elemento faz com 

que ele perca sua força enfática e se torne regular. Em suma, o segundo não é 

somado como componente da própria estrutura negativa.  

A ideia de projeções metafórica e metonímica é ampla e indispensável à 

compreensão de muitos fenômenos linguísticos. Abordagens mais recentes, como em 

Evans (2010) e Barnden (2010), apontam que nem sempre há uma distinção clara e 

definida entre metáfora e metonímia de modo a identificar onde inicia uma e onde 

termina outra. Segundo Croft e Cruse (2004), quando metáfora e metonímia são 

recrutadas juntas na construção da interpretação, o processo recebe o nome de 

metaftonímia46. 

Por se tratar de dois processos fundamentais na compreensão do 

pensamento e no intercâmbio da significação comunicativa, as projeções metafóricas 

e metonímicas podem ser úteis para a investigação do objeto de estudo desta tese. 

   

3.5 O princípio de iconicidade  

 

Um princípio importante no referencial teórico assumido aqui diz respeito à 

iconicidade. Esse princípio tem sua gênese na discordância do filósofo Peirce (1940) 

à ideia de arbitrariedade do signo. Para Peirce, existe uma interação entre princípios 

icônicos, que são cognitivamente motivados, e princípios mais simbólicos, que são 

cognitivamente arbitrários na codificação sintática. É a partir das ideias desse filósofo 

que dizemos que existe uma relação isomórfica entre forma e função. Em suma, o 

termo iconicidade é tomado como a relação isomórfica entre uma forma linguística e 

sua função semântico-pragmática. 

 Desse modo, Peirce concebeu dois tipos de iconicidade: a imagética e a 

diagramática. A iconicidade imagética está relacionada ao espelhamento de um item 

                                                           
46 Para mais detalhes, ver Goosens (1990), que cunhou a expressão, Croft e Cruse (2004), que 
discutem o conceito. 
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no seu referente, ou seja, um espelha a imagem do outro. Para exemplificar, tome-se 

o caso de árvore em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e em Língua de Sinais 

Americana (ASL – American Sign Language)47. A forma está estritamente ligada ao 

significado e à representação cognitiva que se tem de árvore, de maneira que o gesto 

assemelha-se visualmente com a entidade apresentada48. Nesse caso, existe uma 

relação icônica entre a forma e o significado, de modo que, mesmo não tendo o 

domínio dessas línguas, o usuário consegue rastrear o que significa o sinal. A 

iconicidade diagramática diz respeito a um arranjo icônico de signos, sem 

necessariamente existir alguma semelhança, como no caso anterior. É um caso de 

iconicidade diagramática:  

 

(39) O professor me chamou, me fez uma experiência, me mostrou uma 

coisa bem interessante, pegou um béquer com meio d'água e colocou um 

pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu (Corpus 

D&G, Fala, p. 50).  

 

  No caso em (39), a codificação sintática corresponde ao arranjo ordenado 

dos acontecimentos no evento: chamar, fazer uma experiência, mostrar algo, pegar o 

béquer e colocar cloreto de sódio. Do mesmo modo, a informação que tende a vir em 

primeiro lugar é aquela mais tópica, como é o caso do sujeito que tende a ocupar o 

primeiro lugar na oração, como O professor. 

 Há casos, porém, em que a relação entre forma e significado se distanciou 

total ou parcialmente, assinalando, assim, uma feição arbitrária. Isso decorre de 

processos de ritualização sintática, como é o caso do item embora, cujo significado 

primeiro era “em boa hora”, originado do português arcaico, e que hoje atua na língua 

como conjunção concessiva.  

 O princípio de iconicidade se apoia em três subprincípios descritos abaixo, 

de acordo com Givón (1995; 2001): 

 

                                                           
47 O exemplo é dado nessas duas línguas para elucidar claramente o que representa a iconicidade. 
48 O sinal de árvore é expresso com o antebraço apoiado numa das mãos, à semelhança de um caule 
enraizado no chão, e com a outra mão aberta em movimentos de vaivém, assim como a copa de uma 
árvore que se movimenta com o vento. 
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(a) o subprincípio da quantidade: quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade de forma. A complexidade da 

expressão reflete de algum modo, a complexidade do pensamento. De 

acordo com Slobin (1980) e Croft (1990), aquilo que é mais simples e 

previsível se manifesta a partir de estruturas menos complexas. Esse 

princípio rege, por exemplo, as palavras derivadas, maiores e mais 

complexas em relação às suas primitivas: belo > beleza > embelezar > 

embelezamento. 

 

(b) o subprincípio da integração ou proximidade:  “os conteúdos que estão 

mais próximos cognitivamente também estarão mais integrados no 

nível da codificação” (p. 22). Isso significa que as expressões mais 

distantes na ordem linear também estão mais distantes no nível 

conceptual. Por exemplo, entre a oração principal e a subordinada, a 

distância entre os verbos indica que “quanto menos integrados os 

eventos estão, tanto mais provável que um elemento da subordinação 

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

prometeu sair / Ana prometeu que sairia / Ana prometeu que ele sairia. 

 

(c) o subprincípio da ordenação sequencial ou topicalidade: primeiramente 

representado pelo subprincípio da ordenação linear, no qual, na cadeia 

sintática, o conteúdo mais importante ou mais acessível tende a estar 

situado no primeiro lugar. Isto é, a ordem dos elementos tem relação 

com o grau de importância ou acessibilidade que eles ocupam na 

veiculação da informação; por exemplo, a ordenação das orações 

numa narrativa tende a refletir a sequência temporal dos 

acontecimentos, como em (39).  

 

  O princípio da iconicidade revela que as estruturas linguísticas tendem a 

manifestar traços motivados por razões de ordem semântico-cognitiva e pragmático-

discursiva, sugerindo que a relação entre forma e função não é totalmente arbitrária. 

Para ilustrar, os argumentos que aparecem junto a um verbo numa instanciação 

transitiva remetem ao evento transitivo: se no evento há dois participantes, os papéis 

argumentais também serão dois.   
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3.6 O conteúdo informacional  

 

  Ao tratar do modo como o conteúdo informacional é veiculado em 

determinado contexto sociocomunicativo, referimo-nos à informatividade49. Do ponto 

de vista cognitivo, pragmático e interpessoal, quando ocorre a comunicação, o 

interlocutor pretende informar alguma coisa e/ou provocar alguma reação no outro, 

isso, por sua vez, influencia a maneira como o interlocutor organiza e embala a 

informação a ser veiculada. Ademais, o interlocutor orienta o conteúdo informacional 

com base no que supõe ser de conhecimento ou não do seu parceiro.  

  De outro modo, a informatividade está relacionada ao fluxo da informação 

(CHAFE, 1987), isso significa que a escolha, a ordenação dos elementos e sua 

codificação estão ancoradas na avaliação prévia que o interlocutor faz acerca do 

conhecimento do seu par. Assim, um conceito particular pode estar em algum dos 

estados de ativação formulados por Chafe: ativo, semiativo e inativo. O conceito ativo 

está saliente no foco de atenção na consciência periférica, como um referente ativado 

(dado); o conceito semiativo corresponde ao conteúdo que está na consciência 

periférica, sem estar diretamente focalizado; e, por último, o conceito inativo refere-se 

ao conteúdo que está na memória de longo prazo, ou seja, nem está no foco, como o 

ativo, nem na periferia, como o semiativo. 

  Numa perspectiva mais estrita, a informatividade está relacionada ao 

exame do status informacional dos referentes (ou entidades) nominais. Nessa ótica, 

os referentes nominais podem ser classificados como dado ou velho, relacionado ao 

conceito ativo; novo, relacionado ao conceito inativo; e disponível ou inferível, ambos 

relacionados ao conceito semiativo. Nesse contexto, ao escolher codificar um objeto 

direto como um nome (O professor pegou um béquer) ou como um pronome (O 

homem o espancou), o interlocutor pressupõe que o outro conhece ou não a entidade 

referenciada do discurso. 

   Tomasello (1998) e Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) explicam que 

a informatividade vai além do item e se estende ao nível da oração. De acordo com 

os autores, o modo como um conteúdo proposicional é embalado depende das 

circunstâncias comunicativo-pragmáticas, o que faz uma determinada sequência ser 

organizada de diversas maneiras a depender do foco que o interlocutor queira dar ao 

                                                           
49 Esse conceito foi inicialmente tratado por Prince (1981). 
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evento. Ainda, esclarecem que uma cena pode ser focalizada a partir do ponto de 

vista escolhido pelo falante (perspectivação). Isto é, num relato sobre um evento de 

compra e venda, a atenção focal pode ser mapeada no vendedor ou no comprador, 

ou até mesmo, na coisa comprada. Nesse seguimento, a informatividade articula 

fatores de natureza semântico-cognitiva, bem como discursivo-interacional. 

  Neste trabalho, avalio brevemente o exame da informatividade, a fim de 

verificar em que medida as instanciações da construção transitiva preservam ou não 

informação pragmática do seu exemplar prototípico. 

  

3.7 Plano discursivo e saliência perceptual 

 

A noção de plano discursivo foi formulada por Hopper (1979), a partir da 

psicologia da Gestalt50, e compreende as dimensões de Figura e de Fundo.  

Figura e Fundo estão correlacionados à percepção e à cognição. Nessa 

ótica, o discurso apresenta uma distinção entre o que é central e o que é periférico. 

Essa distinção é fruto do modo como o falante organiza seu texto para atingir seus 

propósitos comunicativos. A distinção entre o que é central ou periférico configura-se 

na distinção entre Figura e Fundo: as porções textuais que são mais salientes e 

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

salientes se localizam no Fundo. 

Hopper e Thompson (1980) investigou o caso das narrativas e concluiu 

que, nestas, a Figura corresponde aos acontecimentos principais, enquanto o Fundo 

diz respeito às porções referentes ao cenário no qual ocorrem os eventos. Isso se 

configura na distribuição de orações com transitividade alta e perfectivas, mais 

relacionadas à Figura, em detrimento de orações com transitividade baixa e 

imperfectivas, relacionadas ao Fundo.  

Martelotta (1998) chama a atenção para o fato de que um tipo de texto pode 

servir de Fundo a outro tipo textual, “um trecho narrativo, por exemplo, em um contexto 

maior não-narrativo, pode servir de Fundo, pois, neste caso, está em posição 

secundária em relação ao foco central do texto” (p. 5).  À luz desse autor, a distinção 

entre Figura e Fundo não é categórica, mas está condicionada ao modo como o 

                                                           
50 A psicologia da Gestalt formulou a concepção de Figura e Fundo, que diz respeito à percepção de 
um objeto observado em primeiro plano (a Figura) e o plano contra o qual ele se destaca (o Fundo).  
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falante organiza aquilo que ele quer dizer de modo a salientar determinadas 

informações em detrimento de outras (saliência perceptual). Isso significa que a 

categoria não pode ser interpretada de modo binário, e sim, em termos escalares. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) propõem que a escala poderia abarcar a ideia 

de -/+ Figura ou -/+ Fundo, de acordo com a perspectiva de análise e do entorno 

discursivo-textual. 

 Nesse viés, este trabalho aplica a ideia de Figura e Fundo, em termos 

escalares, e examina dentro da construção em análise o que pode ser considerado 

+/-Figura e o que pode ser tomado como +/-Fundo. Essa perspectiva é uma 

ferramenta útil na distinção das microconstruções. 

 

3.8 Conclusões 

 

Este capítulo forneceu o horizonte teórico no qual este trabalho ancora-se. 

Foram apresentados conceitos-chave, processos, princípios e categorias de análise 

adotados pela Linguística Funcional Centrada no Uso, os quais são operacionais 

nesta tese. Estes são fruto do fértil diálogo entre pesquisadores da Linguística 

Funcional norte-americana e da Linguística Cognitiva, como já mencionado 

anteriormente. 

O capítulo evidenciou aspectos inerentes à gramática de construções, 

retomando autores que reconhecem a língua como um inventário de construções. 

Além disso, apontou lacunas no modelo, como o modo segundo o qual a noção de 

redes é concebida. Nesse contexto, embora haja perspectivas teóricas diferentes no 

tratamento das relações de herança ou semelhança de família entre as construções, 

esta tese alinha-se, sobretudo, à formulação de Goldberg (1995) e à proposta de 

Traugott e Trousdale (2013). Para esses autores, novos elos entre os nódulos e novos 

nódulos estão em constante emergência na rede construcional. 

 A seção tratou, ainda, das construções de estrutura argumental, noção que 

ocupa lugar central nas pesquisas linguísticas, em virtude da estrutura argumental 

representar um princípio indispensável na organização da língua em uso. Ressaltou o 

caráter multidimensional da estrutura argumental e levantou questões imbricadas em 

sua manifestação, como os processos cognitivos de domínio geral.  

 A meu ver, a adoção da LFCU como aporte teórico para esta tese configura-

se como a alternativa teórica para análise do objeto ora investigado, primeiramente, 
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por considerar que nos fenômenos linguísticos interagem componentes de ordem 

sócio-interacional, bem como de ordem cognitiva. Por conseguinte, a LFCU reconhece 

que existem processos cognitivos subjacentes à manifestação linguística, como é o 

caso da categorização, encadeamento, analogia, projeção metafórica, entre outros. 

Outro aspecto é o fato de ter como princípio o uso da língua como locus da realização 

dos fenômenos linguísticos, considerando a natureza maleável e mutável da língua. 

Vale ressaltar, ainda, a singularidade do trato e do rigor metodológico no manejo dos 

dados linguísticos pela LFCU. Esses dados empíricos são coletados, testados e 

analisados à luz dos princípios, processos e categorias de análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       85 

  

CAPÍTULO 4   

 

ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO TRANSITIVA 

 

 

4.1 Introdução 

 

 Neste capítulo, é apresentada a análise dos dados concernentes às 

instanciações da construção transitiva. O objetivo é discutir a manifestação discursiva 

das ocorrências da construção em tela. Para isso, a pesquisa toma como ponto de 

partida o sentido central dessa construção, caracterizando-a como uma construção 

do português, a fim de, em seguida, examinar os verbos que são licenciados por ela. 

A partir dessa análise inicial e dos dados coletados, é apresentado o modo como os 

diferentes sentidos das instanciações dessa construção se relacionam, ou seja, seus 

elos de polissemia, nos termos de Goldberg (1995; 2006).  

 Em face dos resultados levantados, proponho uma organização hierárquica 

dessa construção de acordo com as amostras investigadas. Por conseguinte, levanto 

os processos cognitivos de domínio geral imbricados na manifestação discursiva da 

construção transitiva. Para elucidar a leitura, retomo os problemas e hipóteses iniciais 

desta tese ao longo do capítulo, a fim de confrontá-los com os resultados. 

 Ancorada no pressuposto de que a construção transitiva é altamente 

produtiva (CROFT, 2001; CROFT; CRUSE, 2004), ressalto que os elos investigados 

aqui, bem como sua representação em termos de rede hierárquica, não esgotam a 

diversidade dessa construção, porém, por se tratar de amostras empíricas (tokens) 

oriundas das modalidades falada e escrita, em gêneros discursivos diversos, 

constituem uma parcela considerável das possibilidades de instanciações dessa 

construção. 

 Na presente pesquisa, o conjunto dos dados analisados corresponde a 321 

ocorrências selecionadas de uma coleção de 6.609 palavras, dessas 3.333 (50,4%) 

correspondem à fala e 3.276 (49,5%) à escrita. As amostras nos corpora examinados 

contemplaram a seguinte distribuição (Tabela 1): 

 

 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       86 

  

TABELA 1 – Distribuição dos dados por número de palavras e orações coletadas. 

 

Fonte (Dados de fala) Nº de 

palavras 

Nº de 

orações 

transitivas 

Corpus Discurso & Gramática/ Natal  2.616 79 

Banco Conversacional de Natal 717 55 

TOTAL 3.333 134 (41,7%) 

Fonte (Dados de escrita) 

Nº de 

palavras 

Nº de 

orações 

transitivas 

Revista Istoé 955 57 

Blogs Vida Materna e Santa Dieta 590 50 

Contos As mãos do meu filho e 

Passeio Noturno 

220 24 

Corpus Discurso & Gramática/ Natal  1.511 56 

TOTAL 3.276 187 (58, 2%) 

 6.609 321 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como se pode ver, a seleção e o controle das orações oriundas da fala 

(41,7%) e da escrita (58,2%) são próximos. Em relação ao número de palavras, a fala, 

por conter pausas, repetições e truncamentos, fornece um conjunto de palavras maior, 

ainda que uma parcela menor de orações. Por considerar que a diferença entre as 

modalidades é equilibrada, optei por não priorizar uma modalidade em detrimento da 

outra. Foram coletados 321 tokens, distribuídos em 163 types de verbos. 

A rigor, os dados são confrontados com os pressupostos teóricos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso e, em face disso, em alguns momentos é 

necessário retomar aspectos da teoria neste capítulo. Por último, são tecidas 

considerações sobre os resultados obtidos e apresentado um sumário dos resultados 

a fim de verificar e testar a hipótese de que a construção transitiva pode ser pensada 

em temos de um continuum. 
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4.2 Instanciações da construção transitiva nos corpora investigados 

 

4.2.1 Caracterização da construção transitiva no PB 

  

Em primeiro lugar, seguindo a linha de Goldberg (1995; 2006), assumo que 

a construção transitiva é uma construção que em várias línguas e, no caso do 

português, há aspectos sintático-semânticos dessa construção que não podem ser 

atribuídos a outra construção51. Em relação à forma, a construção transitiva possui 

arranjo sintático que se caracteriza por dois argumentos em torno de um verbo, sendo 

um Sujeito e um Objeto Direto: 

 

(40) [Suj. V Obj.] 

 

Por sua vez, esse arranjo está associado a um sentido central o qual, do 

mesmo modo que em inglês, implica que um agente age para causar uma mudança 

de estado ou de condição num paciente (GOLDBERG, 1995; 2006; GIVÓN, 2001; 

TAYLOR, 2003; FURTADO DA CUNHA, 2015), conforme representado pelo esquema 

a seguir: 

 

FIGURA 5 – esquema-type da construção transitiva 

 

X AFETAR Y 

 

 Suj     V     obj Forma 

 

 Ag    Ação   Pac Significado 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dito de outra forma, o evento denotado é aquele em que há dois 

participantes: um agente e um paciente. O primeiro direciona um fluxo de energia que 

                                                           
51 Como, por exemplo, a construção ditransitiva, cujo sentido central é “agente faz com que o recipiente 
receba o paciente”, e cujo padrão estrutural relacionado a esse sentido é Suj. V Obj. Ind. Obj. Dir. ou 
Suj. Obj. Ind. V Obj. Dir. (FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 84). 
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é transmitido e causa alguma mudança, seja de condição, de estado ou de 

localização, no segundo que é impactado por essa energia (TALMY, 1988; 

LANGACKER, 2008). Para ilustrar, observe os casos a seguir: 

 

(41) Cortei uma raposinha que tinha no livro de Layce. (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 8). 

 

(42) Ele apalpa o topo da minha barriga (Blog Vida Materna, 06/11/2012). 

 

(43) O ônibus passou pela direita e trancou agente (Corpus D&G, Escrita, 

p. 44). 

 

As instanciações (41-43) se caracterizam, semanticamente, pela mudança 

da entidade paciente: a raposinha é cortada, a barriga apalpada e as pessoas 

trancadas52, respectivamente. Essas instanciações possuem em comum o sentido de 

causar uma mudança de estado que é inerente à construção transitiva. 

A acepção de Goldberg (1995) esclarece que um padrão oracional pode 

ser considerado uma construção se algum aspecto de sua forma ou função não for 

estritamente previsível de suas partes componentes ou de outras construções já 

existentes na língua, conforme explicita em 

 

C é uma construção se C se define como um pareamento forma-significado 
<Fᵢ, Sᵢ>, tal que algum aspecto de Fᵢ ou algum aspecto de Sᵢ não é 
estritamente previsível das partes componentes de C ou de outras 
construções previamente estabelecidas (p. 4) 

 

A construção transitiva é uma construção em que a forma em (40) está 

relacionada ao significado de causar uma mudança de estado, condição ou 

localização. Outras ocorrências são: 

 

(44) Eu compro a posta de peixe e boto no limão (Corpus D&G, Fala, p. 

60). 

 

                                                           
52 Nesse caso, trancar refere-se ao sentido metafórico de “trancar” no trânsito, quando um veículo faz 
uma manobra que impede outro veículo de prosseguir. 
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(45) aí eu sei que eu fiquei esses dias todinho lá ... sem dormir direito ... 

coçava muito né ... aquele negócio sarando né ... aquelas ferida 

cicatrizando ... aí eu fiz uma plástica  (Corpus D&G, Fala, p. 22). 

 

Adicionalmente, Goldberg (1995) argumenta a favor de uma abordagem 

que tanto possa partir do item lexical para a construção, como da construção para o 

item lexical53. Sob essa visão, a construção e o verbo interagem, de maneira que tanto 

o verbo contribui para o sentido da construção, quanto vice-versa. Para isso, os papéis 

participantes do verbo se fundem com os papéis argumentais da construção, 

conforme preconiza a autora. 

Cabe ressaltar que o fato de a construção transitiva ser altamente produtiva 

em termos de types e tokens, como se verá a seguir, isso não implica dizer que todos 

os verbos da língua podem ser associados a ela54. Seguindo a proposta de Goldberg, 

no que tange ao princípio da coerência semântica, verbos e construção se integram 

quando o significado de ambos é compatível. Em resumo, o evento assinalado pelo 

verbo é uma ocorrência do tipo de evento mais geral assinalado pela construção.    

 

4.2.2 Verbos associados à construção transitiva 

 

 No Capítulo 1 desta tese, o primeiro problema de pesquisa levantado é o 

seguinte: que tipos semânticos de verbo são perfilados e licenciados pela construção 

transitiva? Esse problema gerou a hipótese: “diferentes tipos semânticos de verbos 

interagem com a construção transitiva, de maneira que essa interação pode motivar 

diferenças significativas em relação ao sentido prototípico da construção”. Para 

responder essa questão e atestar a hipótese levantada, agrupei os verbos que 

ocorreram nas instanciações da construção transitiva a partir de semelhanças 

semânticas, utilizando a classificação feita Chafe (1979) e Borba (1996), conforme 

descrevo nas linhas a seguir. A fim de antecipar os resultados e elucidar a informação 

numérica sobre a ocorrência dos verbos, segue a Tabela: 

 

 

                                                           
53 Grosso modo, Goldberg explica essa perspectiva como modo de análise top down (da construção 
para o item lexical) ou bottom up (do item lexical para a construção). 
54 Para exemplificar: Certos verbos como comparecer e chegar, que indicam movimento, não ocorrem 
na construção transitiva. 
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Tabela 2: Tipos semânticos de verbos e sua frequência de ocorrência nos corpora. 

 

Tipo semântico de 

verbo 

Nº Tokens 

(321) 

Percentual nos 

corpora 

Ação-processo 161 50,15% 

Ação 81 25,23% 

Processo 29 9,03% 

Estado 50 15,57% 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Primeiramente, é necessário frisar que os verbos que se associam à 

construção transitiva são aqueles que admitem, em sua estrutura argumental, dois 

argumentos. Isso porque as instanciações da construção transitiva evocam cenas em 

que há dois participantes (cf. 4.2.1). Sintaticamente, esses participantes são 

tradicionalmente classificados como sujeito e objeto direto.  

 

4.2.2.1 Instanciações com verbos de ação-processo 

 

No conjunto de amostras textuais coletadas neste trabalho, 321 orações 

são compostas por verbos associados a elementos classificados como sujeito e objeto 

direto, respectivamente, consoante ilustra a ocorrência a seguir arrolada: 

 

(46) D. Margarida tira os sapatos que lhe apertam os pés (Conto As mãos 

do meu filho)55. 

 

Em (46), observa-se um caso típico de transferência, em que uma entidade 

agente – humano e animado – (D. Margarida) intencionalmente afeta (ação expressa 

por tirar) e causa uma mudança de estado da entidade paciente (os sapatos) que é 

deslocado dos pés para outro lugar. Tal verbo (tirar) corresponde ao que Chafe (1979) 

e Borba (1996) classificam como verbo do tipo semântico ação-processo. A 

                                                           
55 Para facilitar a localização dos elementos na oração, o verbo está em negrito, o sujeito em itálico, e 
o objeto direto em sublinhado. 
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característica desse verbo é expressar uma mudança de estado, condição ou locação 

de um paciente, causada por um sujeito animado e intencional. 

Nos corpora sob análise, foram encontrados 161 casos de verbos do tipo 

ação-processo, o que corresponde a 50,1% dos dados. Desses, os verbos mais 

frequentes foram fazer (35 ocorrências) e pegar (23 ocorrências), os quais equivalem 

ao percentual 10,9% e 7,1% das amostras, respectivamente. Os dados arrolados a 

seguir são amostras de tokens desses verbos: 

 

(47) Fizemos um levantamento, que mostrei ao Conselho Federal de 

Medicina, com mais de dez casos de mortes e complicações graves 

atribuídas a cirurgiões plásticos. (Revista Istoé 11Jul/2012). 

 

(48) Eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave (Corpus 

D&G, Fala, p. 30). 

 

Em (47), o sujeito-agente (Ø = nós) realiza uma ação (fazer) que causa a 

criação de uma entidade (um levantamento – objeto efetuado56), que não existia e 

passa a existir. Na amostra em (48), a ação (trancar) deliberada pelo sujeito-agente 

(Eu) muda a condição do objeto-paciente (o professor) de livre para preso em uma 

sala. 

Nos casos elencados até aqui (46-48), observa-se a ocorrência de uma 

transferência de fluxo de energia entre um agente e um paciente, a qual denota 

relação direta com o evento transitivo prototípico, cujo sentido está relacionado a uma 

entidade agente que causa uma mudança de estado, de condição ou localização de 

uma entidade paciente ou dá existência a uma entidade (objeto efetuado). 

A hipótese é, pois, que tirar (46), fazer (47) e trancar (48) são perfilados 

pela construção transitiva, pois o tipo de evento codificado por esses verbos é 

compatível com o sentido da construção. Na perspectiva de Goldberg, a construção 

assinala de que modo o verbo combina-se com ela, bem como circunscreve a classe 

de verbos que pode integrar-se com ela. Além disso, a construção especifica a 

                                                           
56 Givón (1984; 2001) explica que o afetamento do objeto pode ocorrer de maneira parcial ou total como 
em She washed his shirt (Ela lavou a camisa dele) e They demolished the house (Eles demoliram a 
casa), respectivamente; ou ainda, o objeto pode ser efetuado pela ação verbal, ou seja, criado a partir 
dessa ação She made a dress (Ela fez um vestido). 
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maneira como o tipo de evento codificado pelo verbo associa-se com o tipo de evento 

denotado por ela. Nesse viés, os eventos codificados por tirar, por fazer e por trancar 

são instanciações do tipo de evento atinente à construção transitiva. 

A alta frequência dos verbos de ação-processo, 161 tokens distribuídos em 

91 types, assinala que esse tipo semântico está associado à representação do evento 

transitivo prototípico. Um motivo para isso é o fato de esse verbo, geralmente, envolver 

um afetamento total na entidade paciente. A frequência de fazer ilustra essa 

afirmação: o verbo possui como sentido central a ideia de que um agente volitivo age 

criando algo, ou seja, um objeto efetuado pela ação do verbo. Isso posto, pode-se 

dizer que a moldura semântica de fazer é análoga à semântica da construção 

transitiva, de maneira que o evento denotado por fazer é uma instância do evento 

relacionado à construção transitiva. 

Cabe destacar que os verbos podem ser tomados em termos de 

prototipicidade, de modo que há verbos que denotam +/- agentividade e +/-afetamento 

das entidades que o acompanham.  

Assim, há instanciações, como em (46), em que a entidade classificada 

como sujeito é [+ agente] (D. Margarida) e a entidade tomada como objeto direto (os 

sapatos) é [+ afetada]. Observe-se, nesse caso, que o sujeito é animado57 e dotado 

de intencionalidade; já o objeto é não-humano e individuado. Além do mais, um verbo 

como tirar evoca uma cena em que existe um “tirador” e uma coisa “tirada”. Na mesma 

linha, a construção transitiva está relacionada aos papéis argumentais de agente e 

paciente. Isso posto, para que a construção transitiva instancie tirar, deve haver uma 

inter-relação entre os papéis participantes do verbo e os papéis argumentais da 

construção. Em outras palavras, a inter-relação ocorre por compatibilidade semântica, 

uma vez que os papéis de agente e paciente correspondem, respectivamente, a 

“tirador” e “coisa tirada”. Conclui-se, então, que esses papéis se fundem e possibilitam 

que o verbo seja instanciado pela construção. 

 Há instanciações, porém, em que o elemento sujeito é [- agente], pois 

possui menos atributos do agente prototípico, como em (41), sendo uma entidade – 

não animada e ausente de intencionalidade – ou instrumento causativo: 

                                                           
57 Na literatura linguística, a animacidade pode ser definida em termos de uma hierarquia cujos 
componentes são: humano > animal > inanimado. Essa hierarquia, conhecida como hierarquia de 
animacidade (animacy hierarchy), ou hierarquia de agentividade (agentivity hierarchy), pode ser 
estabelecida, em algumas línguas, através da distinção entre entidade humana x não-humana ou 
animada x inanimada (COMRIE, 1989; PAYNE, 1997). 
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(49) Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem (Conto 

Passeio noturno). 

 

Nessa ocorrência, a construção licencia um verbo, bloquear, cuja entidade 

na posição de sujeito (Os carros dos meninos) é um causativo, ou ainda, um 

instrumento manipulado pelos meninos, causa uma mudança de condição, a porta da 

garagem, que passa de desimpedida para bloqueada.  

Casos como em (46-49), com verbos de ação-processo, são mais 

frequentes nos corpora sob consulta, como já mencionado anteriormente. Nesse 

aspecto, no que tange a esse tipo semântico de verbo, uma ocorrência como (46) é 

menos marcada e mais frequente do que aquela em (49). 

Sob a ótica de Langacker (2008), as línguas humanas podem codificar 

eventos a partir de duas orientações, uma agentiva e outra temática58, de maneira que 

cada língua recorta qual dessas orientações será prototípica. No caso do português, 

a orientação agentiva é predominante - a tendência é de que o agente seja foco de 

atenção e preencha, ainda, a posição de sujeito. Segundo Bybee (2010), a alta 

frequência de uso de um construto é o que contribui para modelar a representação 

mental da construção que ele instancia. 

Na perspectiva de Goldberg (1995), a interação entre verbos e construções 

segue dois princípios: o princípio da coerência semântica e o princípio da 

correspondência. O primeiro ressalta que somente papéis semanticamente 

compatíveis podem ser fundidos, implicando, assim, que o sentido do verbo seja 

compatível com o da construção. O segundo destaca que cada papel desempenhado 

pelo(s) argumento(s) do verbo deve corresponder e ser fundido com um papel 

argumental da construção.  

Quando se trata de verbos de ação-processo, rastrear a fusão entre os 

papéis do verbo e os papéis argumentais da construção torna-se mais simples, pois 

esse verbo prototipicamente implica uma moldura semântica em que um agente causa 

mudança de estado/condição/localização de um paciente, moldura essa análoga ao 

sentido da construção transitiva, como demonstrado pelas instanciações discutidas 

até aqui. 

                                                           
58 “Agent orientation” e “theme orientation”, nos termos do autor. Segundo ele, “tema” está associado a 
uma série de papéis semânticos, tais como: paciente, experienciador e zero. Para maior detalhamento, 
consultar Langacker (2008, p. 366). 
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Contudo, como rastrear essa fusão em instâncias cuja noção de 

agentividade/afetamento é menos saliente? Para responder essa questão, discuto os 

casos com outros tipos semânticos de verbos. 

 

4.2.2.2 Instanciações com verbos de ação 

 

No material analisado, foram encontradas 81 ocorrências de verbo de ação, 

as quais correspondem a um percentual de 25,2% dos dados. Esse verbo se 

caracteriza por expressar uma atividade – física ou não – realizada por um agente 

e/ou controlador na posição de sujeito. Eles “indicam, portanto, um fazer por parte do 

sujeito” (BORBA, 1996, p. 58). Atrelado a esse verbo, estão os papéis participantes 

de agente para o sujeito e tema59 para o objeto direto, como ilustra a ocorrência: 

 

 (50) Examinei o carro na garagem (Conto Passeio noturno). 

 

Em (50), a oração denota um evento em que uma entidade [+agente] (Ø = 

eu) pratica uma ação (examinar) que não desencadeia nenhuma mudança física ou 

de condição na segunda entidade [-paciente] (o carro). Nesse caso, o referente da 

entidade classificada como objeto direto é o tema para o qual se dirige a ação do 

agente. Outro caso em que há a expressão de um fazer por parte da entidade 

codificada na posição de sujeito está descrito em (51): 

 

(51) Já li todo o livro (Banco Conversacional de Natal, Conversa 1). 

 

Semelhantemente à ocorrência em (50), na amostra em (51), o agente (Ø 

= eu) executa uma ação (ler) que não causa mudança física, de condição ou de 

localização no segundo elemento (todo o livro). Os casos em (50-51) compartilham o 

mesmo padrão estrutural de (46-49), todavia se afastam semanticamente pelo papel 

                                                           
59 Designa o participante do evento que não é afetado nem efetuado pela ação verbal, mas faz parte 
da moldura do verbo. Em outras palavras, o termo tema pode ser definido na literatura como “a entidade 
deslocada por uma ação” (CANÇADO, 2005, p. 113). Entretanto, considero paciente o participante que 
sofre mudança física de estado ou local, como sugere Slobin (1982) ao tratar do evento transitivo 
prototípico. O papel tema, tal como utilizado aqui, pode corresponder ao papel “objetivo (ou objeto 
estativo)” utilizado por Cançado. 
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participante da entidade expressa na posição de objeto direto, que não sofre mudança 

de estado/condição, ou seja é um tema [- Paciente].  

Ainda na linha dos verbos de atividade mental, foram encontrados nos 

corpora sob análise instanciações como em (52) e (53): 

 

(52) Aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só 

... lá com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família 

... aí eu escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino (Corpus 

D&G, Fala, p. 23). 

 

(53) O Pelé também esqueceu os documentos...” (Banco Conversacional 

de Natal, Conversa 2). 

  

Nas amostras acima, as orações denotam eventos expressos por verbos 

que designam duas atividades mentais, escutar e esquecer, respectivamente. Desse 

modo, a entidade na posição de sujeito (eu / O Pelé) não apresenta propriedades de 

agente (intencional e controlador), uma vez que escutar e esquecer denotam eventos 

em que não há um agente intencional, mas alguém que experiencia algo; ou seja, 

nesses casos, não se escuta ou se esquece porque se quer. Além disso, não ocorre 

afetamento algum na segunda entidade (o berro do menino / os documentos, 

respectivamente). Para Borba (1996), quando os verbos denotam uma atividade 

mental, isto é, uma experiência psicológica ou perceptual, o papel participante do 

sujeito é arrolado como experienciador [- agente], enquanto o papel do referente do 

objeto é o estímulo60  [- paciente] dessa experiência.  

 Grosso modo, essas instâncias herdam da construção transitiva: a sua 

grade estrutural e a saliência cognitiva da entidade com papel de agente, cuja posição 

gramatical é a de sujeito, que é para onde se dirige o foco da ação denotada pelo 

verbo.  

 No material coletado, também foram constatadas amostras com verbo de 

enunciação ou dicendi, como em (54) e (55): 

 

                                                           
60 Ao tratar dos papéis semânticos no inglês, Dixon (1992) utiliza o termo “estímulo” (stimulus) para se 
referir as entidades que desencadeiam um sentir (like, love, hate, prefer, fear, admire, want, enjoy, etc.). 
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(54) Xingo o mundo em voz baixa, por tamanha inconveniência 

acontecendo naquele momento (Blog Vida Materna, 19/11/2012). 

 

(55) Quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra 

mostrar a experiência que eu tinha achado fantástico ... (Corpus D&G, Fala, 

p. 50). 

 

As ocorrências em (54) e (55) denotam um evento em que um elemento 

agente (intencional e controlador) pratica uma ação de dizer (xingar / chamar, 

respectivamente). Em ambos, as entidades que ocupam a posição sintática de objeto 

direto (o mundo / umas duas colegas minhas) não sofrem mudança de 

estado/condição ou localização. Além disso, esses objetos não são efetuados pela 

ação de dizer, uma vez que o mundo e umas duas colegas minhas são entidades 

concretas que preexistem à enunciação.  

Furtado da Cunha (2013), ao estudar a construção ditransitiva, atesta que 

verbos do tipo dicendi também são licenciados por essa construção. Em sua análise, 

a autora explica que esses verbos denotam uma atividade que, via metáfora, pode ser 

interpretada como um evento de transferência, uma vez que aquilo que é dito é 

transferido para um interlocutor. 

 

4.2.2.3 Instanciações com verbos de processo 

 

Os dados apresentam, ainda, verbos do tipo semântico processo, que 

“expressam um evento ou sucessão de eventos que afetam um sujeito paciente” 

(BORBA, 1996 p. 58). Esse tipo de verbo exprime um acontecer, de modo que o papel 

desempenhado pelo sujeito, nos termos de Borba, pode ser tomado como paciente. 

Veja-se: 

 

(56) O americano Bob Diamond ganhou R$ 79 milhões em 2011 por seu 

trabalho como diretor-executivo do banco britânico Barclays - era o mais 

bem pago do Reino Unido (Revista Istoé 11Jul/2012). 

 

(57) Ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e 

passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...] e a empregada 
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e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e 

liberados né (Corpus D&G, Fala, p. 22). 

 

Seguindo a classificação de Borba, em (56), a entidade rotulada 

sintaticamente como sujeito (O americano Bob Diamond) é o paciente do evento 

denotado pelo verbo (ganhar). Contudo, nesse caso, o sujeito é beneficiário [-agente] 

do processo denotado pelo verbo. Por sua vez, o referente do objeto direto (79 

milhões) não sofre mudança de condição, é, portanto, tema [-paciente].  

O mesmo ocorre em (57), em que os referentes do sujeito (a empregada e 

o motorista), segundo Borba, são pacientes do processo denotado pelo verbo (sofrer), 

enquanto o referente do objeto direto (escoriações leves) é tema [-paciente] do 

processo.  

Nos corpora sob consulta, foram encontradas 29 ocorrências desse tipo de 

verbo, as quais correspondem a 9% dos dados. É o tipo semântico de verbo com a 

configuração [Suj. V Obj.] menos frequente no material investigado. 

 

4.2.2.4 Instanciações com verbos de estado 

 

Foram coletadas instanciações que se afastam, sobremaneira, do sentido 

central da construção transitiva. Essas ocorrências denotam situações não dinâmicas 

com verbo do tipo semântico estado. Esses verbos correspondem a predicados em 

que não há uma atividade expressa, e sim a expressão de uma propriedade (estado, 

condição, situação), cujo “sujeito é mero suporte de propriedades” (BORBA, 1996, p. 

60), ou seja, se encontra em um estado ou em uma condição, como nas ocorrências 

a seguir: 

 

(58) Eu tive aula... fiquei direto no espanhol... (Banco Conversacional de 

Natal, Conversa 1). 

 

(59) [Sobre alimentos] Esses contêm magnésio, clorofila e são ricas em 

antioxidantes (Blog Vida Materna, 06/11/2012). 

 

Nas orações em (58) e (59), os verbos (ter / conter) atribuem ao seu sujeito 

(Eu / esses = alimentos) uma propriedade ou um estado, enquanto o referente do 
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objeto direto (aula / magnésio, clorofila) designa essa propriedade, qualidade ou 

estado, cujo papel é de estativo61. A diferença entre essas duas orações reside no 

fato de que o sujeito de (58) é humano, enquanto o de (59) é não humano. Foram 

atestadas 50 ocorrências de orações sintaticamente transitivas com verbos de estado 

nos corpora, o que significa um percentual de 15,5% dos dados 

Conforme Bybee (2010), grande parte das construções de uma língua é 

parcialmente esquemática, com posições vazias que podem ser ocupadas por um 

conjunto de itens semanticamente definidos. Dito de outro modo, os papéis 

argumentais de uma construção ocupam posições (slots, nos termos de Goldberg) na 

representação mental das construções, e os papéis participantes são slots na 

representação semântica dos predicados (GOLDBERG, 1995). Isso significa dizer que 

a construção transitiva pode ser preenchida por itens lexicais variados, que 

desempenhem os papéis semânticos previstos, sendo, portanto, uma construção 

esquemática da língua. 

Como visto até aqui, os achados do material examinado demonstram que 

a construção transitiva é produtiva, tanto tem termos de types quanto de tokens, 

esquemática e seus papéis argumentais de agente e paciente podem ser fundidos 

com os papéis participantes dos verbos que ela licencia, os quais ocupam as posições 

sintáticas das relações gramaticais de sujeito e de objeto direto.  

Retomando a pergunta que abre esta seção, assumo que verbos 

semanticamente distintos, conforme (46-59) são perfilados pela construção transitiva, 

incluindo casos que extrapolam a própria classificação (57). Isso significa que, de 

algum modo, esses verbos são compatíveis com o significado da construção 

transitiva. No que tange a hipótese inicial, é necessário estender o rastreamento. 

Dadas as diferentes instanciações da construção transitiva encontradas nos corpora 

sob investigação, é necessário discutir o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) essa construção 

licencia verbos semanticamente tão distintos, como veremos na seção a seguir.  

 

4.2.3 Uma família de sentidos relacionados 

 

                                                           
61 O papel estativo corresponde a participantes que não se referem a ações ou processos, mas a 
estados. Esse papel designa uma propriedade, qualidade ou estado de um sujeito que é o suporte 
dessa propriedade. 
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 O segundo problema que desponta nesta pesquisa envolve a seguinte 

questão: as orações que instanciam o sentido central da construção transitiva e outras 

que dele se afastam formam uma rede construcional? A hipótese assinalada para 

essa questão é: as diferentes instanciações da construção transitiva estão ligadas 

entre si por meio de elos de polissemia, o que pode justificar a organização hierárquica 

em subesquemas e microconstruções. Essa hipótese é desdobrada em duas seções: 

nesta, que investiga os elos de polissemia, e na seguinte, que trata da organização 

hierárquica da construção transitiva. Adicionalmente, nesta seção, o terceiro problema 

da tese é retomado: quais os atributos que aproximam ou distanciam as instanciações 

da construção transitiva? Alinhada a essa questão, está a hipótese de que as 

propriedades semânticas motivam a aproximação e/ou afastamento entre as 

instanciações da construção transitiva. 

 A princípio, ao afirmar que a construção transitiva é uma construção 

esquemática do português, assumo que essa construção pode ser associada a uma 

família de sentidos distintos, porém intimamente relacionados. Ancoro-me, em 

especial, em Goldberg (1995), Bybee (2010) e Traugott e Trousdale (2013), os quais 

compartilham a ideia de que as construções se organizam em termos de redes. Essa 

rede pode ser composta por elos de polissemia que, em síntese, correspondem aos 

elos semânticos que ligam diferentes instanciações de uma construção, desde o 

sentido prototípico até suas extensões.  

 Sob esse viés, o sentido central da construção transitiva, “agente 

intencional causa uma mudança de estado ou localização de uma entidade paciente”, 

associado ao evento transitivo prototípico, é estendido para abarcar outros tipos de 

eventos. É por essa razão que a moldura sintática e as particularidades semânticas 

da construção são independentes dos verbos que podem ser licenciados por e 

fundidos com ela. 

 Logo, (60) expressa o sentido prototípico da construção, uma vez que há 

afetamento total da entidade paciente (o filho) por meio de uma ação (enterrar) 

realizada intencionalmente por um agente (o pai): 

 

(60) O pai sabendo da istória do cemitério enterrou o filho lá (Corpus D&G, 

Escrita, p. 46) 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       100 

  

Lakoff e Johnson (1980) esclarecem que a noção de causação é básica 

para as atividades humanas e que, de maneira geral, a causação prototípica envolve 

a “manipulação direta de um objeto”, como é o caso denotado em (60). Isso significa 

que, por expressar uma mudança concreta de condição do paciente, essa oração 

associa-se ao sentido prototípico da construção transitiva.  

 Há ocorrências, porém, em que os traços prototípicos relacionados ao 

sentido central da construção transitiva não estão presentes na oração, tanto com 

relação ao participante na posição de sujeito, como em (61), quanto com relação ao 

participante na posição de objeto direto (62). De maneira que há, nos dados 

observados, instanciações cujas ideias de agente e de paciente estão afastadas, 

como em (63). Observe-se as amostras: 

 

(61) era uma tarde linda e ainda tinha uma réstia de sol sobre ... as 

galhadas secas ... Marcos eu vi um pássaro ... um pássaro ... amarelo com 

marrom e branco com uma crista assim sobre a cabeça ... um cocar assim 

de penas ... rapaz que pássaro lindo (Corpus D&G, Fala, p. 124) 

 

(62) Após deixar o cargo, Diamond divulgou dados que sugerem que o 

Banco Central Britânico estava ciente da manobra. (Revista Istoé 

11Jul/2012). 

 

(63) Tenho uma certa vocação para Madre Teresa. Uso cinto de castidade 

em meus shows - Gaby Amarantos, cantora. (Revista Istoé 11Jul/2012). 

 

As orações em (61-63) representam um caso de polissemia construcional, 

em que o padrão sintático conforma-se ao da construção transitiva prototípica [Suj V 

Obj], mas cujos verbos, conceptualizando eventos de percepção, de ação e de estado, 

respectivamente, se afastam do significado central dessa construção. Portanto, o 

padrão formal da construção transitiva prototípica pareado ao sentido de afetamento 

de um paciente causado pela ação de um agente, como em (60), é estendido para 

outras orações em que os verbos não compartilham essa moldura semântica.  

 Sob a ótica de Traugott e Trousdale (2013), a construção pode licenciar 

verbos de domínios semânticos relativamente distintos, isso porque o significado dos 

padrões construcionais é mais esquemático do que o significado do verbo. Ante essa 
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ótica, os papéis argumentais da construção transitiva, no caso em tela agente e 

paciente, são definidos para, por conseguinte, averiguar a classe de verbos que pode 

instanciá-la.  

 É essencial destacar a ocorrência de casos em que um verbo, associado 

ao sentido prototípico da construção transitiva, pode apresentar um uso metafórico, 

como na amostra abaixo:   

 

(64) Não sei se o senhor sabe que nós fomos muito pobres... Pois? Fomos. 

Roemos um osso duro (Conto As mãos do meu filho). 

  

Já em (64), embora o verbo roer implique um roedor e uma coisa roída, 

nessa instância seu sentido é metafórico e relacionado à ideia de “osso duro de roer”, 

ou seja, algo particularmente difícil de suportar. Nesse caso, o sujeito (Ø = nós) é um 

experienciador [-agente] da ação denotada pelo verbo, conquanto o referente do 

objeto direto (um osso duro) implica as dificuldades enfrentadas pelo sujeito e possui 

papel atrelado à estímulo, ou seja, alguma situação é o “osso duro” da experiência do 

sujeito. Ainda que ocorra essa extensão metafórica, observa-se que o verbo preserva 

o seu arranjo transitivo. 

Como observado até aqui, extensões a partir do protótipo licenciam o 

mesmo padrão sintático pareado a sentidos diferentes que são relacionados por elos 

de polissemia. Sob esse aspecto, nos corpora sob consulta, foi possível relacionar 

alguns sentidos62 para a construção transitiva, tais como: 

 

(a) Relacionado a verbos de ação-processo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Goldberg (1995) não arrola um conjunto de sentidos que pode ser atribuído à construção transitiva, 
tal qual faz com a construção ditransitiva e a construção de movimento causado. Em português, apenas 
o recente trabalho de Furtado da Cunha (2015) aponta algumas extensões do sentido da construção 
transitiva.  
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X AFETAR/EFETUAR Y 

 

{ Suj [V – Ação-processo] Obj }63 

 

[X Ø = eu] apaguei [Y as luzes do carro]64 

 

O sentido descrito em (a) corresponde ao sentido central da construção 

transitiva e abarca instanciações com verbos do tipo semântico ação-processo, como: 

fazer, gerar, demarcar, surrupiar, entre outros. Esse sentido implica necessariamente 

em termos semânticos, a atividade, em geral, intencional de um agente e a ocorrência 

de mudança de estado/condição/localização do paciente. No caso, as luzes do carro 

mudaram da condição de acesas para  apagadas. 

 

(b) Relacionado a verbos de ação 

 

X AGIR Y 

 

{ Suj [V- Ação] Obj }65 

 

[X Ø = nós] subimos [Y uma duna]66 

 

 

X EXPERIENCIAR Y 

 

{ Suj [V- Ação (psicológica/sensorial)]  Obj }67 

 

[X Ø = nós] ouvimos [Y o coraçãozinho do bebê]68 

 

   

                                                           
63 Elaboração própria. 
64 Conto Passeio noturno. 
65 Elaboração própria. 
66 Corpus D&G, Escrita, p. 169). 
67 Elaboração própria. 
68 Blog Vida materna. 
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X DIZER Y 

 

{ Suj [V – Ação (dicendi)] Obj }69 

 

[X Diamond] divulgou [Y dados]70 

 

Em (b), é possível observar que há três sentidos postulados, uma vez que 

a classificação para instanciações com verbos do tipo semântico ação é genérica para 

abarcar as ocorrências que se fundem com esse tipo semântico.   Dito isso, (b) 

engloba verbos como olhar, apalpar, examinar, sentir, chamar, negar, criticar, falar, 

etc. Em outras palavras, atrelado ao sentido X AGIR Y, está uma atividade 

desencadeada por um agente e que não implica afetamento na entidade paciente. 

Relacionado ao sentido X EXPERIENCIAR Y, estão os casos que, conforme descritos 

anteriormente, correspondem a atividades psicológicas e perceptuais, sendo o 

referente do sujeito um experienciador, enquanto o referente do objeto, um estímulo. 

Por último, o sentido de X DIZER Y também é classificado como pertencente ao tipo 

semântico ação, uma vez que o agente não desencadeia, a priori, uma mudança no 

objeto paciente. No entanto, via metáfora, o referente do objeto pode ser 

reinterpretado como efetuado pela ação verbal71. Em resumo, (b) caracteriza-se por 

ter um referente sujeito [+ agente] e um objeto [-paciente] e indica uma ação mais 

física, de dizer ou não, ou mais psicológica.  

 

(c) Relacionado a verbos de processo 

 

X ACONTECER Y 

 

{ Suj [V – processo] Obj }72 

 

[X O Brasil] enfrenta [Y uma transformação]73 

 

                                                           
69 Elaboração própria. 
70 Revista Istoé 11Jul/2012. 
71 Retomo essa questão a seguir. 
72 Elaboração própria. 
73 Revista Istoé 11Jul/2012. 
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O sentido apontado em (c) corresponde a instanciações que exprimem um 

acontecer, ou seja, um evento ou sucessão de eventos que afetam um sujeito 

paciente. Fazem parte desse caso, verbos como:  enfrentar, sofrer, ganhar, perder, 

entre outros. Nesse caso, a propriedade de [+ agente] do sujeito é perdida, bem como 

o objeto é [- paciente]. Orações com esses verbos são as menos frequentes nos 

corpora investigados. Em hipótese, tais orações podem situar-se como casos 

fronteiriços, de modo que a classificação feita por Borba atende alguns casos, como 

em A viúva chorava lágrimas de sangue74, porém não é suficiente para abarcar outro, 

como Diamond ganhou 79 milhões, em que o referente do sujeito é um beneficiário. 

Casos como esses estão relacionados apenas sintaticamente à construção transitiva 

prototípica. 

 

d)    Relacionado a verbos de estado 

 

X POSSUIR Y 

 

{ Suj [V – (estado)] Obj }75 

 

[X Eu] tenho [Y uma série de plantas]76 

 

Por último, (d) enquadra instanciações com verbos do tipo estado, como: 

ter, possuir, conter e implicar. Nesses casos, a ideia de mudança é completamente 

apagada, sendo o seu sentido atrelado ao fato de possuir uma determinada 

propriedade. Em outras palavras, orações com esse tipo de verbo correspondem a 

uma não atividade, e, sim, a expressão de uma propriedade, seja ela estado, condição 

ou situação de um sujeito que funciona como suporte dessa propriedade expressa. 

Embora frequentes nos corpora investigados, os tokens com esse tipo de verbo 

parecem flutuar entre a construção transitiva e outra, como será mencionado no 

decorrer do trabalho. 

Cabe salientar que uma característica semântica que tende a ser 

preservada é o referente do sujeito possuir o traço semântico de [+ animado], sendo 

                                                           
74 Ocorrência dada por Borba (1996, p. 58). 
75 Elaboração própria. 
76 Corpus Discurso e Gramática/Natal. 
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assim em 255 ocorrências, o que corresponde a 79, 4% dos dados coletados, como 

se pode ver em (65): 

 

(65) Os seres humanos têm a mesma composição das plantas... (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 2). 

 

(66) O post de hoje tem um tom de desabafo. (Blog Santa Dieta, 

18/02/2013). 

 

Em (66), há uma ocorrência de referente do sujeito [- animado], que 

corresponde a 20,6% dos casos, ou 66 ocorrências. Em resumo, a animacidade reflete 

o fato de que certos tipos de entidades (coisas que se movem, tem força e iniciam 

ações) são mais facilmente selecionadas como tópico de conversação do que outras. 

Para Kuno (1977 apud PAYNE, 1997, p. 151) existe um princípio de empatia na 

comunicação humana que diz: 

 

os humanos tendem a selecionar como tópico entidades com as quais eles 
empatizam: primeiro, eles mesmos; segundo, a pessoa com quem estão 
falando; em seguida, outros humanos; depois, seres não-humanos animados; 
e finalmente o mundo inanimado.  

 

Sob esse ponto de vista, os humanos tendem a selecionar, para a posição 

de sujeito, entidades [+ animadas] e agentivas; para a de objeto direto, entidades           

[- animadas]. Esse traço revela-se em instanciações com todos os tipos semânticos 

de verbos. 

Lakoff (1987) esclarece que as categorias podem ser pensadas em termos 

de radialidade. Nesse sentido, as categorias radiais especificam links entre 

subcategorias e permitem extensões dessa categoria. Desse modo, uma categoria 

pode ter membros com muitas propriedades relacionadas ao membro central, outros 

com poucas propriedades e alguns podem, inclusive, não exibir nenhum. Assim, esses 

membros podem pertencer à categoria devido aos elos que os unem direta ou 

indiretamente ao exemplar prototípico. Os membros mais periféricos podem não ser 

predizíveis do exemplar, mas são motivados por ele. Esse postulado pode explicar o 

fato de sentidos distintos serem associados e/ou motivados pelo sentido central.  
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Ademais, é possível considerar que há uma relação icônica entre o padrão 

construcional, refletido nas instanciações da construção, e as cenas categorizadas 

pelos usuários da língua. Em outras palavras, a forma conceptualiza o evento, por 

isso, a construção possui aspectos que são cognitivos e outros socioculturais. 

Os sentidos descritos aqui ilustram os elos de polissemia encontrados entre 

as instanciações da construção transitiva. A rigor, um conjunto de verbos é licenciado 

pela construção transitiva, de modo que o rastreamento desses links entre os sentidos 

deve levar em conta algumas observações: 

 

1. Em todas as instanciações, a forma é preservada, independentemente 

dos verbos perfilados. Isso implica dizer que a forma está relacionada ao 

padrão construcional.  

 

2. O padrão sintático é tão rotinizado que permite a inserção de outros 

elementos, como modificadores e sintagmas adverbiais, preservando o 

sentido denotado pela instanciação. 

 

3. Em relação à forma, uma restrição para o licenciamento de um 

determinado verbo com a construção é que ele seja biargumental, isto 

é, evoque dois participantes da cena sociocomunicativa. 

 

4. No domínio da semântica, o traço da animacidade tende a ser 

preservado para o referente do sujeito, independentemente dos verbos 

que ocorrem nas instanciações.  

 

5. No domínio pragmático, todos os casos evocam cenas em que há dois 

participantes, de modo que, em termos de perspectivação, o sujeito 

tende a ser tópico e o objeto, foco. Segundo Goldberg (1995), na 

abordagem construcional, tópico e foco estão incorporados à semântica 

das construções, uma vez que não há distinção rígida entre semântica e 

pragmática. 

  

Embora haja sentidos que se estendem do sentido prototípico da 

construção transitiva, os pontos arrolados (1-5) correspondem à manifestação das 
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instanciações dessa construção e exibem, em maior ou menor medida, grau de 

parentesco entre essas instanciações. Por essa razão, dizemos que existe polissemia 

na construção transitiva: uma mesma forma é pareada com sentidos distintos.  

Lakoff (1987) esclarece que as generalizações que regem a polissemia só 

podem ser descritas e explicadas em termos de organização conceptual. Na mesma 

linha, Goldberg (2006) elucida que instanciações com alta frequência fornecem 

ancoragem cognitiva, ou protótipo, que ajuda os usuários da língua a assimilar novos 

casos para a categoria. Assim, a alta frequência de instanciações com verbos de ação-

processo, as quais naturalmente são mais concretas e correspondem à cena transitiva 

mais prototípica, fornece ao usuário da língua estender o padrão para outros sentidos 

distintos, mas relacionados, e menos frequentes.  

Segundo Goldberg (1995), os elos de polissemia capturam a natureza das 

relações semânticas entre um sentido mais básico e os demais que se estendem a 

partir dele. Assim, a grade sintática é herdada pelas extensões. Essa afirmação 

corrobora os casos encontrados nos corpora sob consulta: todas as instanciações 

herdam a grade sintática e, em geral, singularidades pragmáticas, ao passo que a 

diferença ocorre majoritariamente, conforme preconizado pela teoria, no nível da 

semântica.  

Nesse viés, é necessário considerar a noção de gradiência: algumas 

categorias se estendem no continumm sem haver limites claros entre elas. Assim, os 

sentidos são arrolados no continumm, de modo que entre um e outro, novos sentidos 

podem emergir. Em hipótese, considero que também se distribuem nesse continuum 

aqueles casos em que o evento não é concluído, seja por ser um caso de oração 

negativa (67), ou pelo tempo verbal expresso em (68): 

 

(67) [Não77] enfiei a chave na ignição. (Conto Passeio Noturno). 

 

(68) Você selecionando dois tipos, dois meios de comunicação. (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 1). 

 

 
 Adicionalmente, entre as instanciações ocorre analogização, isto é, uma 

instanciação é produzida com base em outra já preexistente e convencionalizada. 

                                                           
77 Inserção minha a fim de elucidar a discussão. 
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Como os itens radiais nem sempre guardam os atributos do exemplar prototípico, o 

laço entre os membros pode ser recuperado apenas na moldura do padrão 

construcional. Assim, por inferência, o usuário da língua interpreta o evento como 

transitivo.  

 Retomando as hipóteses iniciais, de modo geral, a construção transitiva 

pode ser associada a um conjunto de sentidos diferentes para abarcar um vasto 

arranjo de significados. Isso significa que as instanciações estão ligadas por elos de 

polissemia, conforme preconiza a literatura e é atestado a partir do exame dos dados.  

No que concerne à hipótese de que as propriedades semânticas motivam 

a aproximação e/ou afastamento entre as instanciações da construção transitiva, os 

dados atestam que a aproximação e o afastamento não são motivados apenas pelas 

propriedades semânticas, embora seja preponderantemente por ela: a forma é comum 

a todas as instanciações e há influência pragmática. Dado que na abordagem 

construcional não há divisão estrita entre léxico e gramática, bem como entre 

semântica e pragmática, é natural que a semântica das construções contemple as 

informações pragmáticas a elas associadas (GOLDBERG, 1995). 

Nesse viés, as extensões são motivadas e adquiridas como parte do nosso 

conhecimento da língua, bem como motivadas por processos cognitivos de domínio 

geral em contextos sociocomunicativos. Além disso, a partir dos sentidos estendidos, 

é possível sistematizar hierarquicamente a construção transitiva, como se verá a 

seguir. 

 

4.2.4 Organização hierárquica da construção transitiva  

 

  Consoante já examinado até aqui, na manifestação discursiva da 

construção transitiva, existem sentidos distintos que se relacionam. Desse modo, o 

objetivo desta seção é retomar esses sentidos, organizando-os hierarquicamente em 

termos de esquema, subesquema e microconstrução, a fim de atestar a hipótese 

levantada no Capítulo 1. 

Diante disso, os laços polissêmicos entre as instanciações da construção 

transitiva podem ser interpretados em termos de uma rede hierárquica, à luz da 

proposta de Traugott e Trousdale (2013)78. Conforme esses autores orientam, a 

                                                           
78 Cf. Capítulo 3. 
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construção pode ser ordenada hierarquicamente nos três níveis já citados: esquemas, 

subesquemas e microconstruções. 

Em geral, os esquemas são padrões da experiência essencialmente 

rotinizados e cognitivamente entrincheirados. Dito de outra forma, as construções são 

esquemas cognitivos que implicam procedimentos em grande parte automatizados 

para atingir objetivos comunicativos específicos (TOMASELLO, 2003; TRAUGOTT; 

TROUSDALE 2013). 

A partir da hierarquia proposta por Traugott e Trousdale, pode-se dizer que 

os esquemas são generalizações mais abstratas que se situam no nível mais alto. 

Assim, a construção transitiva em si está associada a esse nível. Os subesquemas, 

menos esquemáticos, estão num nível abaixo dos esquemas e estão relacionados ao 

sentido central da construção. Nesse nível, situam-se as orações que configuram o 

sentido central da construção, bem como as extensões desse sentido. Finalmente, as 

microconstruções contemplam tipos individuais de construção, instanciadas por 

construtos (tokens) que correspondem a ocorrências empíricas, ou seja, instâncias de 

uso em uma ocasião específica, produzidas por um falante específico com um objetivo 

específico. 

A Figura79 a seguir ilustra uma proposta de organização hierárquica da 

construção transitiva80: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Para a Figura em tamanho maior, consultar Apêndice. 
80 Após reformulações diversas, a presente organização pareceu ilustrar melhor a configuração da 
construção transitiva. No entanto, isso não significa que essa configuração está fechada, ao contrário, 
a construção transitiva é produtiva o suficiente para permitir a emergência de novos sentidos. 
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                                               FIGURA 6 -  Hierarquia da construção transitiva 
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 Fonte: elaboração própria – baseada em Traugott e Trousdale (2013). 

 

A representação da construção transitiva em termos de hierarquia levou em 

conta, primeiramente, que a noção de esquema é abstrata. Isso significa que o 

esquema é virtual e, em alguma medida, imagético. O esquema possui, assim, 

informação sobre a forma e o sentido da construção. No caso da construção transitiva, 

em síntese, trata-se de uma construção cujo padrão sintático é [Suj V Obj] e cujo 

sentido central é Ag Ação/Processo Pac (cf. seção 4.2.1). 

No ângulo dos subesquemas, que se relacionam ao sentido central da 

construção, optei por associá-los aos sentidos postulados para suas extensões, 

assim, são quatro subesquemas que se conectam aos sentidos relacionados 

anteriormente, sendo:  X AFETAR/EFETUAR Y, X AGIR/EXPERIENCIAR/DIZER Y, 

X ACONTECER Y, X POSSUIR Y.  Esses subesquemas se desdobram em seis 

microconstruções. Cada microconstrução foi atrelada aos tipos semânticos de verbo 

Subesquema 1 
X AFETAR/EFETUAR Y 

 

Subesquema 2 
X AGIR/EXPERIENCIAR/DIZER Y 

 

Subesquema 3 
X ACONTECER Y 

Subesquema 4 
X POSSUIR Y 

Microconstrução 1 
Verbo do tipo ação-

processo 

Microconstrução 2 
Verbo do tipo  

ação 
 

Microconstrução 6 
Verbo do tipo 

 estado 

 

Microconstrução 5 
Verbo do tipo 

 processo 

 

Apaguei as 
luzes do carro 

Ouvimos o 
coraçãozinho do bebê 

Diamond divulgou 

dados 
 

Eu tenho uma série 
de plantas 

Microconstrução 3 
Verbo do tipo 

 ação percepção 

 

Microconstrução 4 
Verbo do tipo  
ação dicendi 

 

Subimos uma duna O Brasil enfrenta 

uma transformação 
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encontrados nos corpora, a fim de representar a integração entre a construção e os 

verbos. Estas correspondem às ocorrências empíricas (construtos ou tokens) 

atestadas nos dados sob consulta.  

Os subesquemas foram organizados sem, necessariamente, levar em 

conta ordem de importância, exceto pelo subesquema 1 que corresponde ao sentido 

mais prototípico da construção transitiva, por esse motivo o tracejado está com uma 

cor diferenciada (azul). Os demais subesquemas (2-4) são extensões, em maior ou 

menor medida, desse protótipo. Os sentidos apresentam diferenças, em geral, 

relacionadas ao fluxo de energia do primeiro participante para o segundo participante 

na cena evocada pela instanciação da construção transitiva. Para esclarecer essas 

semelhanças e/ou diferenças, já delineadas na seção anterior, resumo-os a partir do 

quadro a seguir: 

 

     QUADRO 5 – Semelhanças/diferenças semânticas entre os subesquemas. 

 

Subesquema Traços semânticos do 
sujeito 

Traços semânticos do 
objeto 

Subesquema 1 
X AFETAR Y 

+ Agente 
+ Animado 

+ Paciente 
- Animado 

Subesquema 2 
X AGIR/EXPERIENCIAR/DIZER Y 

+/- Agente 
+ Animado 

- Paciente  
(Tema / Estímulo) 
- Animado 

Subesquema 3 
X ACONTECER Y 

- Agente (Paciente) 
+ Animado 

- Paciente (Tema) 
- Animado 

Subesquema 4 
X POSSUIR Y 

- Agente 
(Suporte de propriedade) 
+ Animado 

- Paciente (estativo) 
- Animado 

                                              

                                           Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme demonstra o Quadro 5, é razoável dizer que há graus de 

agentividade assim como graus de afetamento, do [+] para o [-], de modo que o 

participante sujeito pode ser [+/-] agente, ao passo que o participante objeto pode ser 

[+/-] paciente. De modo análogo, a animacidade pode ser interpretada em termos do 

[+] para o [-]; todavia, cabe destacar que, em relação a esse traço, levei em conta a 

frequência nos dados analisados. Isso não significa que é uma classificação rígida, há 

casos em que o referente do sujeito é [- animado] e o do objeto é [+ animado].  

Tomando por base a organização hierárquica da construção transitiva, as 

instanciações a seguir ilustram o sentido prototípico da construção transitiva (69), 
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relacionado ao subesquema 1 e à microconstrução 1, bem como extensões desse 

sentido (70-74). 

 

(69) Unto uma forma, redonda e furada no meio, com manteiga e ponho o 

arroz ainda quente socando-o (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 

 

(70) Inocêncio arranjava empreguinhos de ordenado pequeno. (Conto As 

mãos do meu filho). 

 

(71) Mas no entanto, todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente 

a uma televisão sonhando um mundo melhor de fantasias e esquece do 

seu mísero salário minimo. (Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

 

Como se pode observar, (70) é um caso que se enquadra no subesquema 

2, cujo sentido X AGIR Y é denotado pelo verbo arranjar. A ação de Inocêncio não 

causa mudança de estado no segundo participante, que é tema do processo denotado 

pelo verbo. 

Ainda relacionado ao subesquema 2, observa-se o sentido X 

EXPERIENCIAR Y, uma vez que a atividade de sonhar em (71) denota uma 

experiência. Note-se que o referente do objeto (um mundo melhor de fantasias) não 

sofre afetamento por parte sujeito, e sim é o estímulo da experiência. Agora, observe-

as ocorrências a seguir: 

 

(72) O velho começou a conversar e falou a istória do cemitério maldito 

(Corpus D&G, Escrita, p. 45) 

 

(73) [O Brasil] Ele enfrenta uma transformação muito grande. (Corpus 

D&G, Fala, p. 85). 

 

(74) Os seres humanos têm a mesma composição das plantas... (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 2). 

  

 Em (72), cujo sentido é X DIZER Y, relacionado ao subesquema 2, há um 

verbo de enunciação, falar, cujo referente do sujeito (O velho), humano e volitivo, 
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pratica a ação de dizer. Aquilo que é dito (a istória do cemitério maldito) é 

tradicionalmente classificado como tema, pois preexiste à enunciação. No entanto, 

pode ser interpretado como um paciente efetuado, via metáfora.  

Em (73), X ACONTECER Y, que está associado ao subesquema 3, há a 

expressão de um acontecer, um processo (enfrentar) em que o referente do sujeito 

(Ele = O Brasil) é o paciente desse caso. O referente do objeto, uma transformação, 

é tema. 

Na amostra em (74), atrelada ao subesquema 4, X POSSUIR Y, há um 

predicado estativo que denota uma propriedade (a mesma composição das plantas) 

do sujeito (os seres humanos), que é seu suporte. 

Resgatando a hipótese inicial e tendo em vista o elevado número de verbos 

transitivos que são recrutados pela construção transitiva bem como a grande 

frequência de instanciações dessa construção, ela pode ser organizada em termos 

esquema, subesquemas e microconstruções. É importante frisar que os sentidos 

relacionados aqui são aqueles atestados nos corpora consultados. Dessa forma, há 

que se levantar a hipótese de que outros sentidos podem estar associados à 

construção transitiva, sendo importante, portanto, considerar a ampliação dos dados 

examinados. As motivações para que os subesquemas se desdobrem em sentidos 

diversos está conectada a operações cognitivas, como as descritas na próxima seção. 

 

4.2.5 Atuação de processos cognitivos de domínio geral  

 

  Parece soar estranho referir-se à atuação de processos cognitivos de 

domínio geral, uma vez que esses processos operam constantemente, seja no 

momento em que este trabalho é escrito, seja no instante em que o leitor faz esta 

leitura, isto é, processos cognitivos de domínio geral subjazem qualquer atividade da 

mente humana. Sendo assim, recupero o último problema levantado nesta pesquisa: 

que processos cognitivos podem explicar a existência de diferentes eventos 

codificados pelas instanciações da construção transitiva? A hipótese que se aproxima 

dessa questão diz que os processos cognitivos de domínio geral, como 

encadeamento, analogia, reanálise, entre outros motivam a aproximação e/ou 

distanciamento entre as instanciações da construção transitiva. Para esclarecer a 

atuação desses processos, retomo-os aqui, relacionando-os aos dados coletados. 

Ressalto que, como esses processos estão imbricados uns nos outros, não faço 
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divisão da seção, de maneira que, ora retomo um, ora recupero outro, a fim de elucidar 

os dados.  

  O processo cognitivo de categorização é fundamental na aquisição do 

conhecimento e das habilidades, sejam linguísticas ou não. Conforme discutido no 

Capítulo 3, há uma relação estreita entre categorização e prototipicidade (LAKOFF, 

1987; TAYLOR, 2003). Assim, categorias tidas como “exemplares” são construídas 

por meio da experiência, em vários domínios, e exibem efeitos prototípicos. Segundo 

Bybee (2010), o fato de um exemplar possuir todos os detalhes que a percepção pode 

alcançar, quer se trate de uma categoria natural ou linguística, permite a 

categorização por uma série de recursos que vão além daqueles contrastantes. Para 

essa autora,  

 

dado que construções são objetos linguísticos convencionais, e não objetos 
naturais que inerentemente compartilham características, parece que a 
frequência de ocorrência pode influenciar significativamente a categorização 
na língua. Considerando também que usar uma língua é uma questão de 
acessar representações estocadas, aquelas que são mais fortes (as mais 
frequentes) são acessadas mais facilmente e podem, assim, ser mais 
facilmente usadas como base para a categorização de itens novos. Por causa 
disso, um exemplar de alta frequência classificado como um membro de uma 
categoria tende a ser interpretado como um membro central da categoria 
(BYBEE, 2010, p. 79)81. 

 

   

  Essa visão de Bybee pode ser relacionada aos achados desta pesquisa: o 

exemplar mais frequente corresponde a 50,15% das ocorrências analisadas e possui 

a seguinte representação sintático-semântica: 

 

X AFETAR Y 

{ Suj [V – Ação-processo] Obj } 

 

  Essa configuração, atrelada ao que chamei de subesquema 1, corresponde 

às ocorrências em que interage o verbo de ação-processo, conforme ilustram os 

tokens a seguir (75-77): 

                                                           
81 “Given that constructions are conventional linguistic objects and not natural objects that inherently 

share characteristics, it seems that frequency of occurrence might significantly influence categorization 
in language. Considering also that using language is a matter of accessing stored representations, those 
that are stronger (the more frequent ones) are accessed more easily and can thus more easily be used 
as the basis of categorization of novel items. Because of this factor, a highfrequency exemplar classified 
as a member of a category is likely to be interpreted as a central member of the category”. 
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(75) [Sobre o suco] adiciono 2 colheres de colágeno hidrolisado em pó sabor 

limão e gelo (Blog Santa dieta 26/11/2012) 

 

(76) É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. (Passeio 

Noturno). 

 

(77) Por que ele surrupiou o Códice? Para se vingar do deão da catedral que 

o demitiu. (Revista Istoé, Istoé 11Jul/2012). 

 

  As amostras em (75-77) correspondem a cenas em que há o manuseio 

concreto de uma entidade (2 colheres/ a língua/ o Códice), que muda de 

condição/localização a partir dessa manipulação física. Segundo Slobin (1982), esse 

tipo de cena, que se refere ao evento transitivo prototípico, é mais saliente à 

percepção humana e, por isso, é apreendido mais cedo pelas crianças.  

  Para elucidar essa ideia, nos corpora investigados, os verbos mais 

frequentes são fazer e pegar. Goldberg (2006) explica que certos verbos82 são 

semanticamente gerais e podem ser aplicados a um grande arranjo de configurações. 

Dessa maneira, a autora sugere que esses verbos, por designarem um padrão básico 

da experiência, podem ser categorizados mais cedo pelas crianças. 

  Na mesma linha, as classes mais esquemáticas nas línguas são nomes e 

verbos. Desse modo, muitas construções impõem limitações para os verbos que 

aparecem com elas, sendo assim, uma construção altamente sedimentada na língua 

permite um arranjo vasto de verbos, bem como papéis participantes, para preencher 

seus slots (BYBBE, 2010). 

  Adicionalmente, a repetição de um verbo particular em uma construção 

particular coopera no estabelecimento da relação entre o significado da construção e 

sua expressão formal. A prototipicidade dos verbos fazer e pegar é o resultado de sua 

moldura semântica ser idêntica à semântica da construção transitiva.  

  Em suma, a categorização do membro mais prototípico da construção 

transitiva pode ocorrer a partir de:  

 

                                                           
82 No estudo de Goldberg, os verbos atestados são: go, put, give e make. 
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1. Compatibilidade sintática:  os slots da construção estão relacionados às 

relações gramaticais de sujeito e objeto direto. 

 

2. Compatibilidade semântica: atuação do princípio da correspondência – 

fusão entre papéis participantes do verbo e papéis argumentais da 

construção -  e do princípio da coerência semântica – esses papéis são 

compatíveis semanticamente. 

 

3. Alta frequência: a rotinização de um padrão tende a torná-lo mais 

esquemático e, por isso, mais facilmente estendido para abarcar outros 

enunciados. 

 

  Na ótica de Bybee (2010), a adesão de um novo membro a uma categoria 

pode ocorrer a partir da interação de duas dimensões: semelhança e frequência. 

Considerando que as construções são objetos linguísticos convencionalizados, 

diferentemente dos objetos naturais que inerentemente compartilham atributos, a 

frequência de ocorrência de um dado padrão pode influenciar significativamente             

a categorização na linguagem. 

 Os usos convencionalizados de formas linguísticas refletem situações 

também rotinizadas. Assim, tanto a forma quanto o sentido são facilmente acessíveis 

e se configuram como bons modelos para recrutar novos membros. Nesse sentido, a 

construção transitiva é produtiva, uma vez que seu padrão pode ser aplicado para 

abarcar novos enunciados, como em: 

 

 (78) Eu escutei à noite o berro do menino. (Corpus D&G, Fala, p. 23). 

  

     (79) Sinto as contrações cada vez mais fortes. (Blog Vida Materna,  

06/11/2012) 

 

 A amostra em (78) designa uma atividade mental, isto é, uma percepção 

pela qual passa a entidade codificada sintaticamente como sujeito (Eu), que não é 

intencional, é um experienciador. Não há afetamento do referente do objeto direto (o 

berro do menino), que por sua vez estimula o perceber. Ora, nesse caso, é o referente 
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do sujeito que, de algum modo, muda interna e cognitivamente, uma vez que seu 

estado psicológico/perceptivo é afetado de não perceber para perceber o som.  

 Semelhantemente, o caso em (79) designa um sentir que afeta não o 

referente do objeto (as contrações), mas o referente do sujeito (Ø = eu). Nessa 

amostra, em especial,  que há o relato de um parto natural, a entidade codificada como 

sujeito é tão afetada que o resultado do afetamento ultrapassa a mudança de estado 

psicológico, uma vez que o sentir as contrações (estímulo) permite o nascimento do 

bebê. 

  Observe, ainda, o caso em (80): 

 

(80) Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns 

cem metros da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com 

vegetação, até seu topo (Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

 O dado em (80) denota um evento em que uma entidade agente (Ø=nós) 

pratica uma ação (subimos) intencional, controlada e mais durativa do que os casos 

anteriores, mas que não desencadeia nenhuma mudança física ou de condição da 

segunda entidade (uma duna). Assim, nessa amostra, o referente do objeto direto é o 

ponto para onde se dirige a ação/movimento do agente.  

 Os casos (78-80) são, pois, ocorrências em que há uma projeção 

metafórica, explico: se a metáfora envolve um domínio-fonte, com propriedades mais 

concretas da experiência, e um domínio-alvo, com maior nível de abstração, o usuário 

da língua pode reinterpretar, ou seja, projetar metaforicamente uma experiência 

(domínio-alvo) em termos de outra (domínio-fonte).  

 Nas três amostras, o fato de o referente do sujeito ser [+ animado] 

(humano) e ter uma importância alta no evento denotado pode fazer com que o usuário 

da língua:  

1. Em (78) e (79) reinterprete o referente do sujeito como afetado, pois, 

nesses casos, o afetamento, interno e cognitivo, recai metaforicamente 

sobre esse referente.  

2. Em (80), estenda o campo perceptual para o objeto. Assim, a perspectiva 

imposta pelo falante interpreta metaforicamente, o referente do objeto 

direto (uma duna) como uma entidade afetada pela ação verbal, pois subir 
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uma duna enfatiza a mudança de ausência para presença de pessoas na 

duna. 

 

 A projeção metafórica permite que o usuário da língua estenda o sentido 

da construção transitiva, relacionado ao evento transitivo prototípico, e, por isso, com 

propriedades mais concretas da experiência, para servir de base para experiências 

com maior nível de abstração (domínio-alvo). 

 Em hipótese, a ideia de afetamento83 é uma contribuição da semântica da 

construção transitiva e não apenas do verbo. O fato de a semântica lexical do verbo 

ser icônica a da construção transitiva facilita a configuração, mas não a determina. 

Isso explica o fato de um verbo como subir ser recrutado, via projeção metafórica, 

para a construção transitiva. Goldberg (1995) justifica essa afirmação ao participar 

que, na abordagem construcional, sentidos implausíveis para o verbo são evitados, 

bem como há a preservação da composicionalidade da expressão: não é o item lexical 

em si que carrega o sentido, mas sua integração com a construção. 

 Há que se destacar, ainda, que, além da projeção metafórica, na 

manifestação discursiva da construção transitiva ocorre também projeção metonímica. 

Em linhas gerais, a natureza da metonímia consiste na possibilidade de estabelecer 

conexões entre entidades que ocorrem em uma dada moldura conceptual, sendo, 

portanto, um processo fundamental para a extensão de sentidos (TAYLOR, 2003). A 

amostra em (81) ilustra um caso de projeção metonímica: 

 

(81) A Justiça condenou o parque de diversões Hopi Hari. (Revista Istoé 

11Jul/2012) 

   

  Nessa ocorrência, o referente do sujeito (A justiça) está relacionado às 

pessoas que trabalham no poder judiciário e possuem a competência de julgar, ou 

seja, os magistrados/juízes. Assim, a entidade A justiça serve como veículo para o 

acesso à entidade alvo: magistrados. Esse tipo de metonímia, segundo Taylor, 

corresponde ao caso INSTITUIÇÃO E RESPONSÁVEL. Na mesma ocorrência, há 

uma segunda metonímia do mesmo tipo, associada ao referente do objeto (o parque 

                                                           
83 Refiro-me a afetamento de modo geral, incluindo, assim aqueles casos em que há efetuação do 
objeto, como em (81). 
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de diversões Hopi Hari). Essa expressão metonímica veicula o acesso à entidade 

contigua: os responsáveis pelo parque.  

  Em (82), é possível verificar outro caso de metonímia em que há a 

metonímia LUGAR E INSTITUIÇÃO: 

 

  (82) Cidade alemã proíbe a circuncisão. (Revista Istoé 18Jul/2012) 

 

  Ao expressar o referente do sujeito como Cidade alemã refere-se ao 

governo da cidade, isto é, aos governantes. Tanto em (81), como em (82), os 

referentes do sujeito, por remeter à entidade contígua (juízes/governantes), são 

reinterpretados como + agente. As ações denotadas pelos verbos (condenar/proibir) 

provocam mudança de condição do segundo participante, assim, os referentes do 

objeto são tomados como afetados: o parque (= responsáveis) de inocente para 

condenado, e a circuncisão de permitida para proibida. 

  De maneira geral, Taylor (2003) explica que na metonímia existe uma 

função de referência, que precisa ser sancionada pelo nosso conhecimento, a fim de 

permitir que duas entidades contíguas (como Justiça e juízes) sejam armazenadas na 

mesma moldura. Assim, ao utilizar Justiça e Cidade alemã numa instanciação da 

construção transitiva, cuja moldura semântica exige um argumento + agente na 

posição de sujeito, o falante acessa o conhecimento armazenado sobre as entidades 

contiguas (juízes/governantes) àquelas. 

  A ocorrência em (83) é um caso que envolve a projeção metafórica, pois o 

referente do sujeito (o medo) é reinterpretado como agente, e o referente do objeto 

(meu coração) como paciente. A ocorrência envolve, ainda, a projeção metonímica, a 

partir da metonímia PARTE PELO TODO, em que o coração está atrelado à entidade. 

 

(83) O medo novamente aperta meu coração. (Blog Vida materna 

06/11/2012) 

 

  Friso que, embora a configuração da ocorrência esteja, grosso modo, 

atrelada ao subesquema 1, X AFETAR Y, trata-se de um caso de projeção metafórica, 

uma vez que há a expressão de uma experiência, cujo sujeito é um causativo 

(estímulo) para a experiência e o experienciador é a entidade cujo coração representa.   
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  No conjunto dos dados examinados, constatei a atuação do processo 

cognitivo de chunking ou encadeamento, através do qual porções de experiência que 

são repetidamente associadas são reembaladas em uma única unidade, isto é, 

chunks (BYBEE, 2010), conforme ilustram as ocorrências a seguir: 

 

(84) Aos 18 apostamos uma ficha (Blog Santa dieta 18/02/2013) 

 

(85) A empregada que estava grávida mais tarde teve o menino lá em casa 

(Corpus D&G, Escrita, p. 44) 

 

  Em (84), a expressão apostar uma ficha remete à ideia de acreditar em 

alguma coisa. Em seu sentido original, apostar uma ficha refere-se a arriscar um valor 

monetário em algum jogo e, para isso, são usados objetos identificadores da aposta, 

isto é, fichas. No caso em (85), embora seja possível recuperar o sentido de apostar 

e o de ficha, isoladamente, quando tomados juntos, essa expressão, na situação 

comunicativa, ganha um sentido metafórico. Assim, um uso mais metafórico permite 

a criação de um chunk, que se fixou a partir da frequência de apostar seguido de ficha. 

  De modo semelhante, (85) aponta a expressão ter menino que remete ao 

nascimento da criança. Provavelmente, a frequência do verbo ter seguido de menino 

gerou o chunk. Cabe ressaltar que a expressão, formada por um verbo de estado, 

ganha, em alguns contextos de uso, o sentido de parir, que implica ação, como em 

você vai ter menino em que hospital?84.  

  Adicionalmente, ressalto que ao empacotar os chunks, apostar + ficha e ter 

+ menino, há a atuação do princípio de iconicidade, uma vez que, quanto mais próximo 

e integrado o conteúdo no nível da cognição, mais próximo será manifestado na 

codificação. 

   De acordo com o resultado mostrado até aqui, os processos cognitivos de 

domínio geral atrelados à experiência, motivam a expressão de instanciações que se 

afastam do membro prototípico, mas que, por analogia, são tomadas do modo 

semelhante. De maneira geral, no processo de categorização, associam-se outros 

processos como projeção metafórica, encadeamento e projeção metonímica. Isso 

posto, esse resultado corrobora a hipótese inicial a respeito da atuação desses 

                                                           
84 A observação, por hipótese, a respeito desse chunk é intuitiva e fruto da minha experiência, 
carecendo assim de investigação empírica. 
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processos. Cabe ressaltar que, para além desta análise, outros processos cognitivos 

de domínio geral podem estar atrelados à manifestação da construção transitiva e 

podem ser levados em conta em análises futuras.  

 

4.2.6 Saliência perceptual e conteúdo informacional da construção transitiva 

 

  Uma questão que pode ser pensada no tratamento das instanciações da 

construção transitiva é a saliência perceptual, ou a distinção entre Figura e Fundo (Cf. 

Capítulo 3). Nesta seção, teço algumas considerações sobre pontos que despertaram 

minha atenção no decorrer desta análise, mas que não estão presentes nas questões 

e hipóteses iniciais da presente pesquisa. 

  A saliência perceptual diz respeito ao modo como determinadas 

informações são evidenciadas em termos de outras. O alinhamento entre Figura e 

Fundo parece ser fortemente influenciado pelas propriedades da cena (TALMY, 2000; 

CROFT; CRUSE, 2004). Adicionalmente, a saliência perceptual está atrelada à 

veiculação do conteúdo informacional que diz respeito ao modo como um conteúdo é 

escolhido, embalado e orientado pelo interlocutor, a partir da avaliação prévia que este 

faz do conhecimento que seu par compartilha. De modo geral, a maneira como a 

informação é embalada associa-se às demandas da circunstância comunicativa: o 

usuário da língua focaliza ou não determinada informação. Givón (1984) esclarece 

que a informação85 já conhecida está associada ao Fundo, enquanto a porção cuja 

informação é nova é tomada como Figura. Nos dados coletados, em 83,2% (267 

tokens) as instanciações da construção transitiva introduziram informação nova no 

discurso por meio do referente do objeto, como em: 

 

(86) A Food and Drug Administration (FDA) [..] aprovou definitivamente na 

semana passada um teste para o HIV que pode ser realizado em casa. 

(Revista Istoé 11Jul/2012). 

 

(87) Vivi um conto de fadas às avessas. (Revista Istoé 11Jul/2012). 

                                                           
85 Givón estabelece dois tipos de informação: a informação proposicional, isto é, a unidade 
comunicativa mínima, veiculada pela sentença, e a informação multi-proposicional, que diz respeito à 
cadeia sequencial de proposições interconectadas. Em ambos os casos, o conteúdo é ancorado em 
informação velha (conhecimento preexistente) e informação nova (associada à informação 
recuperável). 
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  Em ambos os casos (86-87), o referente do objeto (um teste para o HIV/um 

conto de fadas) acrescenta uma informação nova ao discurso, enquanto a informação 

veiculada pelo referente do sujeito (A Food and Drug Administration / Ø = eu) já está 

previamente dada no contexto sociocomunicativo. 

  A veiculação do conteúdo informacional está diretamente associada ao 

princípio de iconicidade, em especial ao subprincípio da ordenação, de modo que a 

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

informação nova é deixada na parte final da oração86. 

  Sob essa ótica, considerando a ordenação canônica (SVO), o fato de o 

referente do sujeito ter a tendência a ser humano, [+ animado] e tópico, ou seja, uma 

informação dada, atrela-o ao Fundo. Por outro lado, o referente do objeto tende a ser 

[- animado] e uma informação nova e, por isso, está mais atrelado à Figura, nos termos 

de Givón. 

  Todavia, há casos em que o referente do objeto não introduz informação 

nova. Nesses casos, o que pode ser definido como Figura e o que pode ser tomado 

como Fundo? Em hipótese, sendo o evento transitivo prototípico definido em termos 

de agentividade, afetamento e perfectividade, quando a informação do referente do 

objeto é dada, assim como é dada a informação do referente do sujeito, o foco recai 

na própria ação denotada pelo verbo. Um caso que segue essa consideração poder 

ser visto em (88): 

 

(88) Eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei 

ele lá preso ... e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma 

eterna criança (Corpus D&G, Fala, p. 51). 

 

  Em (88), tanto o referente do sujeito (Ø = eu) quanto do objeto (o professor) 

são informações já dadas no discurso. Nessa ocorrência, a informação nova recai 

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

sacapulteco86 mostra que, na dimensão gramatical, a oração se restringe a um SN lexical, que ocupa 
preferencialmente a posição de objeto; na dimensão pragmática, a oração contém apenas um termo 
que carrega a informação nova (foco) e que este tende a ocorrer na posição de objeto na oração 
transitiva, ou sujeito na oração intransitiva.  
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sobre o próprio ato de trancar. Isso posto, a saliência perceptual é fator altamente 

variável e dependente da situação sociocomunicativa. 

  Segundo Goldberg (2006), as entidades agentes são mais salientes. Em 

outras palavras, as entidades que iniciam ações são mais cognitivamente acessíveis 

e, por isso, salientes. Isso significa que a atenção humana é naturalmente delineada 

para entidades agentes no evento. Sendo assim, as crianças, a partir dos seis meses 

já conseguem distinguir ações intencionais de ações acidentais (CARPENTER; 

AKHTAR; TOMASELLO, 1998). De igual modo, entidades pacientes também são 

cognitivamente salientes, uma vez que, em geral, correspondem ao ponto final de 

alguma força que atuou sobre elas. Além disso, o efeito da ação desencadeada pelo 

agente no paciente significa que a ação foi bem sucedida. 

  Afunilando a distinção e tomando por base a afirmação de Goldberg (2006) 

de que os agentes, bem como os pacientes, são mais salientes em termos cognitivos, 

um token da construção transitiva pode apresentar, internamente, atributo relacionado 

à +/-Figura ou ao +/-Fundo. 

  Dito isto, na moldura da construção transitiva, agentividade e afetamento 

são os principais atributos para um membro ser considerado prototípico. Sendo assim, 

em uma instanciação em que ocorre afetamento do objeto e este, por sua vez, introduz 

informação nova, o referente pode ser tomado como + Figura, como em um cano na 

ocorrência a seguir: 

 

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

  

  Em hipótese, na medida em que a informação não é nova, mas a ideia de 

afetamento é preservada, como em assustou o gato, o afetamento da entidade 

referenciada como objeto é tomado como + Figura, visto que o sentido da construção 

transitiva X AFETAR Y é preservado. O mesmo caso ocorre em:  

 

(90) Os alimentos ricos em Omega –3 diminuem a retenção por serem 

ricos em minerais como selênio e potássio. (Blog Vida materna 19/11/2012) 

 

  (90) exemplifica um caso em que o referente do sujeito (Os alimentos ricos 

em Omega –3) é uma entidade [- animada], que não inicia uma ação, mas a causa, 

de modo que o usuário da língua interpreta, via analogia, esse referente como agente. 
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Além disso, o referente do objeto (a retenção), que não é uma informação nova, muda 

de condição, isto é, diminui. Nesse caso, o afetamento da entidade é tomado como + 

Figura. 

  Há casos, porém, em que não ocorre afetamento da entidade referenciada 

pelo objeto, bem como a informação veiculada não é nova, como em: 

 

(91) Ouvimos o coraçãozinho do bebê e tudo certo com ele também. (Blog 

Vida materna 06/11/2012) 

 

 A amostra em (91) refere-se uma atividade mental (ouvir), isto é, uma 

percepção pela qual passa a entidade codificada sintaticamente como sujeito (Ø = 

nós). Nessa amostra, é o referente do sujeito que, via projeção metafórica, muda 

interna e cognitivamente, uma vez que seu estado de percepção é afetado: ele passa 

a ouvir o som do coraçãozinho do bebê. Nessa amostra, pois, o referente do sujeito 

pode ser interpretado como mais saliente e, portanto, + Figura, enquanto o 

coraçãozinho do bebê é + Fundo. 

 A noção de saliência perceptual e o exame do conteúdo informacional 

estão imbricados e são fortemente influenciados pelo contexto sociocomunicativo e 

pelo modo como os falantes apreendem o evento transitivo prototípico e falam sobre 

ele. Em face disto e, por sua vez, ampliando o escopo do conceito, certas 

instanciações transitivas funcionam como + Figura em alguns contextos e + Fundo em 

outras. Para esclarecer a ideia, ressalto que em contextos narrativos, as porções 

textuais com maior saliência estão atreladas à manifestação de instanciações com 

sentido mais próximo ao sentido básico da construção transitiva. De modo 

semelhante, num contexto descritivo, as porções que se configuram como + Figura 

correspondem às ocorrências mais relacionadas ao sentido do subesquema 487. 

 

4.3 Sinopse dos resultados: continuum da construção transitiva 

 

                                                           
87 Embora esse assunto não seja foco desta pesquisa, a hipótese é a de que certos gêneros discursivos, 
por estarem atrelados a situações sociocomunicativas, motivam o uso de determinadas instanciações 
da construção transitiva. Essa hipótese não foi testada em termos de uma abordagem construcional, 
mas trabalhos (MARTELOTTA, 1998; OLIVEIRA; CEZÁRIO, 2007; THOMPSON; HOPPER, 2001), 
relacionados ao fenômeno da transitividade já levantaram alguns desses aspectos. 
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  Os resultados analisados até aqui atestam que a construção transitiva é 

esquemática e produtiva, bem como se organiza em rede. Os elos relacionais entre 

as instanciações dessa construção ocorrem por polissemia: uma mesma forma é 

pareada com sentidos distintos. Desse modo, embora a configuração sintática seja a 

mesma, as especificações semânticas são diferentes. Assim, reconheço que, com 

base no sentido central da construção transitiva, o falante estende sua moldura para 

abraçar outros tipos de eventos que se afastam do significado a elas associado. Sendo 

assim, a construção transitiva se organiza num continuum (LAKOFF, 1987; CROFT, 

2001; GOLDBERG, 1995; 2006; TAYLOR; 2003; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

  Os dados coletados permitiram arrolar três sentidos  associados ao sentido 

central, X AFETAR Y, da construção transitiva. Esses sentidos apresentam diferenças 

quanto à agentividade do sujeito e/ou afetamento do paciente. Ademais, além dos 

verbos que são atrelados à semântica da construção transitiva, foram localizados 

outros que se desviam, de algum modo, desse sentido. Note-se: 

 

(92) O Departamento Americano de Oceanos e Atmosfera negou em nota 

oficial, categoricamente, a existência de sereias nos mares: não temos 

evidências de humanóides aquáticos. (Revista Istoé 11Jul/2012) 

 

  A amostra em (92) corresponde ao sentido X DIZER Y, que se afasta do 

sentido central da construção transitiva, porém, via projeção metafórica e analogia, o 

referente do objeto direto é interpretado como um objeto efetuado. 

O caso em (93) assevera o sentido X EXPERIENCIAR Y, em que o 

referente do objeto direto (uma luta de MMA) é o estímulo da experiência vivenciada 

pelo referente do sujeito (Alexandre e Carol): 

 

(93) Alexandre e Carol assistem entusiasmados uma luta de MMA. (Blog 

Vida materna 06/11/2012) 

 

  A ocorrência em (94) evidencia uma instanciação relacionada ao sentido X 

POSSUIR Y, que se afasta sobremaneira do sentido central da construção: 
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(94) apenas 5% (eu disse C-I-N-C-O por cento) da população mundial tem 

o biotipo pequeno??? A grande parte é feita de gente, como eu e você, que 

veste 40, 42, 44, tamanhos medianos… (Blog Santa dieta 18/02/2013) 

 

  Em suma, nos corpora investigados foram encontrados os seguintes 

sentidos relacionados à construção transitiva no português associadas por elos de 

polissemia: 

 

Subesquema 1) X AFETAR Y: Apaguei as luzes do carro 

Subesquema 2) X AGIR Y: Subimos uma duna 

X EXPERIENCIAR Y: Ouvimos o coraçãozinho do bebê 

X DIZER Y: Diamond divulgou dados 

      Subesquema 3) X ACONTECER Y: O Brasil enfrenta uma transformação 

      Subesquema 4) X POSSUIR: Eu tenho uma série de plantas 

 

  Como se pode ver, por ser esquemática e produtiva, em termos de types e 

tokens, pode ser instanciada por um vasto conjunto de verbos que se integram com a 

construção. Desse modo, a construção transitiva pode associar-se a um conjunto de 

sentidos diferentes, mas relacionados, para abarcar um amplo âmbito de significados. 

Ressalto que a frequência de uso é responsável pela fixação de novas instanciações, 

facilitando a produção e o processamento desses pareamentos de forma-função 

(BYBEE, 2010). 

  Isso posto, a construção transitiva deve ser tomada em termos de 

continuum, uma vez que há sentidos que carregam atributos mais próximos do 

exemplar prototípico (como o atributo agentividade), enquanto outros se afastam 

sobremaneira. Os subesquemas da construção transitiva se unem direta ou 

indiretamente ao exemplar prototípico, isto é, o subesquema mais periférico pode não 

ser predizível do exemplar, mas é motivado, em alguma medida por ele, conforme 

advoga Lakoff (1987). Para elucidar essa afirmação, observe a representação a 

seguir: 

 

 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       127 

  

FIGURA 7 – Representação dos atributos agentividade e afetamento compartilhados pelos 

subesquemas da construção transitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Subesquema 1      Subesquema 2     Subesquema 3       Subesquema 4 

      

          

         Fonte: Elaboração própria. 

   

  A Figura 7 representa dois atributos: agentividade e afetamento. Note-se 

que, relacionado ao subesquema 1, os dois atributos estão presentes. Apenas a 

agentividade está relacionada ao subesquema 2. O subesquema 3 não está 

diretamente associado ao subesquema 1, por isso, ocupa uma posição mais 

periférica. Ressalto que as microconstruções relacionadas ao subesquema 3 são as 

de menor frequência nos corpora investigados. Finalmente, o subesquema 4 é o mais 

distante do sentido central da construção transitiva.  

  Na representação, o subesquema 4 foi reproduzido por linha pontilhada, 

uma vez que a relação entre este e o sentido central da construção transitiva se 

distanciou total ou parcialmente, gerando, assim, uma feição arbitrária. Por hipótese, 

o subesquema 6 está na fronteira entre a construção transitiva e a construção 

predicativa, tal hipótese pode justificar a ocorrência de 50 tokens associados a esse 

subesquema. Para atestar a hipótese, são necessários a ampliação do material de 

análise e o exame da construção predicativa. 

  A noção de prototipicidade ajuda na compreensão de casos em que uma 

entidade está na fronteira de categorias por exibir traços de categorias distintas Friso 

que essa representação não é categórica, há casos que estão na fronteira entre um 

subesquema e outro, sobretudo, aqueles em que atuam chunking, projeções 

metafóricas e metonímicas, entre outros processos cognitivos de domínio geral. 

 

+ 

Agente 

+ 

Paciente 

- 

Paciente 
- 

Agente 
- 

Paciente 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. 

Recomeça [...] 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

(Cora Coralina) 

 
 

 Esta tese certificou que a construção transitiva, pertencente à subclasse 

das construções de estrutura argumental, é uma construção que ocorre em português, 

de modo que há aspectos da forma e do sentido, isto é, sintático-semânticos, dessa 

construção que não podem ser atribuídos a outra construção ou somente aos itens 

lexicais que a preenchem. Desse modo, a construção transitiva é aquela que possui 

arranjo sintático no qual há dois argumentos em torno de um verbo. Esses argumentos 

associam-se às relações gramaticais de sujeito e de objeto direto, configurando, na 

maioria dos casos, a ordem SVO, ordenação canônica do português. Em sua moldura 

semântica, a construção transitiva implica um agente que pratica uma ação cujo 

resultado é a mudança de condição/estado ou localização de uma entidade paciente. 

A justificativa para o estudo dessa construção partiu da observação de 

dados empíricos que suscitaram o questionamento sobre “o que motiva instanciações 

semanticamente distintas seguirem a mesma moldura sintática?”. Parti da hipótese 

geral de que instanciações da construção transitiva estão ligadas entre si por meio de 

elos de polissemia, o que pode justificar uma organização hierárquica dessa 

construção. Além disso, processos cognitivos de domínio geral motivam a 

aproximação/distanciamento entre os tokens da construção. Considerei, ainda, que 

os tipos semânticos de verbos interagem com a construção transitiva, de maneira que 

essa interação pode motivar diferenças significativas em relação aos sentidos que as 

instanciações apresentam. 

 Para atestar as hipóteses levantadas, propus uma investigação baseada 

na abordagem funcional centrada no uso, a partir da LFCU, considerando o modelo 

da gramática de construção e o modelo dos protótipos. Em face da adoção dessa 
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abordagem, a pesquisa utilizou dados empíricos advindos de situações 

sociocomunicativas reais, conforme preconiza a agenda teórica. 

 No Capítulo 1, apresentei o recorte do objeto desta tese, os problemas de 

pesquisa e justifiquei a adoção do quadro teórico para a presente investigação. 

Acrescentei, ainda, o caminho percorrido na seleção, coleta e tratamento dos dados, 

situando a pesquisa em termos metodológicos.  No Capítulo 2, fiz um resgate dos 

trabalhos que tratam sobre transitividade, bem como apontei as poucas pesquisas que 

tratam da construção transitiva. Constatei, assim, que, nos moldes deste trabalho, não 

há evidências de pesquisas a respeito da construção transitiva, o que justifica esta 

investigação. O Capítulo 3 tratou de apresentar o referencial teórico norteador do 

trabalho, enfatizando seus conceitos, princípios e categorias de análise que recrutei 

para o exame do objeto em tela. No Capítulo 4, apontei os resultados encontrados no 

conjunto de dados empíricos, confrontando-os com os pressupostos teóricos e 

retomando as hipóteses iniciais deste trabalho.  

 A pesquisa evidenciou, por meio dos dados examinados, que a construção 

transitiva é produtiva, tanto em termos de types quanto de tokens, bem como 

esquemática. Nesse ângulo, há posições vazias (slots) que podem ser ocupadas por 

um conjunto de itens semanticamente diferentes. No caso da construção investigada, 

itens lexicais variados podem preenchê-la, conquanto desempenhem os papéis 

participantes previstos que podem ser fundidos com os papéis argumentais da 

construção. 

 No que concerne aos verbos, o significado desses deve ser compatível com 

o significado da própria construção. À luz da abordagem construcional, o significado 

dos verbos licenciados pela construção contribui para o significado desta. Sendo 

assim, a construção pode licenciar verbos de domínios semânticos relativamente 

distintos, isso porque o significado do padrão construcional é mais esquemático do 

que o significado do verbo e, por essa razão, se sobrepõe (GOLDBERG, 1995; 2006; 

TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).  

 Em conformidade com isso, os resultados mostraram a ocorrência de 

instanciações com os verbos dos tipos semânticos ação-processo, ação, processo e 

estado, consoante Borba (1996) e Chafe (1979). O tipo semântico ação-processo, 

mais recorrente nos corpora, possui moldura semântica análoga ao da construção 

transitiva, uma vez que evoca os papéis de agente e de paciente. Portanto, as 
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instanciações com esse tipo de verbo são associadas ao sentido central da construção 

transitiva, que evoca similarmente os papéis de agente e paciente.  

 Dada à esquematicidade dessa construção, os outros tipos semânticos de 

verbo, bem como seus papéis participantes (experienciador, tema e estímulo) são 

licenciados por ela. Em face disso, novos sentidos são estendidos para abarcar um 

vasto conjunto de verbos que ocorrem com essa construção. 

 Diante dessa ótica, ancorada sobretudo em Goldberg (1995; 2006), Bybee 

(2010) e Traugott e Trousdale (2013), afirmo que, devido à moldura sintática e às 

particularidades semânticas, a construção transitiva é independente dos verbos que 

podem ser licenciados por e fundidos com ela. 

 O fato de o sentido central da construção transitiva ser estendido para 

compreender outros corrobora a assunção de que as construções de uma língua são 

padrões da experiência, isto é, esquemas cognitivos que implicam procedimentos, em 

grande medida, rotinizados para que os usuários da língua atinjam seus objetivos 

comunicativos específicos. 

 Por meio da análise, a tese atestou a hipótese de que os elos de polissemia 

ligam os sentidos estendidos do sentido central da construção, ratificando, assim, a 

ideia de que uma forma, no caso o padrão [Suj V Obj] é pareada com sentidos 

diversos. Desse modo, as instanciações da construção transitiva assinalaram os 

seguintes sentidos: (a) X AFETAR Y, que corresponde aos casos em que há o 

afetamento de uma entidade Y a partir de uma ação desencadeada por X; (b) X AGIR 

Y está atrelado aos casos em que a entidade X é agente, porém não ocorre 

afetamento na entidade Y, que corresponde ao papel participante tema; (c) X 

EXPERIENCIAR Y denota ocorrências em que há uma experiência, em geral 

psicológica e/ou perceptiva, na qual X é experienciador e Y é o estímulo dessa 

experiência; (d)  X DIZER Y conforma-se aos casos em que há a ocorrência de um 

verbo de enunciação, ou verbo dicendi, no qual X é agente e Y não sofre afetamento, 

mas pode ser interpretado, via analogia, como efetuado pela ação de dizer; (e) X 

ACONTECER Y está associado aos casos em que há a expressão de um acontecer, 

no qual X é o paciente do acontecimento denotado e Y desempenha papel participante 

de tema; e (f) X POSSUIR Y relaciona-se aos casos em que há a expressão de uma 

propriedade Y que está agregada a um suporte, ou seja, X. 

  Posteriormente, a construção transitiva foi organizada hierarquicamente 

em esquema, que é um padrão da experiência ritualizado cognitivamente. Esse 
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padrão mais geral e imagético, situado no topo da hierarquia, relaciona-se a 

subesquemas que, por sua vez, carregam o sentido central da construção, bem como 

suas extensões. Dito isto, os subesquemas da construção transitiva estão 

relacionados aos sentidos atestados nos corpora consultados. Esses subesquemas 

desdobram-se em microconstruções, ou seja, ocorrências empíricas e atestadas.  

 Os sentidos da construção transitiva, evidenciados pelos subesquemas e 

ligados por elos de polissemia, são resultado dos processos cognitivos de domínio 

geral, em especial, ao modo como os usuários da língua apreendem o mundo e falam 

sobre ele. Em outras palavras, a manifestação discursiva da construção transitiva está 

diretamente relacionada ao processo de categorização. Isso porque o sentido central 

da construção transitiva – alguém age intencionalmente a fim de causar uma mudança 

numa entidade paciente – é construído no curso das experiências sociocomunicativas, 

de modo que esse sentido reflete uma cena básica da experiência humana. Nesse 

viés, o usuário da língua elege um padrão construcional que é associado a uma 

ocorrência correspondente ao sentido básico desse padrão, ou seja, um membro 

prototípico. A frequência de uso desse padrão fornece ao usuário da língua 

generalizações que podem ser estendidas para outros membros, isso porque, ao se 

deparar com um novo uso, o usuário tende a recuperar uma representação 

armazenada em sua memória e associá-la a um item novo (BYBEE, 2010). 

 Atrelados à categorização, a mente humana é capaz de fazer uso de outros 

processos cognitivos, como analogia, encadeamento e projeções metafóricas e 

metonímicas. A interação entre esses processos permite ao usuário interpretar 

orações como o medo aperta o meu coração, em que há projeção metafórica e 

metonímica, como uma instanciação da construção transitiva pelo fato de, em alguma 

medida, se associar ao sentido central dessa construção. Esses processos motivam 

a aproximação/distanciamento entre os membros centrais e os membros mais 

periféricos, isto é, entre as instanciações da construção transitiva. 

 O trabalho apontou brevemente a saliência perceptual, mostrando que o 

fato de o paciente de uma instanciação abrigar conteúdo informacional novo, coloca-

o na posição de + Figura em relação ao agente. Quando a informação veiculada já é 

compartilhada pelos interlocutores, a saliência perceptual recai sobre o agente ou a 

ação. Nesse sentido, saliência perceptual e conteúdo informacional estão conectados 

e representam fenômeno variável e altamente dependente dos contextos 

sociocomunicativos. 
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Em face dos resultados obtidos, a construção transitiva deve ser 

considerada em termos de continuum. Essa visão permite compreender o fato de 

membros mais periféricos possuírem algum elo com o exemplar prototípico. Por sua 

vez, esse elo pode não ser predizível do membro prototípico, mas, em alguma medida, 

é motivado por ele. Para elucidar a afirmação, o subesquema 6, ancorado no sentido 

X POSSUIR Y, por corresponder ao membro mais periférico associado à construção 

transitiva parece estar na fronteira entre essa construção e a construção predicativa. 

Cabe ressaltar que a noção de continuum permite alocar as instanciações em que, 

por algum motivo, a ideia de afetamento não foi concluída, seja por se tratar de uma 

oração negativa, seja pela perfectividade do verbo, entre outras singularidades. 

 Desse modo, os resultados confirmam a hipótese geral deste trabalho, 

mostrando que a construção transitiva é uma construção produtiva e esquemática que 

se manifesta com um variado arranjo de verbos que, integrados a ela, fornecem ao 

usuário da língua estender seus sentidos para usos menos frequentes. Esses sentidos 

relacionam-se por meio de elos de polissemia, que são motivados por processos 

cognitivos de domínio geral, o que justifica a construção transitiva ser 

hierarquicamente sistematizada.  

 Sendo assim, por realizar uma análise que descreve uma construção da 

língua, bem como apresenta dados empíricos para atestar as hipóteses iniciais, esta 

tese se fundamenta e contribui, em alguma medida, para a descrição das construções 

do português. Do ponto de vista teórico, o modelo da gramática de construção, bem 

como a noção de prototipicidade foram adequados para responder a pergunta que 

motivou o interesse pela investigação do objeto de estudo.  

A proposta de organização hierárquica alocando os seis sentidos 

(subesquemas 1-6) encontrados nos corpora examinados é uma contribuição desta 

pesquisa. Todavia, dada a esquematicidade da construção transitiva, essa 

organização se configura como proposta e deve ser tomada em relação às amostras 

coletadas, de modo que, outros sentidos podem ser licenciados pela construção. A 

análise, embora seja representativa, não agrupa o conjunto de todos os verbos do 

português, sendo, portanto, uma amostra razoável que permite atestar as hipóteses 

levantadas aqui. 

 Ressalto que a presente pesquisa corrobora as hipóteses levantadas. No 

entanto, no decorrer da investigação, outros problemas de pesquisa foram aventados 

e lacunas foram deixadas. Assim, esta tese configura-se como pontapé inicial e não 
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se encerra em seu objetivo. Em virtude disso, destaco alguns temas que podem ser 

retomados em investigações futuras: estudo, considerando a ampliação do corpus, 

dos verbos recrutados pelo subesquema 5 que se afasta sobremaneira do sentido 

central da construção transitiva; exame de expressões em que há evidência de 

chunking como processo cognitivo de domínio geral; exame das instanciações da 

construção transitiva que se apresentam como orações subordinadas; análise 

comparativa entre os tokens que correspondem ao subesquema 6 da construção 

transitiva e a construção predicativa, a fim de observar os nódulos entre essas 

construções; bem como outras perguntas que esta pesquisa forneceu.  

 Para finalizar, a parcela de contribuição fornecida por este trabalho, ainda 

que pequena, é útil na descrição das construções de estrutura argumental do 

português, assim como coopera na sedimentação dos estudos ancorados na 

Linguística Funcional Centrada no Uso, a fim de elucidar parte do modo como os 

usuários da língua apreendem o mundo ao seu redor e o constroem linguisticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       134 

  

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, M. L. L. As construções de desejo em português. Belo Horizonte: Rev. 
Est. Linguísticos, v. 16, n. 1, 2008. 
 
ASHBY, W. J.; BENTIVOGLIO, P. Preferred Argument Structure in Spoken 
French and Spanish. Language Variation and Change, 1993. 
 
_____.Preferred Argument Structure across time andspace: A comparative 
diachronic analysis of French and Spanish. In John W. Du Bois,Lorraine E. Kumpf 
and William J. Ashby (eds), Preferred Argument Structure: Grammar 
asArchitecture for Function. Amsterdam: Benjamins,2003. 
 
AZEREDO, J. C. Iniciação à sintaxe do português. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
BARLOW, M.; KEMMER, S. (Ed.) Usage based models of language. Stanford: 
CLSI, 2000. 
 
BARNDEN, J. Metaphor and metonymy: making their connection more sliperry. 
Cognitive Linguistics, 2010. 
 
BARROS, J. Gramática. 1497 In: <http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/ 
corpus/texts/xml/b_002> acesso em 20 ago 2013 
 
BORBA, F. S. Uma gramática de valências para o português. São Paulo: Ática, 
1996. 
 
_____. Dicionário de usos do português do Brasil. São Paulo: Ática, 2002.  
 
 
BRESNAN, J. Lexical functional syntax. Oxford: Blackwell, 2001. 
 
BYBEE, J. L. Language, usage and cognition. Cambridge: United Kingdon 
University Press, 2010. 
 
CANÇADO, M. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 
 
CAMBRUSSI, M. F. Aspectos de significado envolvidos na causativização de 
inergativos. Todas as letras, v. 13, n. 2, 2011. 
 
CARVALHO, G. M. Inacusatividade e ergatividade na fala rural do PB. In: Revista 
Inventário. 5. ed., mar/2006. Disponível em: 
http://www.inventario.ufba.br/05/05gcarvalho.htm. Acesso 13 mar 2015. 
 
CEZARIO, M. M.; FURTADO DA CUNHA, M. A. (Orgs.). Linguística centrada 
no uso: uma homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad X/FAPERJ, 
2013. 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       135 

  

 
CHAFE, W. Giveness, contrastiveness definiteness, subjects topics and point of 
view. In: LI, C. Subject and Topic. New York: Academic Press, 1976. 
_____. Significado e estrutura lingüística. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. 
 
_____. Discourse,  consciouness and time: the flow and displacement os 
conscious experience in speaking and writting, Chicago/London: University of 
Chicago Press, 1994. 
 
CÍRIACO, L. A hipótese do contínuo entre o léxico e a gramática e as construções 
incoativa, medial e passiva do PB. 2011. 225f. Tese (Doutorado em Estudos 
Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2011. 
 
_____. A construção transitiva em PB: associando a gramática de construções à 
decomposição lexical. Alfa, São Paulo, 58 (2), 2014. 
 
COMRIE, B. Language universals and linguistic typology. Chicago: The University 
of Chicago Press, 1989. 
 
CROFT, W. Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press, 
1990. 
 
CROFT, William. Radical Construction Grammar: syntactic theory in typological 
perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
 
CROFT, W.; CRUSE, A. Cognitive lingüistics. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004. 
 
CULLIVOVER, P.; JACKENDOFF, R.  Simpler Syntax. Oxford: Oxford University 
Press, 2005. 
 
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
DE PAULA, A. S. A língua dos índios yawanawá do Acre. Maceió: EDUFAL, 2007. 
 
DIXON, R. M. W. The dyrbal Language of North Queensland. Cambridge: 
Cambridge Univerity Press, 1972. 
 
DOWTY, David. Thematic Proto-Roles and Argument Selection. Language 67, 
547-619. 1991. 
 
DU BOIS, J.W. Argument structure. grammar in use. In: DU BOIS et al. Preferred 
argument structure: grammar as architecture for function. Amsterdam: John 
Benjamins, 2003. 
 
ENGLAND, N. A Grammar of Mam: a Mayan Language. Austin: Univesity of 
Texas Press, 1983. 
 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       136 

  

EVANS, V. Figurative language undersanding in LCCM Theory. Cognitive 
Linguistics, 2010. 
 
FERRARI, L. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
FILLMORE, C.  The case for case. In: BACH, E.; HARMS, R. (Orgs).Universals 
in linguistic theory. New York: Holt, Rinnehart and Winston, 1968.  
 
_____. Topics in lexical semantics. In: R. COLE. (Ed). Current issues in linguistic 
theory. Bloomington: Indiana University Press, 1977. 
 
_____. On grammatical constrction. Califórnia: UCB, 1988. 
 
FILLMORE, Charles J., KAY, Paul. e O'CONNOR, Catherine. Regularity and 
Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone. Language, n. 
64, p. 501-538, 1988. 
 
FOLEY, William A.; VAN VALIN, Robert D. Jr. Functional syntax and universal 
grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 1984. 
 
FREGE, G. Lógica e Filosofia da Linguagem. São Paulo: EDUSP, 2009. 
 
FURTADO DA CUNHA, M. A. (Org.). Corpus Discurso & Gramática – a língua 
falada e escrita na cidade do Natal. Natal: EDUFRN, 1998. 
 
_____. Procedimentos Discursivos na fala de Natal: uma abordagem 
funcionalista. Natal: EDUFRN, 2000. 
 
_____. O modelo das motivações competidoras no domínio funcional da 
negação. DELTA. Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada. 
v. 17, n. 1, 2001. 
 
______. A transitividade em gêneros textuais narrativos: implicações para 
o ensino. In: SIGET, V, Natal, 2009. Anais... O ensino em foco. Caxias do 
Sul: EDUCS, 2009. p. 70-86. 
 
______. Banco Conversacional de Natal. Natal: EDUFRN, 2011. 
 
FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B.; SILVA, J. R. Linguística funcional 
centrada no uso: conceitos básicos e categorias analíticas. In: CEZARIO, M. M.; 
FURTADO DA CUNHA, M. A. (Orgs.). Linguística centrada no uso: uma 
homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad X/FAPERJ, 2013. 
 
FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R. de; MARTELOTTA, M. E. (orgs). 
Linguística funcional – teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
 
FURTADO DA CUNHA, M.A; SOUZA, M. M. Transitividade e seus contextos de 
uso. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 
 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       137 

  

FURTADO DA CUNHA, M. A.; COSTA, M. A.; MARTELOTTA, M. E Linguística. 
In: MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de lingüística. São Paulo: Contexto, 
2008. 
 
FURTADO DA CUNHA, M.A; TAVARES, M. A. (Orgs.). Funcionalismo e ensino 
de gramática. Natal: EDUFRN, 2007. 
 
GIL, E. R.. Analysis of the transitive construction in speech verbs.  Interlinguística, 
n. 17, 2007. 
 
GIVÓN, Talmy. Syntax: A functional-typological introduction. Amsterdam e 
Philadelphia: John Benjamins, v. I, 1984. 
 
_____. Functionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 
1995. 
 
_____. Syntax. v. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001. 
 
GOLDBERG, A. E. A construction grammar approach to argument structure. 
Chicago: University of Chicago Press, 1995. 
 
_____. Constructions at work: the Nature of Generalization in Language. New 
York: Oxford University Press, 2006. 
 
HOPPER, P.  Aspect and foreground in discourse. In: GIVÓN, T. (Ed.) Syntax and 
Semantics. New York: Academic Press, 1979. 
 
_____. Emergent Grammar. Berkeley Linguistics Society, v. 13, 1987. 
 
HOPPER, P.; THOMPSON, S. A. Transitivity in grammar and discourse. 
Language, v. 56, 1980. 
 
HOPPER, P.; TRAUGOTT, E. C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 
 
HUDSON, Richard. Word Grammar.In: GEERAERTS, D.; CUYCKENS, H. (eds.) 
Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. 2007. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
 
LAKOFF, George. Linguistic gestalts. CSL 12, 1977. 
 
LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about 
mind. Chicago: University Chicago Press, 1987. 
 
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University 
Chicago Press, 1980. 
 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       138 

  

LANGACKER, Ronald. Foundations of cognitive grammar. Volume I. Stanford: 
Stanford University Press, 1987. 
 
LANGACKER, Ronald. Cognitive Grammar. A basic introduction. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. 
 
LEVIN, Beth e RAPPAPORT-HOVAV, Malka. Unaccusativity: at the syntax-lexical 
semantics interface. Cambridge: MIT Press, 1995. 
 
LIMA-HERNANDES, M. C.; CASSEB-GALVÃO, V. C. “Mettáforas” para 
Martelotta. In: CEZARIO, M. M.; FURTADO DA CUNHA, M. A. (Orgs.). Linguística 
centrada no uso: uma homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad 
X/FAPERJ, 2013. 
 
LUCENA, N. L. 2010. 145fls. A relação gramatical objeto direto: implicações para 
o ensino de língua materna. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 
 
MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de lingüística. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
_____. Mudança linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo: Cortez, 
2011. 
 
NEVES, M. H. M.Gramática de usos do português. São Paulo: Editora UNESP, 
2000. 
 
OLIVEIRA, N. F. de. Abordagem cognitiva dos deverbais em -dor. 2009. Tese 
(Doutorado em Letras – Lingüística Aplicada), Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem, UFRN, Natal, 2009. 
 
ÖSTMAN, J. O.; FRIED, M. (Ed). Construction gramar: cognitive grounding and 
theoretical extensions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2005. 
 
PAYNE, T. Describing morphosyntax. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 
 
PERINI, M. Gramática descritiva do português. São Paulo: Editora Ática, 1995. 
 
PERINI, M. A. Estudos de gramática descritiva: as valências verbais. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008. 
 
PRIGOGINE, I. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: 
Editora da UNESP, 1996. 
 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1978. 
 
RODRIGUES, A. Eu fui e fiz esta tese: as construções do tipo foi fez no Português 
do Brasil. 2006. Tese (Doutorado em Letras), Unicamp/IEL, Campinas, 2006. 
 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       139 

  

SAID ALI, M. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Edições 
Melhoramentos, 1971. 
 
SALOMÃO, M. M.; MIRANDA, N. S. (orgs.). Construções do português do Brasil: 
da gramática ao discurso. Belo Horizonte: EDUFMG, 2009. 
 
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e elaboração de 
dissertação. Florianópolis: UFSC, 2005. 
 
SILVA, C. F.; NAVES, R. R. Construções ergativas e médias: uma distinção em 
termos aspectuais e semânticos. Signótica, Goiana, v. 24, n. 2, 2012. 
 
SLOBIN, D. I. Psicolingüística. São Paulo: Nacional/Edusp, 1980. 
 
SLOBIN, D. I. The origins of grammatical encoding of events. In: HOPPER, P.; 
THOMPSON, S. (Eds.). Syntax and sematics v. 15 (Studies in transitivity). New 
York, Academic Press, 1982. 
 
TALMY, L. Force dynamics in language and cognition. Cognitive Science, v. 2, 
1988. 
 
TAYLOR, J.R. Linguistic categorization: prototypes in linguistic theory. Oxford: 
Claredon Press, 1995. 
 
TAYLOR, J. R. Linguistic categorization. New York: Oxford University Press, 
2003. 
 
THEAKSTON, A. L.; MASLEN, R.; LIEVEN, E. V. M.; TOMASELLO, M. The 
acquisition of the active transitive construction in English: a detailed case 
study. Cognitive Linguistics, 23(1), 2012. 
 
THOMPSON, S. A.; HOPPER, P. Transitivity, clause structure, and argument 
structure: evidence from conversation. In: BYBEE, J.; HOPPER, P. (Eds.). 
Frequency and the emergency of linguistic structure. Amsterdam: John 
Benjamins, 2001. 
 
TOMASELLO, M. (Ed). The new psychology of language. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum, 1998. 
 
_____. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003a. 
 
_____. Constructing a language: a Usage-Based Theory of Language Acquisition. 
Cambridge: Harvard University Press, 2005. 
TORRENT, T. T.; A Construção de dativo com infinitivo: uma abordagem 
sociognitivista e diacrônica. Veredas. Juiz de Fora, 2008. 
 
TRASK, R. L. Dicionário de linguagem e linguística. São Paulo: Contexto, 2008. 
 



A construção transitiva no PB: uma abordagem funcional centrada no uso                                       140 

  

TRAUGOTT, E. Diachronic grammaticalization viewed from Radical Construction 
Grammar perspective. Paper presented at the Workshop on Construction and 
Language change, held at the 17º International Conferende on Historical 
Linguistics, Madison, Wisconsin, 31 July-5 August, 2005. 
 
_____. Grammaticalization, constructions and the incremental development of 
language: suggestions from the development of degree modifiers in English. In: 
ECKARDT, R.: JÄGER, G.; VEENSTRA, T. (Ed). Variation, Selection, 
Development – Probing the Evolutionary Model of language Change. Berlin/New 
York: Mouton de Gruyter, 2008. 
 
TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Constructionalization and constructional 
changes. New York: Oxford University Press, 2013. 
 
TRESCHEL, F. R. A Categorial Fragment  of Quiche. Texas Linguistics Forum 
20. Austin: Department of Linguistics, University of Texas. 
 
TRUBETZKOY, N. Principles od phonology. Berkeley University of California 
Press, 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 D

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
 H

IE
R

A
R

Q
U

IC
A

 D
A

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 T
R

A
N

S
IT

IV
A

 

 



 
 

 

RELAÇÃO DE VERBOS ENCONTRADOS NOS CORPORA CONSULTADOS 

 

Abrir 

Achar 

Acionar 

Adicionar 

Ajudar 

Alisar 

Alugar 

Amar 

Apagar 

Apalpar 

Apertar 

Apoiar      

Apostar 

Aprovar 

Armar           

Arrancar 

Arranhar 

Arranjar 

Assistir  

Assustar 

Atravessar  

Atropelar 

Aumentar 

Auxiliar 

Bloquear 

Chamar 

Chegar 

Cheirar 

Cobrir 

Colocar 

Comer   

Comparar 

Comprar   

Condenar      

Conhecer 

Conquistar 

Conseguir 

Conter 

Cortar 

Cozinhar 

Criar 

Criticar 

Curtir                 

Custar 

Dar 

Decidir 

Deixar              

Demarcar 

Demonstrar 

Denunciar 

Descansar           

Descobrir 

Descrever 

Dificultar 

Diminuir 

Divulgar 

Dizer 

Encher 

Encontrar 

Enfiar 

Enfrentar              

Enterrar 

Envolver 

Equivaler             

Esconder      

Escutar 

Espancar 

Especificar 

Esperar 

Esquecer 

Estalar 

Evitar 

Examinar 

Falar 

Fazer 

Fortalecer 

Fotografar 

Ganhar 



 
 

Gastar           

Gerar 

Gravar 

Guardar 

Identificar 

Imaginar 

Implicar 

Incluir 

Indenizar 

Indicar 

Influenciar 

Instaurar 

Intercalar 

Inverter 

Jogar 

Ler 

Levar 

Manusear 

Marcar 

Massagear 

Mexer 

Misturar 

Montar 

Mostrar 

Negar 

Notar 

Ocorrer 

Oferecer  

Olhar 

Ouvir 

Passar 

Patrocinar 

Pegar 

Perder 

Por                    

Possuir 

Preencher  

Pregar 

Preparar 

Prevenir 

Proibir 

Propor 

Provocar 

Pular 

Querer 

Receber 

Reconhecer 

Recortar 

Recuperar 

Reduzir 

Refazer 

Registrar 

Relançar 

Repetir 

Representar 

Roer 

Romper 

Seguir 

Selecionar 

Sentir 

Servir 

Simbolizar 

Sofrer 

Sonhar 

Subir 

Substituir 

Surrupiar 

Suspender 

Ter 

Tirar 

Tocar 

Tomar 

Trancar 

Transformar 

Trazer 

Turbinar 

Untar 

Usar 

Valorizar 

Ver 

Virar 

Viver 

Votar 

Xingar



 

 
 

 LISTA DE OCORRÊNCIAS 

 

1. O professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... 

chegando lá ... ele me fez uma experiência... [...] pegou um béquer com 

meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... 

então foi aquele fogaréu desfilando (Relato de experiência pessoal, 

Corpus D&G, Fala, p. 50).  

 

2. Fizemos um levantamento, que mostrei ao Conselho Federal de 

Medicina, com mais de dez casos de mortes e complicações graves 

atribuídas a cirurgiões plásticos. (Entrevista, Istoé 11Jul/2012 - Ano 36 

- N.2226). 

 

3. Ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e 

passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...]e a 

empregada e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram 

medicados e liberados né (Relato de experiência pessoal, Corpus D&G, 

Fala, p. 22). 

 

4. All I have to give… eu amo essa música… (Conversação espontânea, 

Banco Conversacional de Natal, Conversa 4, p. 112) 

 

5. Eu tive uma gestação super tranquila, com os sintomas e incômodos 

clássicos e comuns a praticamente todas as gestantes. (Blog Vida 

materna, 19/11/2012). 

 

6. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da 

borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos 

joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a 

esquerda, um golpe perfeito [...] Ainda deu para ver que o corpo todo 

desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima 

de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio (Conto Passeio 

Noturno). 



 

 
 

 

7. Esse problema tomou novas proporções (Blog Vida Materna, 

19/11/2012). 

 

8. Você deu a ideia de um texto. (Banco Conversacional de Natal, 

Conversa 1) 

 

9. Seu objetivo era esconder a precária situação financeira do banco e 

turbinar os lucros. (Revista Istoé, 11Jul/2012) 

 

10. [Sobre a CHESF] A estatal demarcou trechos onde nada pode ser 

cultivado e não falou em compensação. (Revista Istoé, 18Jul/2012) 

 

11. O professor me chamou, me fez uma experiência, me mostrou uma 

coisa bem interessante, pegou um béquer com meio d'água e colocou 

um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu 

(Corpus D&G, Fala, p. 50).  

12. Cortei uma raposinha que tinha no livro de Layce. (Banco 

Conversacional de Natal, Conv. 8) 

 

13. Ele apalpa o topo da minha barriga (Blog Vida Materna, 06/11/2012). 

 

14. O ônibus passou pela direita e trancou agente (Corpus D&G, Escrita, p. 

44) 

 

15. Eu compro a posta de peixe e boto no limão (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

16. Gilberto faz curvaturas para o público (Conto As mãos do meu filho). 

 

17. D. Margarida tira os sapatos que lhe apertam os pés (Conto As mãos 

do meu filho). 

 



 

 
 

18. Fizemos um levantamento, que mostrei ao Conselho Federal de 

Medicina, com mais de dez casos de mortes e complicações graves 

atribuídas a cirurgiões plásticos. (Istoé 11Jul/2012 – Ano 36 – N.2226 

Entrevista) 

 

19. Eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave (Corpus 

D&G, Fala, p. 30). 

 

20. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem (Conto Passeio 

noturno). 

 

21. Examinei o carro na garagem (Passeio noturno). 

 

22. Já li todo o livro (Banco Conversacional de Natal, Conversa 1). 

 

23. Aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só 

... lá com meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da 

família ... aí eu escutei quando ... eu escutei à noite o berro do menino 

(Corpus D&G, Fala, p. 23). 

 

24. O Pelé também esqueceu os documentos...” (Banco Conversacional de 

Natal, Conversa 2) 

 

25. Xingo o mundo em voz baixa, por tamanha inconveniência acontecendo 

naquele momento (Blog Vida Materna). 

 

26. Quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra 

mostrar a experiência que eu tinha achado fantástico ... (Corpus D&G, 

Fala, p. 50). 

 

27. O americano Bob Diamond ganhou R$ 79 milhões em 2011 por seu 

trabalho como diretor-executivo do banco britânico Barclays - era o mais 

bem pago do Reino Unido (Revista Istoé 11Jul/2012 - Ano 36 - N.2226). 



 

 
 

 

28. Ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e 

passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né [...] e a 

empregada e o motorista sofreu só escoriações leves né ... foram 

medicados e liberados né (Corpus D&G, Fala, p. 22). 

 

29. Eu tive aula... fiquei direto no espanhol... (Banco Conversacional de 

Natal, Conversa 1). 

 

30. [Sobre alimentos] Esses contêm magnésio, clorofila e são ricas em 

antioxidantes (Blog Vida Materna). 

 

31. O pai sabendo da istória do cemitério enterrou o filho lá (Corpus D&G, 

Escrita, p. 46) 

 

32. era uma tarde linda e ainda tinha uma réstia de sol sobre ... as galhadas 

secas ... Marcos eu vi um pássaro ... um pássaro ... amarelo com 

marrom e branco com uma crista assim sobre a cabeça ... um cocar 

assim de penas ... rapaz que pássaro lindo (Corpus D&G, Fala, p. 124) 

 

33. Após deixar o cargo, Diamond divulgou dados que sugerem que o 

Banco Central Britânico estava ciente da manobra. (Revista Istoé 

11Jul/2012 - Ano 36 - N.2226) 

 

34. Tenho uma certa vocação para Madre Teresa. Uso cinto de castidade 

em meus shows - Gaby Amarantos, cantora. (Revista Istoé 11Jul/2012 

- Ano 36 - N.2226) 

 

35. Não sei se o senhor sabe que nós fomos muito pobres... Pois? Fomos. 

Roemos um osso duro (As mãos do meu filho) 

 

36. Inocêncio arranjava empreguinhos de ordenado pequeno. (As mãos do 

meu filho). 



 

 
 

 

37. O post de hoje tem um tom de desabafo. (Blog Santa Dieta, 18/02/2013) 

 

38. [Não] enfiei a chave na ignição. (Passeio Noturno). 

 

39. Você selecionando dois tipos, dois meios de comunicação. (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 1) 

 

40. Unto uma forma, redonda e furada no meio, com manteiga e ponho o 

arroz ainda quente socando-o (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 

 

41. Inocêncio arranjava empreguinhos de ordenado pequeno. (As mãos do 

meu filho)  

 

42. Mas no entanto, todos se calam ao ver a crise, se acomodam em frente 

a uma televisão sonhando um mundo melhor de fantasias e esquece do 

seu mísero salário minimo. (Corpus D&G, Escrita, p. 93). 

 

43. O velho começou a conversar e falou a istória do cemitério maldito 

(Corpus D&G, Escrita, p. 45) 

 

44. [O Brasil] Ele enfrenta uma transformação muito grande. (Corpus D&G, 

Fala, p. 85). 

 

45. Os seres humanos têm a mesma composição das plantas... (Banco 

Conversacional de Natal, Conversa 2) 

 

46. [Sobre o suco] adiciono 2 colheres de colágeno hidrolisado em pó sabor 

limão e gelo (Blog Santa dieta 26/11/2012) 

 

47. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. 

(Passeio Noturno). 

 



 

 
 

48. Por que ele surrupiou o Códice? Para se vingar do deão da catedral que 

o demitiu. (Revista Istoé, Istoé 11Jul/2012) 

 

49. (Eu escutei à noite o berro do menino. (Corpus D&G, Fala, p. 23) 

 

50. Sinto as contrações cada vez mais fortes (Blog Vida materna 

06/11/2012). 

 

51. Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns 

cem metros da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com 

vegetação, até seu topo (Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

52. O velho começou a conversar e falou a istória do cemitério maldito 

(Corpus D&G, Escrita, p. 45) 

 

53. A Justiça condenou o parque de diversões Hopi Hari. (Revista Istoé 

11Jul/2012) 

 

54. Cidade alemã proíbe a circuncisão. (Revista Istoé 18Jul/2012) 

 

55. O medo novamente aperta meu coração. (Blog Vida materna 

06/11/2012) 

 

56. Aos 18 apostamos uma ficha (Blog Santa dieta 18/02/2013) 

 

57. A empregada que estava grávida mais tarde teve o menino lá em casa 

(Corpus D&G, Escrita, p. 44) 

 

58. A Food and Drug Administration (FDA) [..] aprovou definitivamente na 

semana passada um teste para o HIV que pode ser realizado em casa. 

(Revista Istoé 11Jul/2012) 

 

59. Vivi um conto de fadas às avessas. (Revista Istoé 11Jul/2012) 



 

 
 

 

60. Eu simplesmente tranquei o professor na sala com a chave e deixei ele 

lá preso ... e fui brincar ... né ... nos corredores ... porque eu sou uma 

eterna criança (Corpus D&G, Fala, p. 51). 

 

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

 

62. Os alimentos ricos em Omega –3 diminuem a retenção por serem ricos 

em minerais como selênio e potássio. (Blog Vida materna 19/11/2012) 

 

63. Ouvimos o coraçãozinho do bebê e tudo certo com ele também. (Blog 

Vida materna 06/11/2012) 

 

64. O Departamento Americano de Oceanos e Atmosfera negou em nota 

oficial, categoricamente, a existência de sereias nos mares: não temos 

evidências de humanóides aquáticos. (Revista Istoé 11Jul/2012) 

 

65. Alexandre e Carol assistem entusiasmados uma luta de MMA. (Blog 

Vida materna 06/11/2012) 

 

 

 

 


