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RESUMO 

 

Esta tese se debruça especificamente sobre a construção com verbos de 

cognição, os quais correspondem a um dos subtipos de verbos de processos 

mentais, ao lado dos que expressam processos de percepção, de afeição e de 

desejo (HALLIDAY, 1985; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).  Os processos 

mentais de cognição estão relacionados à decisão, à consideração ou à crença, 

à memória e à compreensão e podem ser expressos por verbos como decidir, 

considerar, achar, supor, crer, acreditar, confiar, imaginar, lembrar, esquecer, 

saber, descobrir, entender, conhecer e pensar. O corpus da pesquisa é 

composto por textos orais e escritos de alunos do ensino médio, extraídos do 

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

(FURTADO DA CUNHA, 1998). Nosso objetivo geral é investigar a construção 

com verbos de cognição no português do Brasil. O suporte teórico adotado é o 

da Linguística Funcional Centrada no Uso, um modelo teórico-metodológico que 

absorve princípios, processos e categorias integrantes da Linguística Funcional 

Norte-americana e da Linguística Cognitiva. Os resultados obtidos apresentam 

dezessete verbos utilizados para expressar catorze valores semânticos 

relacionados aos processos mentais de cognição.  A partir dos dados coletados, 

procedemos à caracterização morfossintática e semântica dos complementos 

desses verbos. Também identificamos a construção de estrutura argumental 

com verbos de cognição no PB e três subesquemas dela derivados, dentre os 

quais um é instanciado na grande maioria dos construtos e se configura, 

portanto, como a estrutura prototípica desse tipo de verbo. Constatamos, ainda, 

semelhanças entre nossos resultados e os de pesquisa empreendida sobre 

verbos de cognição em espanhol. 

 

Palavras-chave: Verbos de cognição. Estrutura argumental. Linguística 

Funcional Centrada no Uso. Gramática de Construções. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper focuses specifically on the construction with cognition verbs, which 

correspond to one of the subtypes of mental processes verbs, along with the 

processes of perception, affection and desire (HALLIDAY, 1985; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004). Mental cognition processes are related to the decision, 

the consideration or belief, memory and understanding and can be expressed by 

verbs such as decidir (to decide), considerar (to consider), achar (to think), supor 

(to assume), crer (to believe), acreditar (to rely on), confiar (to trust) imaginar (to 

imagine), lembrar (to remember), esquecer (to forget) saber (to know), descobrir 

(to find), entender (to understand) conhecer (to know) and pensar (to think). The 

corpus of the research consists of oral and written texts of high school students, 

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

Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). Our overall objective is to identify the 

construction of prototypical argument structure of cognition verbs in Portuguese 

in Brazil. The theoretical approache adopted is the Usage-Based Functional 

Linguistics, a theoretical and methodological model that absorbs principles, 

processes and categories members of North-America Functional and Cognitive 

Linguistics. The results show seventeen verbs used to express fourteen semantic 

values related to the mental processes of cognition. From the collected data, we 

proceed to the morphosyntactic and semantic characterization of the 

complements of these verbs. We have also identified the plot structure 

construction with cognition verbs in PB and three subschemas derived therefrom, 

of which one is instantiated in most constructs and configures therefore as the 

prototypical structure of this type of verb. We also found similarities between our 

results and those of research undertaken on cognition verbs in Spanish. 

 

Keywords: Cognition Verbs. Argumental structure. Usage-Based Functional 

Linguistics. Construction Grammar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, expomos nosso objeto de pesquisa e nossa intenção de 

trabalho. Na primeira parte, definimos verbos de cognição e apresentamos 

brevemente o que é a construção de estrutura argumental com verbos de 

cognição. Nas seções seguintes, expomos pontos mais específicos de nossa 

pesquisa, tais quais justificativa, questões, hipóteses, objetivos e aspectos 

metodológicos.  

 

1.1 Construção com verbos de cognição: primeiras palavras 

 

Os verbos de cognição correspondem a um dos subtipos de verbos de 

processos mentais, conforme exposto em Halliday (1985) e Halliday e 

Matthiessen (2004).  Esses processos são caracterizados por esses autores 

como de sentir, pensar e ver, o que implica que não correspondem a ações do 

mundo material.  Como diz Souza (2006, p. 461), “os processos mentais lidam 

com a apreciação humana do mundo.  Através de sua análise, é possível 

detectar que crenças, valores e desejos estão representados em um dado texto” 

(grifo da autora).  Ou ainda, nas palavras de Furtado da Cunha e Souza (2011, 

p. 73), “orações, ou sentenças, com processos mentais respondem à pergunta 

o que você sente, pensa ou sabe sobre x?  Com esse tipo de verbo, não tratamos 

de ações, mas de reações mentais, de pensamentos, sentimentos e 

percepções”. 

De acordo com Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004), há 

quatro subtipos de processos mentais: os de percepção, relacionados à 

observação ou à sensação de fenômenos, expressos por verbos como sentir, 

ouvir, ver, degustar e cheirar; os de afeição, relacionados aos sentimentos e 

expressos por verbos como amar e gostar; os de cognição, relacionados à 

decisão, à consideração ou à crença, à memória e à compreensão, expressos 
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por verbos como decidir, considerar, achar, supor, acreditar, imaginar, lembrar, 

esquecer, saber, entender, perceber, compreender e pensar; e os processos 

mentais de desejo, expressos por verbos como querer e desejar. Um desses 

subtipos, o de cognição, é foco em nosso trabalho, já que nosso estudo se 

debruça sobre a construção de estrutura argumental com verbos de cognição. 

As noções de construção e de estrutura argumental são apresentadas 

na Fundamentação teórica. Por enquanto, antecipamos que nos dedicamos à 

investigação das relações estabelecidas entre verbos de cognição e seus 

argumentos, considerando que essas relações não são determinadas apenas 

pelo verbo, mas pela construção de estrutura argumental, que se configura como 

um par forma-significado (GOLDBERG, 1995). 

 

1.2 Justificativa 

 

Nosso interesse pela construção com verbos de cognição surgiu a partir 

de um artigo de García-Miguel e Comesaña (2004), no qual os autores 

apresentam os resultados da pesquisa em que analisam, ancorados na 

Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995), a interação entre o significado 

do verbo de cognição e o significado da construção de que ele faz parte. 

Os verbos de cognição são, como já expusemos, um dos subtipos de 

verbos de processos mentais, conforme Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen 

(2004). O interesse pelo estudo da construção com esses verbos nos motivou a 

realizarmos um levantamento preliminar de textos acadêmicos que abordassem 

esse tema.  Pudemos identificar, então, alguns trabalhos que abordam os 

chamados verbos psicológicos, “que denotam um estado emocional e têm, 

obrigatoriamente, um argumento experienciador” (CANÇADO, 2002, p. 1) e se 

assemelham, portanto, aos que Halliday (1985) identifica como do subtipo de 

afeição. Abordando verbos de percepção e de cognição propriamente ditos há 

poucos trabalhos.  Além disso, neste último caso, os trabalhos diferem do que 

apresentamos agora, pela concepção de verbos de cognição, por não tratarem 

da construção com esse tipo de verbo ou pelos objetivos e pelo referencial 

teórico adotado.  
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Observamos, portanto, que os verbos de processos mentais parecem ter 

recebido, até então, pouca atenção dos estudos linguísticos, o que se acentua 

ainda mais com relação aos verbos de cognição.  A carência de produção 

científica sobre esse tipo de verbo, sobretudo em língua portuguesa e sob o 

enfoque teórico que assumimos aqui, o da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, constitui-se mais um reforço para a necessidade de empreendermos estudo 

sobre a construção com verbos de cognição.  

É ainda importante dizermos que a pesquisa aqui relatada está integrada 

a outros trabalhos individuais desenvolvidos por membros do Grupo de Pesquisa 

Discurso & Gramática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais 

têm se dedicado ao estudo da gramática da oração, em especial do mecanismo 

da transitividade – a relação entre o verbo e seu(s) argumento(s).  Assim, este 

estudo, ao desenvolver a análise da relação entre o verbo de cognição e seus 

argumentos, pode contribuir, também, para avançar o conhecimento científico 

sobre o objeto desta pesquisa. 

 

1.3 Formulação do problema 

 

O paradigma da Gramática de Construções e o modelo das construções 

de estrutura argumental têm dado suporte para a análise de diversos trabalhos 

recentes que se fundamentam nos pressupostos teóricos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso.  

A utilização desses modelos teóricos provavelmente se deve ao fato de 

eles possibilitarem uma análise mais completa e concreta, centrada no uso da 

língua ‒ portanto considerando não apenas fatores estritamente linguísticos, 

mas também todo o contexto extralinguístico, integrante da situação de 

comunicação ‒, o que implica considerar a relação entre a morfossintaxe, a 

semântica e a pragmática para a análise do significado das construções. 

Entre os trabalhos dos integrantes do Grupo de Pesquisa Discurso & 

Gramática, seção Natal, há pesquisas já concluídas ou em andamento sobre a 

estrutura argumental dos verbos transitivos, sejam verbos de ação, de 

percepção (um outro subtipo dos verbos que expressam processos mentais, 
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conforme exposto anteriormente) ou de enunciação.  Como parte desse contexto 

acadêmico, o estudo ora apresentado se propõe a dar sua contribuição para o 

avanço do conhecimento teórico sobre a gramática da oração, em particular 

sobre as construções de estrutura argumental, mais especificamente sobre a 

construção de estrutura argumental com verbos de cognição no português 

brasileiro. 

Nesse sentido, as questões de pesquisa que colocamos são: 

a) Quais verbos indicam evento de cognição no corpus analisado? 

b) Que valores semânticos os verbos de cognição expressam nos 

dados coletados? 

c) Quais as características semânticas e morfossintáticas dos 

complementos dos verbos de cognição? 

d) Que padrões de estrutura argumental podem ser instanciados por 

verbos de cognição no PB? 

e) Qual a construção de estrutura argumental prototípica com os verbos 

de cognição no português do Brasil? 

f) Que aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos podem ser 

responsáveis pela configuração das instanciações com verbos de 

cognição no PB? 

g) Os resultados obtidos nesta pesquisa sobre a construção com 

verbos de cognição no PB são semelhantes aos alcançados no 

estudo em espanhol? 

 

1.4 Hipóteses 

 

A partir das questões de pesquisa, consideramos as seguintes 

hipóteses:  

a) Os verbos que indicam eventos de cognição são os que expressam 

os valores semânticos de decisão, consideração ou crença, memória 

e compreensão. 

b) Os complementos dos verbos de cognição expressam o fenômeno 

experienciado na mente do sujeito ou o julgamento que o sujeito 
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efetua em relação a um ser e podem funcionar sintaticamente como 

objeto direto, complemento relativo ou complemento predicativo, 

realizados, nos dois primeiros casos, por uma oração, um sintagma 

nominal ou um termo omitido e, no terceiro, por um sintagma adjetivo 

ou um sintagma nominal.  

c) Os verbos de cognição podem instanciar o padrão [S  V  O] ou [S  V  

O  CP].  

d) A escolha do padrão de estrutura argumental instanciado pelo 

falante sofre a interferência de aspectos discursivo-pragmáticos e 

cognitivos, a exemplo do subprincípio da quantidade. 

e) Os verbos de cognição se comportam de modo semelhante em PB 

e em espanhol, instanciando os mesmos padrões e se relacionando 

com os mesmos tipos de complementos. 

 

1.5 Objetivo geral 

 

Investigar a construção com verbos de cognição no português do Brasil. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

a) Listar os verbos que indicam eventos de cognição no corpus 

analisado; 

b) Identificar os valores semânticos que podem ser expressos por 

verbos de cognição; 

c) Investigar as características semânticas e morfossintáticas dos 

complementos dos verbos de cognição; 

d) Apontar os padrões de estrutura argumental que codificam eventos 

de cognição no português do Brasil; 

e) Identificar a construção de estrutura argumental prototípica com os 

verbos de cognição no português do Brasil; 
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f) Analisar aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos que atuam 

nas ocorrências dos padrões de estrutura argumental com verbos de 

cognição no PB; 

g) Comparar os resultados obtidos nesta pesquisa sobre a construção 

com verbos de cognição no PB e os alcançados no estudo em 

espanhol. 

  

1.7 Aspectos metodológicos 

 

1.7.1 Caracterização do estudo 

 

Esta pesquisa tem natureza descritiva e interpretativa, uma vez que 

realizamos o levantamento de dados em textos produzidos em situação de uso 

real da língua, a fim de identificar padrões de estrutura argumental e a 

construção prototípica com verbos de cognição no português do Brasil, assim 

como de descrever e interpretar as características morfossintáticas e semânticas 

dos argumentos desses verbos.  Além disso, discutimos aspectos discursivo-

pragmáticos e cognitivos que atuam na configuração dessas instanciações. 

 

1.7.2 Material de análise 

 

A população desta pesquisa abrange material falado e escrito do 

português do Brasil. A amostra é composta por textos orais e escritos de alunos 

do ensino médio, extraídos do Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e 

escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). 

A seção de Natal do Corpus D&G apresenta textos de 20 (vinte) 

informantes, igualmente distribuídos por sexo e por cinco níveis de escolaridade: 

alfabetização infantil (informantes de 5 a 8 anos), quarta série do ensino 

fundamental (atual quinto ano; informantes de 9 a 11 anos), oitava série do 

ensino fundamental (atual nono ano; informantes de 13 a 16 anos), terceira série 

do ensino médio (informantes de 18 a 20 anos) e último ano do ensino superior 

(informantes acima de 23 anos).  
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Cada informante colaborou com a produção de cinco tipos textuais1 

distintos: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de 

local, relato de procedimento e relato de opinião.  Cada um desses tipos textuais 

foi primeiramente coletado na modalidade oral e, posteriormente, os informantes 

produziram seu correspondente escrito. Embora não reflitam situações 

espontâneas de interação, podemos considerar todos esses textos como 

representativos de um discurso semiplanejado, uma vez que não houve total 

planejamento e os dados são interacionais.   

Como não nos propusemos a estabelecer uma comparação entre os 

níveis de escolaridade, optamos por utilizar apenas os textos produzidos pelos 

informantes do ensino médio.  A seção Natal do Corpus D&G, com 4 (quatro) 

informantes desse nível de escolaridade, contribui, portanto, com 40 (quarenta) 

textos, 20 (vinte) orais e 20 (vinte) escritos, os quais somam 46.554 (quarenta e 

seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro) palavras. 

 

1.7.3 Coleta dos dados 

 

Para o levantamento dos dados no Corpus D&G/Natal, partimos, com 

base em Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004), da noção de verbo de 

cognição como aquele que corresponde a uma atividade mental relacionada à 

decisão, à consideração ou à crença, à memória e à compreensão. Procedemos, 

então, à leitura integral de todos os textos de nossa amostra, a fim de identificar 

todos os verbos de cognição aí presentes.   

Iniciamos a tabulação dos dados coletados separando os de fala dos de 

escrita. No entanto, a despeito da acentuada diferença entre o número de dados 

extraídos dos textos orais (num total de 315) e dos escritos (num total de 21), 

identificamos em uma e outra modalidade a mesma construção de estrutura 

argumental com verbos de cognição e os mesmos subesquemas, instanciados 

pelos mesmos verbos. Observamos inclusive que, em termos percentuais, os 

                                            

1 A expressão tipos textuais é empregada neste trabalho em sentido genérico, ou seja, não 
expressa a opção por nenhuma acepção teórica. 
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resultados para cada subesquema são semelhantes. Assim, optamos por não 

manter a separação entre fala e escrita. 

Em conformidade com os estudos sobre transitividade, seriam 

consideradas apenas as ocorrências de verbos de cognição em orações que 

fossem, simultaneamente, simples, ativas, declarativas e afirmativas.  No 

entanto, devido ao número expressivo de dados coletados em períodos 

compostos, decidimos aproveitar também as ocorrências verificadas nas 

orações tradicionalmente classificadas como coordenadas ou como principais. 

Observamos ainda que a negação não influencia as relações entre os verbos de 

cognição e seus argumentos, portanto consideramos também as orações 

negativas. As ocorrências constantes em orações que a tradição gramatical 

classifica como subordinadas, embora muito numerosas, não são consideradas. 

Em síntese, analisamos nesta pesquisa verbos de cognição que figuram em 

orações simples, coordenadas ou principais que atendem ao critério de serem 

ativas e declarativas (afirmativas ou negativas).  

Importante mencionar que consideramos tanto os verbos na forma 

simples como as locuções verbais cujo verbo principal expressa cognição, como 

na ocorrência (1). 

(1) ... tava interessado a princípio... mas depois... quando foi chegando perto eu 
num... num tava acreditando que ia ser bom... né e tudo...  (D&G/Natal, oral, 
p. 79)2 

Podemos perceber que o verbo de cognição acreditar integra, com o 

verbo auxiliar estar (a forma tava corresponde a estava), uma locução verbal, na 

qual é o verbo principal. 

Por outro lado, desconsideramos os casos em que verbos primariamente 

empregados para indicar cognição foram utilizados como marcadores de 

subjetividade ou de interlocução, como vemos nos dados (2) e (3), com o verbo 

saber, e em (4), com entender, ambos verbos de cognição que, entre outros, 

vêm sendo frequentemente recrutados para marcadores discursivos, fato já 

constatado por alguns autores, a exemplo de Martelotta (1996) e Martelotta e 

                                            

2 Nos dados transcritos de nosso corpus, destacamos em itálico o sujeito explícito, em negrito o 
verbo de cognição e sublinhamos o(s) complemento(s) desse verbo (quando expresso). 
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Leitão (1996), mas que ainda pode merecer uma investigação futura. As três 

amostras colocadas a seguir também deixam claro que os verbos não recebem 

complemento nesses casos. 

(2) ... o ônibus lotado e tudo e já tinha algumas amigas minhas... tavam lá atrás e 
foram logo me chamando... “Gerson ... vem pra cá ... pra cá cantar” ... não sei 
que ... não sei que mais lá ... e eu tava com um menino ... o Sandrinho ... né ...  
(D&G/Natal, oral, p. 79) 

(3) ... foi uma história que eu nunca esqueci ... ... foi ... na minha infância e se 
identifica muito comigo esse negócio de complexo ... sei lá coisa assim ... 

(D&G/Natal, oral, p. 84)   

(4) ... começa é ... ir na casa dela e tudo mais ... por amizade ... e ... descobre que 
ela ... que é ela que escrevia ... as cartas ... pela letra conheceu a letra e tudo 
... e algumas coincidências que ela falava um negócio e ele dizia ... como é que 
você sabe disso? e tudo mais ... entendeu? (D&G/Natal, oral, p. 83) 

Também não consideramos as orações interrompidas, como a que tem 

o verbo pensar, no dado (5), em que a oração iniciada não é concluída, portanto 

não teve o complemento expresso, já que, antes disso, o enunciado é 

reformulado.  

(5) ... no fundo eu ainda dei uma pensadinha que era eu ... mas aí eu num ... num 
veio nem na mente ... pensei até ... eu num acreditei que ... o pastor ... tivesse 
sido chamado lá para frente para entregar um prêmio para uma pessoa da 
igreja dele ... (D&G/Natal, oral, p. 81-82)  

Descartamos ainda os dados de textos orais cujo verbo de cognição não 

tem o complemento transcrito no Corpus D&G por falta de compreensão, como 

em (6), no qual o complemento do verbo decidir não pode ser recuperado, 

embora tenha sido enunciado. 

(6) ... que ela era uma das pessoas responsáveis pela comissão  lá que  decidia 

(       ) e Regina se ... se podia ... (D&G/Natal, oral, p. 81)  

Quando o verbo é repetido por hesitação do informante ou para que este 

ganhe tempo para formular sua fala, consideramos apenas uma ocorrência, 

como em (7), na qual o verbo achar parece ser repetido enquanto o informante 

elabora sua fala, antes de completá-la. 

(7) pois é ... então esse livro fala de uma menina que se achava:: se achava assim 

inferior ... né ...  (D&G/Natal, oral, p. 82) 



23 

 

Também desconsideramos o dado em que o verbo achar é utilizado 

como parentético epistêmico, já que, nesses casos, ele não funciona como verbo 

pleno, mas como um advérbio que expressa uma dúvida sobre o fato expresso 

na cláusula que seria sua subordinada. Assim, essa subordinada se torna 

independente do verbo achar, que passa a compor a expressão gramaticalizada 

eu acho, deslocada para o final do enunciado (cf. CEZARIO, 2001). O dado (8) 

ilustra essa situação. 

(8) ... e tem muitos casos que as pessoas são doentes mentais ... você num pode 
é ... é ...é responsabilizar as pessoas pelos atos porque a pessoa é totalmente 
doente mental ... então ... nesse caso vai para o sanatório ... eu acho... (Relato 
de opinião, oral, p. 100) 

A partir da leitura dos textos, os dados foram inicialmente transcritos para 

arquivos independentes, um para cada informante, e depois para outros, 

organizados por verbo. Então, a partir desses últimos arquivos e com o auxílio 

do Dicionário Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2010) e do Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009), analisamos o valor 

semântico expresso pelo verbo de cognição e o padrão de estrutura argumental 

que ele instancia em cada ocorrência. Em seguida, tabulamos os dados por 

verbo e por valor semântico e, por fim, por padrão de estrutura argumental. 

 

1.7.4 Procedimentos de análise 

 

A análise dos dados está baseada na Linguística Funcional Centrada no 

Uso, a partir dos conceitos e princípios que explicitamos no capítulo da 

Fundamentação teórica, e desenvolve-se no intuito de responder a todas as 

questões de pesquisa e de atender ao objetivo geral e a cada um dos objetivos 

específicos propostos. A técnica de pesquisa essencialmente utilizada é 

qualitativa, mas com suporte quantitativo (CRESWELL, 2007), enquanto 

evidenciador de tendências. 

De acordo com as questões, hipóteses e objetivos de nossa pesquisa, 

dedicamos nossa análise essencialmente à identificação dos verbos de cognição 

e de seus valores semânticos, à caracterização semântica e morfossintática dos 
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argumentos, aos tipos de estrutura argumental e a aspectos discursivo-

pragmáticos e cognitivos que podem influenciar a configuração das 

instanciações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A LINGUÍSTICA 

FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

Segundo Bybee (2010), a teoria centrada no uso3 desenvolveu-se 

diretamente do funcionalismo americano e é quase um novo nome para ele.  De 

acordo com Martelotta (2011, p. 55-56), essa teoria é um tipo de abordagem que 

“considera haver uma relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que 

os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação”. Na nota transcrita 

a seguir, Martelotta (2011, p. 55) esclarece o sentido da expressão “linguística 

centrada no uso”: 

Tradução do termo usage-based model utilizado inicialmente em 
Langacker (1987) para designar modelos teóricos que privilegiam o uso 
da língua.  Alguns autores têm usado o termo para se referir às análises 
das línguas que, de um modo geral, refletem uma junção das tradições 
desenvolvidas pelas pesquisas de representantes da Linguística 
Funcional [...] com representantes da Linguística Cognitiva [...].  Alguns 
autores, como Tomasello (2005) e Martelotta (2008) também utilizam 
o termo Linguística Cognitivo-Funcional para designar essa tendência. 

Nesse contexto, surge, derivada da Linguística Funcional norte-

americana − cujos principais representantes são, entre outros, Talmy Givón, Paul 

Hopper, Joan Bybee, Sandra Thompson e Wallace Chafe −, a Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU).  A LFCU é um desdobramento da 

Linguística Funcional norte-americana que conjuga princípios, processos, 

categorias e paradigmas integrantes deste modelo teórico-metodológico com 

outros fornecidos pela Linguística Cognitiva, dentre os quais serão expostos 

neste capítulo os que se mostram relevantes para este trabalho. 

 

 

                                            

3 Em inglês, Usage-Based Linguistics. 
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2.1 Língua, discurso e gramática 

 

Assim como a Linguística Funcional de vertente norte-americana, a 

LFCU se baseia na ideia de que a língua é usada, sobretudo, para satisfazer 

necessidades comunicativas, por isso é um código parcialmente arbitrário, 

maleável, sujeito às pressões do uso, ou seja, é um sistema adaptativo 

complexo, composto por padrões mais ou menos regulares, mas também por 

outros que se encontram em emergência, sempre visando a atender 

necessidades cognitivas e/ou intercomunicativas dos falantes (BYBEE, 2010).   

Nesse quadro, a gramática é concebida como natural e dinâmica, pois 

se encontra em contínuo processo de variação e mudança para atender a essas 

necessidades de seus usuários.  Isso significa que a gramática apresenta 

categorias morfossintáticas rotinizadas, com padrões funcionais mais regulares, 

e formas que se encontram em processos de variação e mudança, os quais são 

sempre motivados por fatores cognitivo-interacionais (FORD et al., 2003). Entre 

os processos de variação, há os que se caracterizam como fenômenos de 

gramaticalização, que podem se manifestar tanto sincrônica quanto 

diacronicamente, seja na função (discursivo-pragmática ou semântico-cognitiva) 

ou na forma (nos níveis morfossintático e/ou fonológico) (LEHMANN, 1982; 

GIVÓN, 1995; HOPPER; TRAUGOTT, 2003; FURTADO DA CUNHA; BISPO; 

SILVA, 2013). 

Considera-se que há uma simbiose entre discurso e gramática (GIVÓN, 

1995; FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013): enquanto a gramática 

molda o discurso, pois fornece as convenções básicas para que a comunicação, 

no uso da língua, ocorra de maneira coerente, é do uso real desse código, 

portanto do discurso, que tais convenções emergem.  O discurso e a gramática 

são, pois, determinados um pelo outro reciprocamente, e a gramática, então, 

nunca se estabiliza completamente, permanece num constante fazer-se, é uma 

gramática emergente (HOPPER, 1998). 

A investigação dos fenômenos linguísticos deve, portanto, basear-se no 

discurso, ou seja, no “conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante 

para organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte em uma 
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determinada situação de comunicação” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, 

p.23).   

 

2.2 Princípio de iconicidade 

 

A principal hipótese da LFCU é a de que a forma da língua deve refletir, 

em alguma medida, a função que exerce, e nisso consiste o princípio de 

iconicidade (HAIMAN, 1985; GIVÓN, 1985).   

Segundo Givón (1984), o princípio de iconicidade apresenta três 

subprincípios: o da quantidade, o da proximidade e o da ordenação linear.   

O subprincípio da quantidade diz que, quanto mais complexa for a 

mensagem, maior será a quantidade de forma necessária para sua codificação.  

Os fragmentos a seguir, com o verbo de cognição decidir, exemplificam isso:  

(9) Segundo ela, chega uma idade em que o jovem tem que decidir se continua a 
morar com os pais tendo como futuro ser um agricultor ou se vai para uma 
cidade mais desenvolvida tentar estudar e trabalhar.  (Corpus D&G/Natal, 
escrita, p. 74) 

(10) ... porque ... eu pelo menos eu assim ... se eu decidir uma coisa vou até o fim 
... eu não digo que tá errado não ... (Corpus D&G/Natal, oral, p. 118)  

A amostra (9) pode ser considerada cognitivamente mais complexa 

porque apresenta uma cena em que uma decisão deve ser tomada a partir da 

colocação de duas possibilidades de escolha. Observemos que a sintaxe do 

enunciado reflete essa complexidade cognitiva através do uso de um período 

longo, no qual as alternativas de que o sujeito (o jovem) dispõe são expressas 

por duas orações condicionais (se continua a morar com os pais e se vai para 

uma cidade mais desenvolvida), as quais marcam o modo irrealis, já que não 

manifestam a ideia de assertividade, mas de possibilidade. Além disso, há uma 

oração intercalada entre as duas condicionais, o que também contribui para uma 

maior complexidade estrutural.  

No fragmento (10), por outro lado, a complexidade cognitiva parece 

menor, pois o verbo decidir não é usado para expressar uma tomada de decisão, 

mas apenas com o intuito de caracterizar a pessoa que fala.  Essa menor 

complexidade cognitiva se reflete na menor complexidade estrutural, daí 
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verificarmos que, neste caso, o complemento do verbo é um sintagma nominal 

não referencial altamente integrado ao verbo. Vejamos que o núcleo desse SN, 

a palavra coisa, não especifica algo que é decidido, mas apenas reforça o 

sentido genérico expresso pelo enunciado (o de caracterizar o sujeito como uma 

pessoa decidida).   

Esse mesmo subprincípio estabelece que a quantidade de forma 

utilizada depende da previsibilidade da informação para o interlocutor. Assim, 

quanto mais previsível é a informação, menos forma é utilizada. Vejamos o dado 

a seguir. 

(11) ... e eu firme e forte dizendo que tinha colocado ... sabe? eu não ia mentir ... 
né? depois ele ia saber ... ia ser pior ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, 

p. 106) 

Em (11), o complemento do verbo saber, que pode ser recuperado como 

a oração que eu tinha colocado chifre nele, não é expresso, pois o falante optou 

por utilizar menos forma ao codificar a informação. Isso pode ser explicado pelo 

subprincípio da quantidade, no sentido de que a omissão do complemento ocorre 

porque o falante entende que a informação é altamente previsível para o 

interlocutor, uma vez que está disponível no contexto anterior.  

O subprincípio da proximidade prediz que a maior aproximação entre os 

elementos da estrutura morfossintática é reflexo de uma maior integração 

semântica entre eles. É o que ilustramos a seguir. 

(12) ... e eu acho superinteressante a natação ... né ... dentro do quadro da própria 
natação você tem vários é:: atletas ... né ... e cada atleta se especializa em um 
nado dos quatro ... né ... (Relato de procedimento, oral, p. 98) 

Na ocorrência (12), o verbo de cognição expressa o valor semântico de 

avaliação e recebe dois complementos: o objeto direto (a natação), que 

representa o ser avaliado, e o complemento predicativo (superinteressante), que 

expressa a avaliação propriamente dita e, portanto, apresenta-se como mais 

integrado semanticamente ao verbo. Por essa razão, o complemento predicativo 

de achar é antecipado para se colocar imediatamente após o verbo, e não depois 

do objeto direto, assim refletindo na estrutura morfossintática a integração 

semântica existente entre eles. 
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Já o subprincípio da ordenação linear pode se manifestar na colocação 

do tópico da informação em primeiro lugar ou na apresentação das informações 

conforme a ordem lógica ou cronológica.  Este último subprincípio icônico 

encontra-se exemplificado no dado transcrito em (13).  

(13) ... numas parte ele até merece ... mas o Alexandre num merecia não ... mas ... 
aí Tarcísio ... eu acho uma pessoa muito boa ... (Narrativa de experiência 
pessoal, oral, p. 107) 

Na amostra acima, a influência do subprincípio da ordenação linear fica 

evidente, uma vez que o objeto direto (Tarcísio) do verbo achar é colocado antes 

do sujeito ‒ que normalmente vem em primeiro lugar na oração ‒ porque assume 

o papel de tópico. Observemos que a informante está fazendo uma comparação 

entre duas pessoas e, com a antecipação do termo Tarcísio, destaca aquele de 

quem ela fala no momento e a quem atribui a qualidade uma pessoa muito boa. 

 

2.3 Princípio de marcação 

 

De acordo com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), “O conceito de 

marcação corresponde a um refinamento da noção saussureana de valor 

linguístico nas distinções binárias entre um par contrastivo”.  

Givón (1990) aponta três critérios para distinguir uma categoria marcada 

de uma não marcada:  

a) complexidade cognitiva: a categoria marcada costuma ser mais 

complexa cognitivamente (porque demanda maior esforço mental, 

atenção ou tempo de processamento) que a não marcada;  

b) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa ou maior que a não marcada 

c) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 

frequente, por isso mais perceptível cognitivamente que a não 

marcada.  

Observemos os dados a seguir. 

(14) ... sei que o assassino mesmo num foi um estudante não ... ele não ... quem 

morreu num foi um estudante ... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   
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(15) E: não ... mas ... eu sei mais ou menos a história ... [do filme “De volta pro 

futuro 1”] (Narrativa recontada, oral, p. 84) 

Em ambas as ocorrências, temos orações com o verbo saber, que, em 

(14), tem um complemento oracional (que o assassino mesmo num foi um 

estudante não) e, em (15), tem como complemento um sintagma nominal (a 

história). De acordo com os critérios expostos anteriormente, podemos 

considerar que o dado transcrito em (14) apresenta maior complexidade 

cognitiva e estrutural que o transcrito em (15). No entanto, o complemento 

codificado como uma oração é o mais frequente com verbos de cognição. Isso 

parece revelar que não há uma necessária coincidência entre complexidade 

cognitiva, complexidade estrutural e distribuição de frequência, já que é possível 

que a categoria de maior complexidade cognitiva e estrutural (no caso, o 

complemento oracional) seja a mais frequente.  

Na verdade, o próprio Givón (1995) afirma que uma mesma estrutura 

pode ser marcada em um contexto e não marcada em outro. No caso dos 

complementos dos verbos de cognição, parece que temos um exemplo para 

essa afirmação, no sentido de que o complemento oracional pode ser a estrutura 

mais marcada em outras construções, mas parece ser a menos marcada na 

construção de estrutura argumental com verbos de cognição no PB, haja vista 

ser o tipo de complemento mais frequente nesse contexto.  

Falamos em estrutura mais marcada e menos marcada porque 

assumimos, com Croft (1990), Furtado da Cunha (1999) e Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013), a inadequação de se considerar a marcação numa 

perspectiva dicotômica, já que alguns fenômenos não podem ser assim 

analisados. Conforme esses autores defendem, a marcação não deve ser 

tomada como uma relação binária (marcada x não marcada), mas gradiente.  

 

2.4 Informatividade 

 

A informatividade diz respeito tanto à quantidade de informação que o 

locutor utiliza na composição da mensagem, conforme sua consideração do que 

o interlocutor conhece ou não, quanto ao monitoramento, pelo locutor, do ponto 
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de vista do interlocutor, a fim de atingir determinado objetivo. Sendo assim, a 

informatividade se manifesta linguisticamente, pois interfere nas escolhas 

lexicais e nas configurações morfossintáticas que o locutor realiza no discurso, 

a fim de satisfazer sua intenção comunicativa (CHAFE, 1987; GIVÓN, 2001). 

Vejamos as amostras de (16) a (18). 

(16) ... elas têm medo de ... de repente dizer  que estão erradas ... né ... então elas 
preferem não crer ... preferem não acreditar ... enganar os outros dizendo que 
não acreditam ... porque na verdade ... acho que num tem ... essa história de 
uma pessoa ... assim ... completamente ateu ... (Relato de opinião, oral, p. 135) 

(17) ... as carteiras são ... são pregadas no chão né ... são aparafusadas no chão 
né ... eu acho que ... eu acho assim inclusive isso um ponto ... um ponto ruim 

do colégio ... por elas serem aparafusadas né ... (Descrição de local, oral, p. 
134) 

(18) ... ela acabou tomando comprimido e tudo pra morrer e nisso ele descobre e 
ela deixou um bilhete pra ele e qualquer coisa assim ... foi um bilhete pra:: 
dizendo que ia se matar por isso ... por isso ... aí então ele descobriu ... foi 
correndo logo no apartamento dela e tudo ... (Narrativa recontada, oral, p. 83) 

No dado transcrito em (16), o complemento do verbo achar expressa 

uma nova opinião do informante (que num tem ... essa história de uma pessoa 

... assim ... completamente ateu) e, provavelmente por essa razão, utiliza uma 

estrutura maior, haja vista a necessidade de maior clareza naquilo que se deseja 

informar. Em (17), o objeto direto de achar é o pronome isso, cujo emprego 

exemplifica a situação em que o locutor utiliza menor quantidade de informação 

porque sabe que aquilo a que ele se refere já foi levado anteriormente ao 

conhecimento do interlocutor, ou seja, já é informação dada (as carteiras são 

pregadas no chão). Em (18), o complemento (que ela ia se matar) do verbo 

descobrir é totalmente omitido, uma vez que repetiria, se expresso, uma 

informação claramente colocada no contexto linguístico anterior, a qual pode ser 

facilmente acessada pelo interlocutor.  

Segundo Givón (1990), há uma relação entre a informatividade e o 

subprincípio icônico da quantidade, uma vez que a quantidade de forma utilizada 

pelo locutor depende de quanto ele julga que a informação já é acessível ao 

interlocutor, ou seja, quanto mais previsível for a informação, menos forma será 

utilizada pelo locutor. Nesse sentido, Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2003, 

p. 49) observam que  
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Os recursos gramaticais usados para representar ou codificar 
referentes são apresentados de forma escalar, dos mais previsíveis 
aos menos previsíveis: anáfora zero, pronome, SN definido e SN 
indefinido. [...] esses recursos estão disponíveis nas línguas para 
codificar a informatividade de um referente nominal a partir do 
conhecimento compartilhado entre os interlocutores.  

Sendo assim, podemos afirmar que, no caso das amostras anteriores, a 

escalaridade na representação dos complementos do verbo achar tem como 

mais previsível o complemento omitido (anáfora zero), em (18), e como menos 

previsível o complemento expresso em (16). O complemento utilizado pelo 

informante no dado (17), o pronome isso, fica no nível intermediário. 

 

2.5 Processo de categorização 

 

A categorização é entendida como um processo de agrupamento de 

elementos (objetos, pessoas, lugares etc.) que apresentam traços semelhantes, 

constituindo classes (LAKOFF, 1987; BYBEE, 2010; FERRARI, 2011; DUQUE; 

COSTA, 2012).  

Esse processo toma por base os protótipos, que são elementos 

conceptualmente mais salientes. Segundo Rosch (1973), o protótipo é 

considerado o melhor representante de uma categoria.  

A categorização não implica, no entanto, que todos os elementos 

integrantes de uma mesma classe compartilhem todos os traços da categoria. 

Para a LFCU, cada elemento de uma categoria mantém alguns traços em 

comum com os demais, mas não necessariamente todos os traços. Concebe-se, 

assim, uma escala de prototipicidade, constituída de um contínuo no qual 

membros intermediários se colocam entre os protótipos, que são os 

representantes mais centrais da categoria, e os representantes mais periféricos, 

que guardam poucos traços em comum com o núcleo da categoria.   

É a categorização que permite, por exemplo, identificar os verbos de 

processos mentais e seus subtipos (de percepção, de afeição, de cognição, de 

desejo), assim como, num trabalho como este, reconhecer nos dados analisados 

os verbos de cognição, a partir da consideração do processo mental que eles 

expressam, que é o traço que esses verbos têm em comum. 
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2.6 Processos de metáfora e metonímia 

 

Lakoff (1993) registra que, por muito tempo, o termo metáfora designou 

apenas uma expressão linguística nova ou poética, na qual uma ou mais 

palavras expressam um significado diferente do convencional, dando origem a 

um novo conceito, que guardaria alguma relação de semelhança com o conceito 

original.  

O autor, no entanto, defende que essas metáforas literárias são regidas 

por generalizações que não estão na linguagem, mas no pensamento, como 

mapeamentos mentais entre domínios conceituais. Lakoff (1993) afirma ainda 

que esses mapeamentos conceituais não se aplicam apenas às metáforas 

literárias, mas a grande parte da linguagem cotidiana comum:  

Em suma, o locus da metáfora não está na linguagem, mas na forma 
como conceitualizamos um domínio mental em termos de outro. [...] o 
estudo da metáfora literária é uma extensão do estudo da metáfora 
cotidiana. A metáfora cotidiana caracteriza-se por um enorme sistema 
de milhares de mapeamentos entre domínios [...] (LAKOFF, 1993, p. 
203, tradução livre).4 

Na LFCU, a metáfora é um processo cognitivo pelo qual um elemento 

tem seu significado ampliado, partindo de um sentido mais concreto (comumente 

espacial) para outro menos concreto, descrevendo uma trajetória de 

abstratização semântica.  

Essa ampliação de sentido não é aleatória, mas motivada por analogia 

e afinidade, de modo que um domínio conceptual é associado a outro porque há 

alguma correspondência entre eles (HOPPER; TRAUGOTT, 2003).  Nas 

palavras de Silva (2014, p. 28), “[...] a LFCU entende a metáfora como um caso 

de operações entre domínios cognitivo-conceituais, imprescindível no 

processamento mental e no intercâmbio diário de significação comunicativa”. 

A esse respeito, Votre (1996, p. 32) chega a concluir que “a linguagem 

usual é essencialmente metafórica, já que quase nunca se criam novas formas, 

                                            

4 “In short, the locus of metaphor is not in language at all, but in the way we conceptualize one 
mental domain in terms of another. […] the study of literary metaphor is an extension of the study 
of everyday metaphor. Everyday metaphor is characterized by a huge system of thousands of 
cross-domain mappings […]” (LAKOFF, 1993, p. 203). 
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mas novos significados estão sendo continuamente criados para as formas já 

disponíveis na língua”. Uma comprovação para essa afirmativa está no fato de 

termos verbos que antes expressavam outros sentidos (geralmente mais 

concretos, relacionados à experiência sensorial, como achar, saber e ver) 

assumindo agora valores semânticos que os colocam no campo da cognição. 

Ao lado da metáfora e estreitamente ligado aos fenômenos de mudança 

linguística, a metonímia é um processo que relaciona elementos de um mesmo 

domínio cognitivo-conceitual.  Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 34) 

esclarecem que 

As projeções metonímicas implicam uma transferência semântica que 
se dá pela relação de contiguidade conceitual entre os elementos no 
mundo biofísico e social.  No ambiente linguístico, essa contiguidade 
ocorre na linearidade da cadeia sintagmática e relaciona-se à 
interdependência morfossintática entre as entidades envolvidas. 

Os processos de metonímia e de metáfora podem ser exemplificados 

com o verbo achar. Podemos dizer que o processo de metonímia permite que 

esse verbo, originalmente vinculado a experiências sensoriais, parta de um 

significado que etimologicamente se relaciona ao olfato (do latim afflare, que 

remete a algo como sentir pelo cheiro) a outro associado à visão (encontrar algo 

em algum lugar). Temos, portanto, que este novo sentido de achar se dá por 

uma transferência semântica dentro de um mesmo domínio cognitivo-conceitual, 

porque há entre ele e o sentido anterior uma relação de contiguidade.  

A partir deste segundo sentido, no qual podemos verificar uma relação 

espacial, o outro processo, a metáfora, licencia o uso desse conceito, ainda 

concreto, em um contexto mais abstrato, pertencente a outro domínio, o da 

atividade mental.  Assim, o verbo achar passa a expressar também os valores 

semânticos de opinião, suposição ou avaliação, funcionando, portanto, como um 

verbo de cognição, como na amostra a seguir.  

(19) Por esses motivos acho que não deveria ter vestibular no nosso país.  (Corpus 

D&G/Natal, escrita, p. 95) 

Em (19), o verbo achar não apresenta seu sentido mais concreto, de 

encontrar algo em algum lugar. Nesse contexto, ele é empregado como verbo 

de cognição, para expressar uma opinião (que não deveria ter vestibular no 
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nosso país). O uso do verbo achar em contextos mais abstratos, como o das 

atividades mentais, é possível agora pela atuação anterior dos processos de 

metonímia e de metáfora. 

 

2.7 Frame 

 

A Semântica de Frames foi desenvolvida por Fillmore (1982, 1985, 1988) 

e diz respeito ao enquadre semântico dos itens lexicais e das construções. Assim 

Fillmore (1982) esclarece o que entende por frame: 

Pelo termo "frame", tenho em mente qualquer sistema de conceitos 
relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, você 
deve entender toda a estrutura em que se encaixa. Quando uma das 
coisas dessa estrutura é introduzida em um texto, ou em uma 
conversa, todas as outras são disponibilizadas automaticamente. 
(FILLMORE, 1982, p. 111, tradução livre.)5 

De acordo com o autor, a atribuição de sentido a um item linguístico 

ocorre a partir do acionamento do frame de que ele faz parte, o qual está 

armazenado na memória permanente dos indivíduos de uma mesma 

comunidade linguística, já que é culturalmente compartilhado.  

Nas palavras de Ferrari (2011, p. 50), “[...] o termo frame designa um 

sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo prazo 

e organizado a partir da esquematização da experiência”.   

Sobre essa noção, Morato (2010, p. 95) destaca que está sempre 

relacionada a “estruturas de expectativa”, conhecidas e assimiladas através das 

experiências sócio-culturais.  

Segundo Fillmore, a noção de frame guarda estreita relação com a 

valência verbal, ou seja, com os espaços que cada verbo suscita que sejam 

preenchidos por argumentos, constituindo assim as estruturas argumentais. Ou 

                                            

5 “By the term 'frame' I have in mind any system of concepts related in such a way that to 

understand any one of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one 
of the things in such a structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others 
are automatically made available.” (FILLMORE, 1982, p. 111). 
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seja, a combinação de um verbo com outros itens linguísticos para produzir 

enunciados também está relacionada à noção de frame. 

No caso do frame de evento cognitivo, por exemplo, esse evento é 

expresso por um verbo de cognição, que estabelece necessariamente uma 

relação entre dois participantes: um sujeito humano experienciador e um 

complemento que corresponde ao fenômeno experienciado na mente desse 

sujeito. É o frame que permite a compreensão dos enunciados com verbos desse 

tipo, mesmo nas situações em que um ou os dois argumentos implicados não se 

encontram neles expressos. Vejamos os dados a seguir. 

(20) ... o meu pai espumando sabe? porque ele tava embriagado ... pensava que 
ele já tava morto ... (Corpus D&G/Natal, oral, p. 103) 

(21) ... descobre que ela ... que é ela que escrevia ... as cartas ... pela letra conheceu 
a letra e tudo ... e algumas coincidências que ela falava um negócio e ele dizia 
... como é que você sabe disso? e tudo mais ... entendeu? Algumas 
coincidências ... ele foi juntando as coisas e foi descobrindo...  (Narrativa 

recontada, oral, p. 83) 

(22) ... eu gostei muito dessa história e no final ela acaba ... é:: num lembro muito 

porque faz tempo que eu ... que eu ... que eu ... que eu li ...  (Corpus D&G/Natal, 
oral, p. 83) 

Em (20), o sujeito do verbo pensar (eu) está elíptico; em (21), o objeto 

de descobrir (que ela escrevia as cartas) é uma anáfora zero, pois não aparece 

expresso, mas pode ser facilmente recuperado pelo contexto linguístico anterior; 

no exemplo (22), tanto o sujeito (eu) quanto o complemento (o final da história) 

do verbo lembrar são omitidos. Esses exemplos comprovam que a omissão de 

um ou até dos dois argumentos não compromete a compreensão dos 

enunciados, a qual é sustentada pelo frame suscitado pelos verbos de cognição. 

 

2.8 Gramática de construções e construção de estrutura 

argumental 

 

A Gramática de Construções é um paradigma elaborado por Fillmore, 

Kay e O’Connor (1988) e depois desenvolvido por Kay e Fillmore (1999). Tem 

como bases a noção de construção como um par de forma e significado e a 
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concepção de que todas as expressões linguísticas, desde as mais simples até 

as mais complexas, são construções.  

Goldberg (1995) adota esse paradigma para o estudo das relações 

gramaticais nas construções de estrutura argumental, definidas também como 

um par forma-significado. A autora parte da observação de que o verbo sozinho 

não é suficiente para determinar seus argumentos, haja vista que um mesmo 

verbo pode figurar em diversas construções. Sendo assim, Goldberg constata a 

pertinência de se considerar a construção como a verdadeira responsável pela 

definição das funções dos argumentos que se combinam com o verbo para 

compor o significado da oração. 

O termo estrutura argumental se refere, de um modo geral, conforme 

explanado em Furtado da Cunha (2006), ao conjunto de relações estabelecidas 

entre um predicado (um verbo, no nosso trabalho) e seus argumentos. Essas 

relações se manifestam em diferentes níveis linguísticos. De uma perspectiva 

sintática, a estrutura argumental especifica o número e as relações gramaticais 

(sujeito, objeto direto etc.) dos argumentos de um predicado. De uma perspectiva 

semântica, focaliza os papéis semânticos (agente, paciente etc.) que são 

atribuídos aos argumentos de um predicado. De uma perspectiva cognitiva, 

codifica cenas de um evento relacionado à experiência humana, isto é, reflete 

uma estrutura de expectativas desencadeadas pelo verbo. 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. 

É possível afirmar, portanto, que a estrutura argumental relaciona a 

sintaxe, a semântica e a pragmática, haja vista que implica a noção da exigência 

de determinados termos para preencher a valência do verbo, mas considera que 

há restrições semânticas para esse preenchimento e que a realização efetiva da 

construção resulta de necessidades e intenções comunicativas (NEVES, 2006). 

Quanto às construções de estrutura argumental, Goldberg (1995, p. 3) 

as define como “uma subclasse especial de construções que fornece os meios 

básicos de expressão oracional em uma língua”. Segundo a autora, as 

construções de estrutura argumental correspondem a sentenças ordinárias, 
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constituídas por um verbo e seus argumentos, cuja análise considera tanto os 

papéis argumentais, associados à construção, quanto os papéis participantes, 

ligados ao verbo, pois admite-se que o sentido global da construção é dado pela 

associação do significado da construção com o significado dos itens lexicais que 

a compõem. 

Bybee (2010) também assume uma abordagem do estudo da língua 

baseado nas construções, e acrescenta que elas são unidades particularmente 

apropriadas para a formulação de uma explicação sobre a natureza da 

gramática, pois proporcionam a identificação de modelos exemplares – os quais 

permitem a abstração de uma representação mais generalizada −, uma vez que 

se baseiam na superfície e podem emergir da categorização de enunciados 

experienciados.  

Mais recentemente, Traugott e Trousdale (2013) explicam que as 

construções são esquemas linguísticos abstratos, semanticamente gerais, 

identificados através de um processo indutivo, uma vez que se parte das 

realizações (isso é, do uso) para as generalizações. Ou seja, parte-se dos 

construtos (instanciações específicas utilizadas no discurso) para a identificação 

de microconstruções e destas para a identificação de subesquemas, os quais, 

por sua vez, permitem a identificação dos esquemas, que são mais gerais. Isso 

só é possível através do processo de categorização, que possibilita relacionar 

elementos com traços semelhantes e agrupá-los sob um mesmo (sub)esquema. 

Observemos o dado exposto em (23).  

(23) O ex-amante da cantora, grampeou o telefone do delegado e no dia em que 
ela ligou para ele, o traficante descobriu o esconderijo da cantora e a raptou. 
(Narrativa recontada, escrita, p. 141) 

Temos, em (23), uma oração com o verbo descobrir que é uma 

instanciação da construção transitiva com verbo de cognição [SEXP  VCOG  ODFEN]. 

Nela, o verbo de cognição se associa a dois argumentos, o sujeito (o traficante) 

e o objeto direto (o esconderijo da cantora). Esse exemplo demonstra, portanto, 

que a construção transitiva com verbo de cognição é um subesquema do 

esquema prototípico de oração transitiva [S  V  OD], que é mais genérico, já que 

pode ser instanciado por verbos de diversos tipos, além dos de cognição. 
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Nesse contexto da Gramática de Construções, Traugott e Trousdale 

(2013) apresentam alguns conceitos, dos quais destacamos o de 

esquematicidade e o de produtividade6.  

Conforme os autores, a esquematicidade é uma propriedade das 

construções que está relacionada às noções de abstração e de categorização. 

Está relacionada à abstração porque a construção não corresponde a um 

enunciado, mas a um esquema que é instanciado no discurso. É a abstração 

que permite que construtos ainda não atestados venham a ser sancionados7 por 

uma construção. Também se relaciona à categorização, primeiro porque é ela 

que permite o processo indutivo de identificação das construções a partir dos 

construtos; segundo porque a construção corresponde a um esquema que 

apresenta slots que podem ser preenchidos por elementos linguísticos de 

determinada categoria.  

Uma construção pode ser mais ou menos esquemática, conforme o nível 

de generalidade ou de especificidade dos slots que a compõem. A construção 

transitiva prototípica [S  V  OD], por exemplo, é totalmente esquemática porque 

apresenta todos os slots abertos8, identificados apenas pelas categorias 

morfossintáticas que devem preenchê-los; já a construção [Tirar X de Y] é 

parcialmente esquemática, porque um dos slots já está preenchido pelo verbo 

tirar e outro já tem a introdução do elemento linguístico delimitada pela 

preposição de, mas há ainda dois slots (X e Y) a serem preenchidos em cada 

instanciação, como (24). 

(24) Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra 
Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra 
Só pra te ver sorrir pra mim não chorar 
(Flávio José, Eu não preciso de você, grifo nosso) 

                                            

6 Ao lado dos conceitos de esquematicidade e produtividade, Traugott e Trousdale (2013) 
apresentam também a composicionalidade. Os autores explicam que essa propriedade da 
construção se refere ao grau de transparência na relação entre forma e significado. Neste caso, 
a forma se refere à sintaxe, com suas propriedades combinatórias, e o significado à semântica, 
na relação do significado das partes com o todo. Quanto mais transparente, facilmente 
perceptível, for essa relação, maior será a composicionalidade da construção. 

7 O sancionamento se refere ao fato de a construção permitir determinada realização, licenciar 
determinado construto. 

8 A construção totalmente esquemática também é chamada de construção aberta. 
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Na amostra (24), temos um trecho da letra de uma conhecida música de 

Flávio José, na qual identificamos a expressão popular tirar leite de pedra, uma 

instanciação da construção [Tirar X de Y], na qual o slot X é preenchido por leite 

e o slot Y, por pedra. No português do Brasil, muitas outras expressões 

populares são construtos da construção [Tirar X de Y], como, por exemplo, tirar 

o pai da forca, tirar o cavalo da chuva e tirar água do joelho. 

Traugott e Trousdale (2013) afirmam que, apesar da abstração, os 

esquemas linguísticos não devem ser considerados representações mentais, 

uma vez que chegamos a eles através de um processo indutivo, no qual partimos 

dos construtos para identificar as microconstruções e destas para os 

subesquemas, dos quais depreendemos o esquema.  Ou seja, os esquemas 

linguísticos não partem da mente humana, mas do uso que fazemos da língua.  

Para a LFCU, assim como para a Linguística Cognitiva, a língua consiste 

em uma complexa rede de relações entre construções, que se constrói a partir 

da hierarquia entre esquema, subesquemas e microconstruções e também com 

base nas relações horizontais entre construções. Nessa rede, cada construção 

é representada por um nó que se liga a outros nós. Alguns nós representam 

esquemas, outros subesquemas e outros representam microconstruções. De 

acordo com Traugott e Trousdale (2013), os esquemas linguísticos são grupos 

abstratos e semanticamente gerais de construções estreitamente relacionadas 

entre si na rede construcional. A Figura 1 é uma ilustração dessa rede.  

 

Figura 1 - Rede construcional a partir do nó das Construções de estrutura argumental 
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A Figura 1 representa um recorte da rede linguística, tomando como 

ponto de partida o nó correspondente à construção de estrutura argumental, que 

é a mais abstrata entre as representadas nessa figura. A hierarquia está 

representada de cima para baixo, o que significa que, quanto mais acima a 

construção estiver nessa rede, mais esquemática ela é.  

Assim, o nó das construções de estrutura argumental, mais 

esquemático, sanciona outros nós, como a construção transitiva, a ditransitiva, 

a intransitiva e a medial, entre outros. A partir dessas construções, incluímos, na 

Figura 1, as ramificações procedentes do nó construção transitiva, haja vista que 

nossa pesquisa identifica que os verbos de cognição podem atualizar esse tipo 

de construção.  

A partir do nó correspondente à construção transitiva, saem ramificações 

que o ligam a quatro outros nós, que representam construções menos 

esquemáticas, conforme o tipo de verbo: construção com verbo de ação, 

construção com verbo de ação-processo, construção com verbo dicendi, 

construção com verbo de processo mental e construção predicativa.  

Seguindo a partir do nó construção com verbo de processo mental, 

temos outros quatro nós, que representam construções ainda menos 

esquemáticas que as anteriores e distintas entre si de acordo com o subtipo de 

processo mental expresso pelo verbo: construção com verbo de percepção, 

construção com verbo de cognição, com verbo de afeição e com verbo de desejo.  

No capítulo da Análise dos dados, representaremos a rede a partir do nó 

construção com verbo de cognição.  

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), o conceito de produtividade 

guarda estreita relação com o de esquematicidade e, assim como esta, é 

gradiente. Essa propriedade de uma construção diz respeito ao grau em que ela 

sanciona ou restringe outras construções menos esquemáticas (subesquemas 

ou microconstruções).  

A construção será tão mais produtiva quanto maior for a quantidade de 

subesquemas que ela sancionar. Por outro lado, quanto mais especificada for, 

menos produtiva. Por exemplo, a construção transitiva prototípica é, como já 

vimos, totalmente esquemática, daí a variedade de subesquemas que sanciona, 
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dentre os quais, como demonstrado na Figura 1, está o da construção de 

estrutura argumental com verbos de processo mental.  

Podemos dizer, então, que a construção transitiva prototípica é 

altamente produtiva, ao passo que construções menos esquemáticas têm 

consequentemente baixa produtividade, em razão das limitações que sua 

estrutura pouco esquemática impõe. A construção [Tirar X de Y], por exemplo, 

tem sua produtividade muito restrita, já que tem dois elementos especificados e, 

ao que parece, os slots X e Y são sempre preenchidos por um SN. 

Cabe-nos esclarecer que aqui destacamos, do quadro da LFCU, os 

princípios, processos e categorias que utilizamos, como subsídios teóricos, em 

nossa Análise dos dados, na qual eles serão retomados e melhor relacionados 

a nosso objeto de estudo.  
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Estudo semelhante ao que realizamos foi antes empreendido por 

García-Miguel e Comesaña (2004), sobre verbos de cognição em espanhol. No 

PB, ainda são escassas as produções acadêmicas que tratam das construções 

com verbos de cognição. É possível que essa escassez se deva à própria 

novidade do conceito de construção, que só recentemente tem ocupado seu 

espaço nos estudos linguísticos brasileiros. Também a abordagem dos verbos 

segundo os processos que expressam não costuma ser feita, sobretudo nas 

gramáticas tradicionais. Mesmo na área de Linguística, os estudos sobre os 

verbos do tipo cognitivo ainda são raros, não apenas no Brasil. 

Neste capítulo, apresentamos a pesquisa sobre verbos de cognição em 

espanhol e discorremos sobre o que dizem alguns dos autores brasileiros acerca 

desse tipo de verbo, começando por gramáticas tradicionais, passando por 

gramáticas de linguistas brasileiros e finalizando com alguns trabalhos 

acadêmicos.  

 

 Verbos de cognição em espanhol 

 

A pesquisa sobre verbos de cognição em espanhol, realizada por 

García-Miguel e Comesaña (2004), coletou os dados no corpus ADESSE 

(Alternâncias de Diáteses e Esquemas Sintático-Semânticos do Espanhol). Esse 

banco de dados contempla características sintáticas e semânticas dos verbos 

em espanhol e destina-se ao estudo empírico da interação entre o significado do 

verbo e o significado da construção.  Os autores assumem que os verbos de 

cognição ativam um frame que envolve um sujeito conceptualizador e um 

conteúdo conceptual.  Os objetivos desse trabalho foram incluir no corpus uma 

lista de padrões oracionais admitidos pelos verbos, uma classificação semântica 
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geral dos verbos, a identidade dos papéis dos participantes no quadro evocado, 

assim como a frequência de cada verbo no corpus.   

A pesquisa concluiu que o padrão oracional básico para os verbos de 

cognição em espanhol é o transitivo (Sujeito – Verbo – Objeto), que promove 

uma relação assimétrica entre o sujeito conceptualizador e o objeto como 

conteúdo conceptual e seleciona o conceptualizador (humano) como figura 

principal, da qual parte a trajetória unidirecional da relação perfilada.  Para 

ilustrar, os autores apresentam os seguintes exemplos (GARCÍA-MIGUEL; 

COMESAÑA, 2004, p. 404): 

(25) Tú pensarás que estoy loco. 

[Você acha que eu sou louco.] 

(26) Pensaba visitar a Gloria Valle. 

[Pensava visitar a Gloria Valle.] 

(27) Ya pensaremos alguna solución. 

[Já pensaremos alguma solução.] 

 

Como podemos observar, no exemplo (25) o verbo pensar tem o 

pronome tú como sujeito e, como objeto, uma oração com verbo no modo 

indicativo (que estoy loco); (26) tem o verbo pensar com sujeito elíptico e uma 

oração com verbo no infinitivo (visitar a Gloria Valle) como complemento; em (27) 

o sujeito também é elíptico, mas o objeto direto é um sintagma nominal (alguna 

solución), que é o tipo de complemento considerado prototípico no esquema de 

transitividade verbal. Os autores apresentam os três tipos de complemento como 

objeto [direto], igualmente integrantes da estrutura transitiva (Sujeito – Verbo – 

Objeto). Observemos que, em todos os casos, o processo mental ocorre na 

mente do sujeito, daí ser ele a figura principal, que estabelece uma relação 

assimétrica com o objeto. 

O estudo dos verbos em espanhol identificou como principal alternativa 

sintática para o esquema transitivo9 com verbos de cognição a chamada 

                                            

9 Os autores comentam que não consideraram os verbos intransitivos. Em português, não 
identificamos verbos de cognição intransitivos. 
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construção transitiva complexa (Sujeito – Verbo – Objeto – Predicativo), em que 

o agente cognitivo é o sujeito, mas o conteúdo conceptual é dividido em dois 

componentes, um objeto direto nominal ou clítico e um predicativo do objeto, 

normalmente expresso por um sintagma adjetival ou por um sintagma nominal 

introduzido por como.  É o caso do exemplo (28), a seguir, em que a função de 

objeto é assumida pelo clítico me e a de predicativo do objeto pelo adjetivo 

muerta: 

(28) Papá me cree muerta. (GARCÍA-MIGUEL; COMESAÑA, 2004, p. 407) 

[Papai me crê morta.] 

Outro padrão registrado foi o bitransitivo (Sujeito – Verbo – Objeto Direto 

– Objeto Indireto), que geralmente apresenta, com verbos de cognição em 

espanhol, uma extensão metafórica para a ideia de transferência, que é a mais 

frequente na construção bitransitiva: o sujeito não transfere um objeto a um 

recipiente, mas causa algo a alguém. É o que se verifica com o verbo evocar no 

exemplo (29), no qual o sujeito La palavra “gitano” causa sufrimientos y peligros 

(objeto direto) a me (objeto indireto): 

(29) La palabra “gitano” me evocaba sufrimientos y peligros. (GARCÍA-MIGUEL; 
COMESAÑA, 2004, p. 412)  

[A palavra “cigano” me evocava sofrimentos e perigos.] 

Além das três construções anteriores, os autores também observaram a 

construção transitiva oblíqua (Sujeito – Verbo – Objeto Direto – Oblíquo), na qual 

se inclui um complemento (com a preposição de, sobre ou similar) equivalente a 

um tema que especifica um referente.  Essa construção é usada, sobretudo, em 

cláusulas interrogativas, nas quais se propõe um tema para o diálogo em curso, 

como em (30) (GARCÍA-MIGUEL; COMESAÑA, 2004, p. 415), que apresenta o 

complemento oblíquo sobre el piso: 

(30) ¿Y sobre el piso qué opinas?  

[E sobre o chão, o que você acha?] 

A pesquisa sobre a construção de estrutura argumental com verbos de 

cognição no português brasileiro (PB) apresenta resultados que em muito se 
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assemelham aos obtidos em espanhol, embora haja também algumas 

especificidades.  

 

 Os verbos de cognição em gramáticas tradicionais 

 

Esta seção toma como referências as obras de Ali (1971), Rocha Lima 

(2001), Cunha e Cintra (2007) e Bechara (2009). 

Embora o estudo do verbo seja um dos pontos fortes das gramáticas 

normativas, ao qual dedicam várias páginas, a maioria dos autores consultados 

não faz qualquer comentário sobre os verbos considerando os processos que 

eles expressam. De modo geral, as obras se limitam à classificação sintática dos 

verbos, segundo a transitividade. Assim sendo, pouco coletamos nas gramáticas 

tradicionais sobre os verbos de cognição especificamente, mas algumas 

considerações feitas por esses gramáticos se mostram úteis para nosso 

trabalho.  

Dentre as obras que consultamos, a mais antiga é a Gramática histórica 

da língua portuguesa, de Said Ali, grande referência entre os estudiosos da 

língua.  Nessa gramática, o autor não procede a uma análise dos verbos 

conforme os processos que eles exprimem e adota a tradição de classificar os 

verbos apenas em transitivos e intransitivos, como vemos a seguir. 

Definido o verbo como palavra que exprime ação ou estado, não se 
conclui daí que esta significação se deva conter toda somente no 
verbo. Para que isto fosse possível, seria necessário possuir nosso 
idioma uma contextura morfológica extremamente complexa. Muitos 
verbos requerem o acréscimo de um termo que lhes complete o 
sentido.  
Chama-se transitivo o verbo cujo sentido se completa com um 
substantivo usado sem preposição ou ocasionalmente com a 
preposição a [...].  
Verbos que não admitem acusativo [ou objeto direto] chamam-se 
intransitivos. (ALI, 1971, p. 164-165) 

A Gramática normativa da língua portuguesa, de Rocha Lima, também é 

referência entre as obras prescritivas. Trata-se de uma gramática de linguagem 

direta e concisa e de poucos exemplos, os quais, quando são oferecidos, ficam, 

geralmente, limitados a uma listagem dos verbos.  
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 No capítulo dedicado ao verbo e seus complementos, apresenta 

objetivamente, muitas vezes até sem exemplos, os tipos de predicado e a 

classificação dos verbos quanto aos complementos. Mesmo assim, faz algumas 

observações proveitosas para nosso trabalho. 

 Rocha Lima também procede à divisão dos verbos em intransitivos e 

transitivos, os quais apresentam cinco diferentes classificações, conforme o tipo 

de complemento que o verbo exige para compor com ele uma “expressão 

semântica”. 

Destacamos, entre os tipos de verbos transitivos apresentados, os 

transitivos relativos, que recebem um complemento relativo, o qual é 

preposicionado, mas tem valor de objeto direto. Rocha Lima assim define esse 

complemento: 

Complemento relativo é o complemento que, ligado ao verbo por uma 
preposição determinada (a, com, de, em, etc.), integra, com o valor de 
objeto direto, a predicação de um verbo de significação relativa. 
Distingue-se nitidamente do objeto indireto pelas seguintes 
circunstâncias: a) Não representa a pessoa ou coisa a que se destina 
a ação, ou em cujo proveito ou prejuízo ela se realiza. Antes denota, 
como o objeto direto, o ser sobre o qual recai a ação. b) Não 
corresponde, na 3ª pessoa, às formas pronominais átonas lhe, lhes, 
mas às formas tônicas ele, ela, eles, elas, precedidas de preposição 
(ROCHA LIMA, 2001, p. 251-252, grifos do autor). 

Outro complemento verbal definido pelo autor é o que ele chama de 

anexo predicativo (ou apenas predicativo), que participa dos predicados verbo-

nominais. Segundo o autor, quando o predicativo se refere ao sujeito, não 

funciona como complemento do verbo, que é intransitivo. Mas o predicativo que 

se refere ao objeto, além de definir o objeto direto, “[...] não deixa de ser exigido 

pelo sentido da expressão semântica formada pelo verbo + objeto direto [...]. 

Neste caso, o verbo se chama particularmente transobjetivo, porque a 

compreensão do fato verbal vai além do objeto direto” (ROCHA LIMA, 2001, p. 

341-342, grifo do autor). Entre os verbos que recebem como complemento um 

anexo predicativo, Rocha Lima lista alguns verbos de cognição: “[...] crer, julgar, 

saber, considerar, imaginar, reputar, etc., que exprimem opinião, modo de ver” 

(p. 341). Os exemplos encontrados na Gramática normativa da língua 

portuguesa são os transcritos a seguir:  
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(31) Não o julgava tão sábio; nunca o imaginei meu inimigo; não o sabia doente. 

(LIMA, 2001, p. 341, grifos nossos.) 

Temos, em (31), uma sequência de três orações com verbo de cognição. 

Na primeira delas, o verbo julgar tem, além do objeto direto o, o predicativo do 

objeto tão sábio. De modo semelhante, os verbos imaginar e saber apresentam 

o mesmo pronome o como objeto direto e, como predicativo do objeto, os termos 

meu inimigo e doente, respectivamente. Julgar, imaginar e saber são, portanto, 

exemplos dos chamados verbos transobjetivos. 

Observamos que, embora Rocha Lima não apresente uma classificação 

dos verbos conforme os processos que eles expressam, identificamos verbos de 

cognição entre os que o autor menciona a título de exemplo, alguns dos quais 

integram os dados do nosso trabalho, como é o caso dos verbos imaginar e 

saber, que constituem duas das orações transcritas em (31).  

Ao abordar os verbos transitivos, o autor lembra a existência de verbos 

que podem ser usados indistintamente com objeto direto ou com complemento 

preposicionado, sem que isso implique mudança de significação. Entre os 

exemplos, está “crer algo ou em algo” (cf. ROCHA LIMA, 2001, p. 343), um de 

nossos verbos de cognição. Nossos dados revelam que acreditar, pensar, 

lembrar e esquecer também apresentam essa característica. 

A Moderna gramática portuguesa, de Bechara, também circunscreve o 

estudo dos verbos à distinção entre transitivos e intransitivos e à classificação 

dos complementos verbais, mas, assim como Rocha Lima, estabelece a 

distinção entre o objeto indireto e o complemento relativo.  

Nesse sentido, o autor insiste que o conectivo que introduz o objeto 

indireto é sempre a preposição a e que a preposição para introduz outro tipo de 

complemento. Sobre o complemento relativo, Bechara (2009, p. 420) diz: “A 

preposição que introduz o complemento relativo constitui uma extensão do signo 

léxico verbal como parece indicar o fato de que cada verbo se acompanha de 

sua própria preposição, por servidão gramatical”. Essa afirmativa reforça a 

declaração já feita por Rocha Lima de que o complemento relativo, embora 

preposicionado, tem valor de objeto direto, e serve, ainda, como um fundamento 

de nossa análise, haja vista que assumimos que o objeto direto e o complemento 

relativo são complementos verbais equivalentes. 
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Para Bechara (2009, p. 422), o objeto direto e o complemento relativo 

são os “verdadeiros complementos verbais”, enquanto o objeto indireto “se 

distancia mais da delimitação semântica do predicado complexo e parece melhor 

um elemento adicional da intenção comunicativa que fica, no esquema sintático, 

a meio caminho entre os verdadeiros complementos verbais e os adjuntos 

circunstanciais”. 

 O autor também considera, como Rocha Lima, que o predicativo 

relacionado ao objeto, designado também por ele como anexo predicativo ou 

apenas predicativo, é complemento do verbo.  

A Nova gramática do português contemporâneo, de Cunha e Cintra, é, 

entre as obras consultadas, a que melhor representa as gramáticas normativas 

tradicionais. Tanto que, embora reconheçam não ser pacífica a conceituação de 

objeto indireto, que condensa aqui o que outros autores, como Rocha Lima e 

Bechara, chamam distintamente de objeto indireto e complemento relativo, 

Cunha e Cintra se amparam na justificativa de estarem seguindo a classificação 

estabelecida pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, à qual limitam sua obra. 

De tudo o que os autores expõem ao tratarem de verbos e seus 

complementos, apenas interessa à nossa análise o fato de eles salientarem que 

o objeto direto pode ser representado por um substantivo, um pronome 

(substantivo), um numeral, uma palavra ou expressão substantivada ou por uma 

oração substantiva (objetiva direta), como demonstram nos exemplos a seguir. 

(32) Vou descobrir mundos, quero glória e fama!... (Guerra Junqueiro, S, 12) 
(CUNHA; CINTRA, 2007, p. 154, grifos dos autores) 

(33) Os jornais nada publicaram. (C. Drummond de Andrade, CA, 135) (CUNHA; 
CINTRA, 2007, p. 154, grifo dos autores) 

(34) Nunca o interrompi. (Alves Redol, BSL, 68) (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 154, 
grifo dos autores) 

(35) Já tenho seis lá em casa, que mal faz inteirar sete? (C. Drummond de Andrade, 
CB, 31) (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 155, grifos dos autores) 

(36) Perscrutava na quietude o inútil de sua vida. (Autran Dourado, TA, 36) 
(CUNHA; CINTRA, 2007, p. 155, grifo dos autores) 

(37) Não quero que fiques triste. (J. Régio, SM, 295) (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 
155, grifo dos autores) 
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No exemplo (32), o verbo descobrir tem como objeto direto o substantivo 

mundos, e o verbo querer, os substantivos glória e fama. Em (33) e (34), temos 

pronomes substantivos funcionando como objetos diretos: em (33), o pronome 

indefinido nada é complemento do verbo publicar; em (34), o pronome oblíquo o 

complementa o verbo interromper. Em (35), os numerais seis e sete 

complementam, respectivamente, os verbos ter e inteirar. Em (36), a expressão 

inútil de sua vida, cujo núcleo é a palavra substantivada inútil (que, nesse 

contexto, deixa de ser adjetivo porque é substantivada pela anteposição do artigo 

o), é o objeto direto do verbo perscrutar. No exemplo (37), o objeto direto do 

verbo querer é uma oração substantiva (que fiques triste), que a tradição 

gramatical classifica como oração subordinada substantiva objetiva direta. 

  

 Os verbos de cognição em gramáticas de linguistas 

 

Nesta seção comentamos, naquilo que se relaciona ao estudo dos 

verbos de cognição, as obras dos linguistas Neves (2000), Azeredo (2010), 

Perini (2010) e Castilho (2014). 

 

3.3.1 Neves (2000) 

 

 Na Gramática de usos do português, Neves desenvolve uma densa 

descrição dos tipos de estrutura admitidos pelos verbos, da qual recortamos aqui 

somente o que se refere mais diretamente aos verbos de cognição.  

 Essa descrição parte de três subclassificações dos verbos que 

constituem predicados10: semântica, com integração de componentes e segundo 

a transitividade.  

 Embora a autora realize uma classificação semântica dos verbos, os de 

cognição não são notadamente contemplados em nenhum dos tipos semânticos 

elaborados por Neves. Assim também ocorre com a subclassificação com 

                                            

10 A autora esclarece que os verbos que indicam modalidade, aspecto, tempo e voz são 
operadores gramaticais, e não predicados. 
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integração de componentes, até porque esta é desenvolvida a partir da primeira 

(semântica), portanto também não contempla os verbos de cognição. 

 Apenas quando discorre sobre a subclassificação segundo a 

transitividade, a autora menciona algumas vezes os verbos de atividade mental. 

Essa subclassificação implica “[...] a valência verbal, isto é, a capacidade de os 

verbos abrirem casas para preenchimento por termos (sujeito e complemento), 

compondo-se a estrutura argumental” (NEVES, 2000, p. 28, grifo da autora). 

Para desenvolver essa subclassificação, Neves considera a especificação do 

papel dos complementos verbais.  

 Assim, segundo a transitividade, a autora apresenta quatro classes 

principais de verbos: a) aqueles cujo objeto sofre mudança no seu estado (o 

objeto direto é paciente e o sujeito é agente ou causativo); b) verbos cujo objeto 

não sofre mudança física (o objeto não é afetado e pode ser ou não 

preposicionado); c) verbos que possuem um complemento não preposicionado 

(objeto direto) e um complemento preposicionado (de lugar, beneficiário, 

instrumental) e  comumente têm sujeito agente e objeto direto paciente de 

mudança; d) verbos que têm complementos oracionais. Ao que parece, os 

verbos de cognição podem integrar a segunda (verbos cujo objeto não sofre 

mudança física e pode ser ou não preposicionado) ou a quarta classe (verbos 

que têm complementos oracionais). Vejamos os exemplos. 

(38) [Tobias] pôs-se a QUEBRAR copos e garrafas. (CE) (NEVES, 2000, p. 28, grifo 

da autora) 

(39) O Brasil APLAUDIU (...) essa maneira de administrar. (JK-O) (NEVES, 2000, p. 

29, grifo da autora) 

(40) Sua mãe GRITOU com ela. (LE-O) (NEVES, 2000, p. 30, grifo da autora) 

(41) DEU ao genro um engenho com setenta escravos. (CGS) (NEVES, 2000, p. 
31, grifo da autora) 

(42) LAMENTO que tenha de sair tão cedo. (Q) (NEVES, 2000, p. 32, grifo da 
autora) 

 O exemplo (38) corresponde à primeira classe de verbos segundo a 

transitividade: aqueles cujo objeto sofre mudança no seu estado. Observemos 

que o verbo quebrar tem o termo copos e garrafas como objeto direto, o qual é 

paciente, pois sofre mudança de estado provocada pelo sujeito agente (Tobias).  
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 Em (39) e (40), temos verbos da segunda classe, cujo objeto não é 

afetado e pode ser preposicionado ou não. No primeiro caso, o verbo aplaudir 

tem como objeto um termo não preposicionado (essa maneira de administrar); 

no segundo caso, o verbo gritar tem um objeto preposicionado (com ela).  

 No exemplo (41), temos o verbo dar ilustrando a terceira classe de 

verbos segundo a transitividade: a dos que possuem um complemento não 

preposicionado (um engenho) e um complemento preposicionado (ao genro), 

este, no caso, o beneficiário da transação. 

 Em (42), temos o verbo lamentar como representante da quarta e última 

classe: a dos verbos que têm complementos oracionais. No caso, a oração que 

tenha de sair tão cedo é o complemento do verbo. 

 Quando trata dos verbos cujo objeto não sofre mudança física (a 

segunda classe), sendo esse complemento preposicionado, Neves (2000) 

menciona, entre os principais tipos de complementos, o de direção, que indica 

meta (alvo) ou fonte (proveniência), destacando que, neste caso, “O objeto pode 

indicar meta ou fonte de uma atividade mental do sujeito” (NEVES, 2000, p. 30, 

grifo da autora). É o que ocorre no exemplo a seguir. 

(43) PENSOU no pai senador. (BH) (NEVES, 2000, p. 30, grifo da autora) 

 Em (43), identificamos o verbo de cognição pensar, cujo complemento 

preposicionado (no pai) indica a meta da atividade mental do sujeito. 

 Ao expor sobre a classe dos verbos que têm complementos oracionais, 

a autora coloca expressamente os de cognição, ao lado dos de modalidade, de 

manipulação e de elocução. Esses verbos podem ocorrer com complementos de 

diferentes tipos de estrutura: a) com oração completiva introduzida pela 

conjunção que; b) com oração completiva com verbo no infinitivo; c) com 

complemento representado por uma nominalização da oração completiva; d) 

com truncamento da oração completiva, que fica reduzida a um dos termos da 

predicação. Sobre este último tipo, a autora esclarece que ocorre com verbos 

“[...] como IGNORAR, DESCOBRIR, COMPREENDER e RELEVAR” (NEVES, 2000, p. 34, 

grifo da autora). Vejamos os exemplos (NEVES, 2000, p. 33-34, grifo da autora).  

(44) Eu COMPREENDO que o momento é difícil, mas ACHO que nossos 
sentimentos devem estar acima de tudo. (MO) 
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(45) Logo DESCUBRO tratar-se de uma menina. (MEN) 

(46) Eu COMPREENDO a sua indignação diante do que está acontecendo. (DZ) 
(= Eu compreendo que você se indigne.)11 

(47) Não COMPREENDES sequer a gravidade de tuas palavras. (BN) 
  (= Não compreendes sequer qual é a gravidade de tuas palavras.) 

  No exemplo (44), os verbos de cognição compreender e achar estão 

ligados a orações completivas introduzidas pela conjunção que (que o momento 

é difícil e que nossos sentimentos devem estar acima de tudo, respectivamente); 

em (45), o verbo descobrir é complementado por uma oração com verbo no 

infinitivo (tratar-se de uma menina); em (46), o verbo compreender tem como 

complemento uma nominalização (através do uso substantivo indignação) da 

oração completiva que se realizaria com o verbo indignar-se;  e, em (47), ocorre, 

com o verbo compreender, o que Neves (2000) chama de truncamento da oração 

completiva, que fica reduzida ao termo a gravidade de tuas palavras, devido à 

omissão do conectivo (qual) e da forma verbal (é).  

 Além desses quatro tipos de estrutura, Neves (2000, p. 35, grifo da 

autora) observa que “Os verbos factivos SABER e DESCOBRIR admitem, ainda, 

outro tipo de construção, em que a oração completiva é reduzida a sujeito 

acusativo (representado por pronome oblíquo átono) seguido de um 

predicativo desse sujeito acusativo, ou de um locativo”. Não identificamos 

esse tipo de estrutura da oração completiva em nossos dados. Os exemplos (48) 

e (49) ilustram essa estrutura. 

(48) Todos o SABIAM gravemente doente. (HP) 
            (= sabiam ele [estar] gravemente doente) 

(49) Estou sofrendo por te SABER no Rio e não ter aqui perto de mim. (LM) 

(= saber tu [estares] no Rio) 

 Em (48), o verbo saber tem a oração completiva (ele [estar] gravemente 

doente ou que ele estava gravemente doente) reduzida ao sujeito, que vem 

representado pelo pronome oblíquo átono o, e ao predicativo desse sujeito 

(gravemente doente); já em (49), o verbo saber tem a oração completiva (tu 

                                            

11 Essas frases colocadas entre parênteses como equivalentes aos exemplos são dadas pela 
autora. 
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[estares] no Rio ou que tu estás no Rio) reduzida ao sujeito, que vem 

representado pelo pronome oblíquo átono te, e a um locativo (no Rio). 

 Embora também não tenha sido notada em nosso corpus, destacamos 

que Neves registra um tipo de estrutura específica para o verbo esquecer, “[...] 

com transposição do sujeito da oração completiva para a posição de objeto 

direto da oração principal” (NEVES, 2000, p. 40, grifo da autora), como em 

(50). 

(50) Não ESQUEÇO você me perguntando se eu sabia ler. (PM) 
 (= não esqueço você + você perguntando) 

No exemplo (50), o termo você, que é sujeito da oração completiva (você 

me perguntando), passa a atuar como objeto direto do verbo esquecer, que é o 

verbo da oração principal. Para que a função de sujeito desse termo fique mais 

clara, podemos considerar o enunciado (50) como equivalente a Não esqueço 

que você me perguntou se eu sabia ler, no qual a oração completiva do verbo 

esquecer é que você me perguntou, cujo sujeito é você.  

 

3.3.2  Azeredo (2010) 

 

 Na Gramática Houaiss da língua portuguesa, Azeredo afirma que “[...] o 

verbo não é ‘provido’ por si só de um leque de acepções acrescentadas à 

construção segundo nossas escolhas, mas, ao contrário, que cada acepção é 

produzida pela relação do verbo com o respectivo complemento” (AZEREDO, 

2010, p. 120). Tal colocação nos permite observar que há uma consideração não 

só da forma, mas também do sentido, e que o autor admite que o sentido não é 

uma propriedade específica do verbo, mas que se constrói no contexto, na 

relação estabelecida entre o verbo e o seu complemento. O autor, inclusive, 

destaca que 

À extraordinária maleabilidade morfológica – uma vez que pode 
assumir pouco mais de sessenta variações flexionais – o verbo alia 
ainda uma variada tipologia sintática e semântica [...] que faz dele um 
elemento decisivo tanto para a definição do padrão formal da oração 
quanto para a construção sintática de seu significado. (AZEREDO, 
2010, p. 199-200, grifo nosso). 
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 A despeito de ter chamado a atenção para a variada tipologia sintática e 

semântica do verbo, Azeredo desenvolve apenas o estudo da primeira, à qual 

dedica um capítulo de sua gramática, embora também teça, durante esse 

capítulo, alguns comentários sobre grupos de verbos que, observamos, foram 

considerados conforme os processos que eles expressam. 

 Inicialmente, o autor parece apenas repetir a tradição gramatical, ao 

admitir a existência de três tipos de verbos: os intransitivos, os transitivos e os 

de ligação. Mas importantes observações são feitas a respeito da transitividade, 

colocada nesta obra como um contínuo. Além disso, na abordagem dos verbos 

transitivos, a gramática expõe uma grande variedade de padrões.  

 A tipologia sintática elaborada por Azeredo está baseada na existência 

e na quantidade do que ele chama de termos adjacentes ao verbo, assim 

definidos pelo autor: “São termos adjacentes ao verbo todos aqueles que se 

associam a ele na estrutura da oração, excetuado o sujeito. A tradição gramatical 

os distingue entre complementos (necessários) e adjuntos (acessórios)” 

(AZEREDO, 2010, p. 235, grifo do autor). 

 Começando pelos verbos intransitivos (ou de predicação completa), o 

autor explica que são os “[...] que dispensam – não selecionam ou não implicam 

– um termo adjacente.” (AZEREDO, 2010, p. 213). Os verbos de ligação 

(copulativos ou predicativos) e os transitivos têm em comum o fato de serem de 

predicação incompleta, ou seja, eles “[...] travam com o termo adjacente uma 

relação de implicação mútua [...]” (AZEREDO, 2010, p. 213). 

 Apresentada a diferença entre os verbos intransitivos e os transitivos e, 

de outro lado, a semelhança entre estes e os verbos de ligação, o conceito de 

verbo transitivo é inicialmente elaborado, na Gramática Houaiss, a partir de uma 

exclusão, ou seja, verbo transitivo é todo aquele que tem predicação incompleta 

e não é verbo de ligação. Mas o autor registra que não existe uma clara distinção 

entre verbos transitivos e intransitivos e coloca a transitividade como um 

contínuo, “[...] em cujos extremos se encontram o verbo que sempre recusa 

complemento (ex.: nascer) e o verbo que sempre seleciona complemento (ex.: 

fazer).” (AZEREDO, 2010, p. 215).  
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 A tipologia sintática dos verbos transitivos é, como já dissemos, 

amplamente detalhada por Azeredo, que divide esses verbos em duas 

subclasses, a depender do número de termos adjacentes que apresentem: a dos 

transitivos objetivos, se vierem acompanhados de apenas um termo adjacente; 

e a dos transitivos biobjetivos, caso haja dois termos adjacentes. Cada uma 

dessas subclasses se divide em subtipos, conforme o(s) termo(s) adjacente(s) 

que os segue(m).  

Observamos que Azeredo distingue quatro tipos de complementos 

verbais: objeto direto, objeto indireto, complemento relativo e complemento 

predicativo. Transcrevemos a seguir alguns exemplos (AZEREDO, 2010, p. 215, 

grifos do autor). 

(51) Não conheço essa pessoa. 

(52) O filme agradou ao público jovem. 

(53) Eles precisam de nossa ajuda. 

(54) Nomeou o irmão (como/para) seu secretário. 

(55) Preciso dessa sala limpa. 

 Em (51), o verbo conhecer apresenta, como termo adjacente, o objeto 

direto essa pessoa; em (52), o termo ao público jovem é objeto indireto do verbo 

agradar; no exemplo (53), o termo de nossa ajuda é complemento relativo do 

verbo precisar; em (54), nomear corresponde ao que Rocha Lima chama de 

verbo transobjetivo, tendo como termos adjacentes um objeto direto (o irmão) e 

um complemento predicativo ((como/para) seu secretário); o exemplo (55) traz o 

verbo precisar seguido do complemento relativo dessa sala e do complemento 

predicativo limpa.  

Azeredo faz alguns comentários pertinentes aos verbos de cognição. 

Sobre os transitivos diretos, o autor observa que apenas alguns verbos podem 

ser complementados por um infinitivo ou por uma construção iniciada por que, 

neste caso, uma oração subordinada. Dos cinco exemplos dados para os verbos 

que admitem complementos dessa natureza, três usam o verbo saber, um dos 

verbos de cognição identificados em nossa pesquisa (cf. AZEREDO, 2010, p. 

216), os quais transcrevemos a seguir. 
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(56) Saber que é inocente / Saber ser inocente / Saber isso. 

(57) Saber voltar para casa / Saber (falar) inglês / Saber isso. 

(58) Saber perder um jogo / Saber isso. 

O gramático afirma, ainda, que o verbo saber tem “particularidades 

sintáticas”. Com o significado de “estar informado/consciente de”, admite essas 

duas formas de complemento, além da forma que corresponde a um sintagma 

nominal (SN), as quais podem ser substituídas por o/a/os/as/isso. É o caso do 

exemplo (56), em que o verbo saber admite como complementos tanto a oração 

iniciada por que (que é inocente) quanto a oração no infinitivo (ser inocente) e o 

SN, representado pelo pronome isso. Já com o significado de “estar apto a”, 

como em (57), ou quando indica uma atitude de aceitação, como em (58), o 

verbo saber não admite complemento iniciado por que. Tanto no exemplo (57) 

quanto no (58), portanto, o verbo saber tem como complementos apenas o 

infinitivo (voltar para casa, (falar) inglês, perder um jogo) e o SN (isso). Nossos 

dados com o verbo saber parecem confirmar isso. 

 Os transitivos relativos também se ligam aos complementos através de 

uma preposição, neste caso exigida pelo verbo, mesmo que o complemento seja 

substituído por um pronome. Mas o autor observa que “Quando o verbo é 

seguido da conjunção integrante que, a preposição em geral é suprimida [...]” 

(AZEREDO, 2010, p. 217, grifo do autor), fato que não interfere na relação de 

sentido entre o verbo e o complemento, uma vez que a preposição tem, nesses 

casos, função estritamente conectiva. Azeredo inclusive aponta o que ele chama 

de “redundância conectiva” como uma possível explicação para o fato de a 

preposição não ser utilizada nessa sequência “preposição + conjunção”.  

(59) Desconfiava de todo mundo. (AZEREDO, 2010, p. 217, grifo do autor) 

(60) Desconfiava que não ia passar de ano. (AZEREDO, 2010, p. 217, grifo do 
autor) 

 Os exemplos (59) e (60) trazem o verbo de cognição desconfiar. 

Observemos que, no primeiro caso, o verbo é acompanhado do complemento 

relativo (de todo mundo) introduzido pela preposição de, que é exigida pelo 

verbo. Em (60), no entanto, a preposição não é empregada, segundo Azeredo, 
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devido ao fato de o complemento do verbo ser, neste caso, uma oração iniciada 

pela conjunção integrante que (que não ia passar de ano). Essa supressão da 

preposição introdutora do complemento relativo quando este é uma oração 

iniciada pela conjunção que também é verificada em nossos dados, com os 

verbos de cognição acreditar e pensar, conforme exposição no capítulo de 

Análise dos dados. 

 O capítulo que expõe a tipologia sintática do verbo define também 

subclasses de verbos transitivos diretos (TD) e de verbos transitivos relativos 

(TR). Segundo Azeredo (2010), os TD apresentam seis subclasses: a) a dos 

verbos de ação/movimento em geral, como  comprar e levar; b) a dos verbos “[...] 

cujo objeto se refere a partes ou a uma entidade cuja constituição interna seja 

divisível em partes” (AZEREDO, 2010, p. 220), como misturar; c) a dos que 

denotam atividade comunicativa, como declarar; d) a dos que expressam uma 

mudança de estado da entidade designada pelo complemento, como secar; e) a 

dos que “[...] se referem a uma propriedade (dimensão, valor etc.) ou estado a 

serem explicitados no complemento” (AZEREDO, 2010, p. 221) , como custar, 

medir, pesar; e f) a dos verbos que exprimem conhecimento intelectual/intuitivo, 

como perceber. A identificação das subclasses dos TD se baseia, pois, nos 

processos que os verbos expressam.   

 Podemos considerar que os verbos de cognição correspondem a esta 

última subclasse. Sobre os verbos que expressam conhecimento 

intelectual/intuitivo, o autor diz que “[...] ocorrem complementados por 

proposições (orações substantivas) ou substantivos capazes de condensar 

conteúdos proposicionais” (AZEREDO, 2010, p. 220), como nos exemplos a 

seguir. 

(61) Percebo que você está aflito / Percebo sua aflição. (AZEREDO, 2010, p. 220, 
grifos do autor) 

Nos exemplos transcritos em (61), temos, primeiro, o verbo perceber 

complementado por uma oração substantiva (que você está aflito) e, depois, pelo 

substantivo aflição, que condensa o conteúdo expresso pela oração completiva. 

Ao proceder à exposição das subclasses dos TR, que têm como termo 

adjacente um complemento relativo, o autor esclarece que  
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Esta classe sintática é formada pelos verbos que são necessariamente 
acrescidos de uma preposição quando a eles se anexa um 
complemento sob a forma de substantivo, pronome substantivo ou 
infinitivo. [...] Obrigatória, mas geralmente esvaziada de significado, 
esta preposição se tornou arbitrária e é acionada mecanicamente na 
presença do complemento, razão por que as gramáticas – sobretudo 
as normativas, mediante listagem – e muitos dicionários a informam 
como se fosse um apêndice do verbo. (AZEREDO, 2010, p. 221). 

 Essa afirmativa guarda correspondência com os dados de nossa 

pesquisa, nos quais o CR é realizado apenas por um sintagma preposicional ou 

por uma oração com verbo no infinitivo.  

 

3.3.3 Perini (2010) 

 

  Outra gramática de linguista que consultamos é a Gramática do 

português brasileiro, de Perini, que apresenta a oração como uma construção. 

Na verdade, o autor assume que todos os constituintes linguísticos são 

construções, uma vez que correspondem à combinação de uma forma 

determinada com sua função.  

 Nessa obra, o autor se dedica à identificação e análise de diversos tipos 

de construção oracional, tarefa que, para ele, é de grande importância para a 

descrição da gramática do português. 

Segundo o autor, a construção oracional tem papel central na descrição 

gramatical e  

[...] se define através de uma sequência de tipos de sintagmas, por 
exemplo, SN + V + SN; alguns desses sintagmas são marcados quanto 
a sua função sintática [...]; e cada um dos sintagmas, exceto o verbo, 
tem uma função semântica, denominada papel temático12 (PERINI, 
2010, p. 62, grifo do autor). 

 Destacando a importância que a identificação das construções tem na 

descrição da língua, Perini se propõe a elaborar uma lista de construções, mas 

é prudente ao registrar que  

 

                                            

12 Após essa definição, o autor observa, em nota: “O verbo também tem uma função semântica, 
claro; mas não tem papel temático” (PERINI, 2010, p. 62). 
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[...] a análise das construções da língua está ainda na infância [...]. A 
dificuldade de descrever novas construções vem em grande parte do 
fato de que os papéis temáticos [...] não foram devidamente 
delimitados [...]. Por isso, a lista aqui apresentada é não só parcial, 
como possivelmente não muito representativa do conjunto das 
construções da língua. Mas, no momento, o importante é deixar bem 
clara a natureza das construções e sua importância na descrição da 
língua (PERINI, 2010, p. 97).  

No capítulo em que trata da oração e antes de proceder à sua listagem 

das construções, Perini (2010, p. 73) aponta as duas únicas estruturas sintáticas 

possíveis para orações com dois SN, as quais transcrevemos a seguir:  

 

SN 
sujeito 
 

 

V 
 

SN 

SN, SN 
sujeito 
 

V 

Observemos que, em ambas as estruturas, um dos SN é o sujeito, que, 

conforme o autor, sempre antecede o verbo; o outro SN pode ocorrer depois do 

verbo ou antes do sujeito13. Vejamos os exemplos. 

(62) Seu filho machucou o cachorro. (PERINI, 2010, p. 73) 

(63) O cachorro, seu filho machucou. (PERINI, 2010, p. 73) 

Nos exemplos (62) e (63), o SN sujeito é seu filho. O outro SN (o 

cachorro) desempenha a função de objeto direto do verbo machucar e ocorre, 

no primeiro exemplo, depois do verbo e, em (63), antes do verbo. Perini 

esclarece que, em português, não se utilizam orações com o objeto entre o 

sujeito e o verbo nem antes do verbo com o sujeito posposto. 

Em seguida, o autor afirma que são muito raras orações com três SN, 

estrutura essa admitida por poucos verbos, que têm como semelhança o fato de 

denotarem uma opinião (cf. PERINI, 2010, p. 74-75; p.88)14. Como exemplos, 

                                            

13 Perini observa que os clíticos são exceção, já que seguem regras próprias. 

14 A esse caso, Perini acrescenta outra construção que também compreende três SN: é a 
chamada Construção de nomeação, que ocorre com os verbos nomear e eleger. Nessa 
construção, o sujeito é apenas Agente, o primeiro objeto é Paciente e o segundo é Qualidade. 
Tal construção, no entanto, não tem relevância para nosso trabalho. 
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cita considerar, achar e julgar, três verbos de cognição. Nessa estrutura com três 

SN, o primeiro deles é o sujeito e os outros dois são objetos, já que o autor define 

como objeto todo SN que não é sujeito. De acordo com a terminologia que 

adotamos para nossa análise, o primeiro SN é sujeito, o segundo é objeto direto 

e o terceiro é complemento predicativo.  

Como se vê, esses verbos têm certa semelhança semântica: todos 
falam de alguém (o sujeito) que tem uma opinião (o segundo objeto) 
sobre alguma coisa ou alguém (o primeiro objeto). Mais raramente, os 
dois SNs objetos podem vir invertidos (a qualidade primeiro, e o 
qualificando depois). (PERINI, 2010, p. 73-74)  

Vejamos os exemplos. 

(64) [Daniela] considera [Ronaldo] [o maior jogador do mundo] (PERINI, 2010, p. 
73) 

                 SN             V             SN                         SN 
               Sujeito 

(65) Eu acho esse gato um problema. (PERINI, 2010, p. 73) 

No exemplo (64), o sujeito (Daniela) emite uma opinião (através do 

objeto o maior jogador do mundo) sobre alguém (o objeto Ronaldo). Em (65), de 

modo semelhante, o sujeito (Eu) emite uma opinião (através do objeto um 

problema) sobre o objeto esse gato.  

Perini (2010, p. 74) chama a construção assim caracterizada de 

Construção de ação opinativa, que ele representada como segue: 

 

Construção de ação opinativa 
 

H 
Agente 
Opinador 
 

V SN 
Qualificando 

SN 
Qualidade 
 

O autor considera que a oração com sujeito expresso é instanciação de 

uma construção diferente da que é realizada por uma oração com sujeito elíptico, 

embora reconheça que são muitas as semelhanças entre as duas construções. 

Por essa razão, convenciona o símbolo H para representar “o sujeito, ou o sufixo 

de pessoa-número do verbo, ou os dois”, já que o “[...] papel temático expresso 

pelo sujeito [...] é também indicado pelo sufixo [...] do verbo” (PERINI, 2010, p. 
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55), mas “[...] o sujeito é um SN presente na oração” (PERINI, 2010, p. 77). O 

autor esclarece, portanto, que a Construção de ação opinativa representa “umas 

poucas construções muito semelhantes” e que a “A distribuição de papéis 

temáticos nessa construção é também limitada” (PERINI, 2010, p. 74).  

H representa, então, o elemento linguístico que assume os papéis 

temáticos de Agente e Opinador; o primeiro SN corresponde ao objeto sobre o 

qual se emite a opinião (Qualificando) e o segundo, ao objeto que expressa essa 

opinião (Qualidade). Como podemos notar, é o papel temático que vai 

estabelecer a distinção entre os objetos que integram as construções listadas 

por Perini. 

Retomando agora os exemplos (64) e (65), constatamos que, no primeiro 

caso, Daniela corresponde ao H (Agente e Opinador), Ronaldo é o SN 

Qualificando e o termo o maior jogador do mundo é o SN Qualidade; em (65), o 

H é instanciado pelo pronome Eu, que assume o papel de sujeito agente e 

opinador, o SN Qualificando é esse gato e o SN Qualidade é o termo um 

problema. 

 A Construção de ação opinativa se aproxima bastante do padrão de 

estrutura argumental que apresentamos para alguns verbos de cognição, que 

assumem o valor semântico de avaliação. A designação de ação opinativa, no 

entanto, pode não ser apropriada, haja vista que mais sugere um ato enunciativo 

do que uma atividade mental, que é o que esses verbos realmente pressupõem. 

Ou seja, o fato de o sujeito realizar determinada avaliação não implica a 

necessária manifestação da opinião, como Perini permite entender, ao colocar 

dois papéis temáticos para o sujeito, o de agente e o de opinador, e definir este 

papel como “alguém que manifesta sua opinião” (cf. PERINI, 2010, p. 74). 

Amparamo-nos em Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004) na 

interpretação de que os verbos que realizam essa construção se referem a 

atividades que se processam mentalmente, ou seja, não correspondem a ações 

do mundo material.  

É verdade que, em outro momento, Perini (2010, p. 88) coloca, em nota, 

a observação de que “Opinador é o agente de uma ação mental”, mas apenas 

aí tal entendimento é evidenciado. De qualquer modo, a designação da 
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construção como de ação opinativa, que é mantida, e a definição anteriormente 

exposta para o papel temático de opinador não orientam o leitor apenas para 

esse entendimento.  

 Outra ressalva para essa construção, já feita também pelo próprio Perini, 

é que o segundo objeto, a que ele atribui o papel temático de Qualidade, pode 

ser um SN ou um SAdj (sintagma adjetivo). Também relevante é a observação, 

feita pelo autor, de que essa construção apresenta uma relação semântica entre 

o primeiro e o segundo objetos, e não entre o sujeito e o segundo SN ou o SAdj, 

como é mais comum. Segundo Perini, “Isso mostra que, pelo menos nesses 

casos, a conexão semântica entre certos sintagmas é relevante para a definição 

de construções” (PERINI, 2010, p. 75). 

 Especificamente a respeito do SAdj, devemos ainda comentar que 

Perini acaba por não o considerar um complemento do verbo, mas um adjunto. 

Assim o autor distingue esses dois constituintes da oração: 

Os constituintes de uma oração que têm papel temático inerente [...] 
são denominados adjuntos; os que dependem da construção para 
receberem papel temático [...] se analisam como complementos. Isso 

exprime a relação especialmente íntima que existe entre alguns 
constituintes da oração (os complementos) e o verbo, ao passo que os 
adjuntos são por assim dizer autônomos, sendo acrescentados 
livremente à oração sempre que semanticamente adequados. 
(PERINI, 2010, p. 59, grifo do autor). 

De acordo com Perini, os SAdj apresentam essa autonomia, sendo seus 

papéis temáticos definidos não em função do verbo, mas com base em seu 

próprio significado. Outra especificidade dos SAdj é o fato de eles se 

relacionarem com o verbo e também com um dos SN da oração, sujeito ou 

objeto, com o qual concordam em gênero e número, embora essa concordância 

nem sempre se efetive no PB. 

Das quinze construções listadas por Perini, três guardam relação com 

nosso estudo da construção com verbos de cognição. São elas a Construção de 

ação opinativa, já apresentada; a Construção transitiva, bastante conhecida dos 

estudos linguísticos; e a Construção transitiva de objeto elíptico. Essas três 

construções são instanciadas, nos dados de nossa pesquisa, por orações com 

verbos de cognição.  

A Construção transitiva é assim representada por Perini (2010, p. 98): 
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Construção transitiva 
 

H V SN 
Agente  Paciente 

 

Os exemplos a seguir realizam essa construção. 

(66) O gato matou o rato. (PERINI, 2010, p. 98) 

(67) Só15 o Ricardo resolve esse problema. (PERINI, 2010, p. 98, grifo do autor) 

A Construção transitiva é representada por três elementos: H, o sujeito 

Agente, o verbo (V) e o SN objeto Paciente. No exemplo (66), o gato corresponde 

ao elemento H e o rato é o objeto (SN Paciente) do verbo matar. Em (67), o 

esquema da Construção transitiva é atualizado pelos termos o Ricardo, resolve 

e esse problema, os quais instanciam, respectivamente, HAgente, V e SNPaciente. 

Perini (2010, p. 99) também apresenta a Construção transitiva de objeto 

elíptico, que ele afirma ser aparentada com a Construção transitiva. 

 

Construção transitiva de objeto elíptico 
 

H V  
Agente  Paciente 

 

O exemplo (68) ilustra essa construção. 

(68) A menina já comeu. (PERINI, 2010, p. 104) 

O autor destaca que, apesar da semelhança estrutural com a Construção 

intransitiva, a Construção transitiva de objeto elíptico não pode ser confundida 

com esta, e explica que, ao contrário do que acontece com as orações que 

correspondem à Construção intransitiva, em (68) “[...] o Paciente não está 

expresso, mas ele é necessariamente entendido como existente, embora 

indeterminado – quem come necessariamente come alguma coisa” (PERINI, 

2010, p. 104). 

                                            

15 Perini coloca em itálico os adjuntos (como só), porque eles não correspondem a nada nas 
definições das construções (cf. PERINI, 2010, p. 98).  
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Em (68) temos, portanto, uma oração cuja estrutura é composta apenas 

pelo H Agente (o sujeito A menina) e o verbo comer16, cujo complemento não é 

expresso. PERINI (2010, p. 83) reforça que uma oração como (68) tem um objeto 

indeterminado, já que “[...] não se especifica o que foi que a menina comeu, 

porque é provavelmente irrelevante”. 

Perini (2010, p.95-96, grifo do autor) esclarece: 

Nessa fórmula, o símbolo ‘ ’, associado ao papel temático Paciente, 
significa que se entende necessariamente a existência de um Paciente, 
apesar de este não ser sintaticamente representado por coisa 
nenhuma – ao contrário dos casos da construção intransitiva, como a 
menina riu, onde não se entende Paciente.  

Perini registra que o fenômeno da omissão de complementos ainda 

carece de pesquisa e que “Há a suspeita de que qualquer verbo admite essa 

omissão, desde que as circunstâncias de compreensão sejam adequadas” 

(PERINI, 2010, p. 104).  

Também devemos mencionar que o autor acaba por reconhecer a 

possibilidade de que a Construção transitiva de objeto elíptico não seja outra 

diferente da transitiva (cf. PERINI, 2010, p. 105), posição esta que assumimos 

em nossa análise, no sentido de que se trata da mesma construção, com 

diferentes formas de manifestação do objeto. 

 

3.3.4 Castilho (2014) 

 

A Nova gramática do português brasileiro, de Castilho, adota o termo 

sentença para se referir à unidade de análise da sintaxe. De acordo com o autor, 

a sentença envolve três percepções – uma semântica, uma gramatical e outra 

discursiva –, todas relacionadas ao processo da predicação, que é entendido 

como um fenômeno semântico-sintático. 

 

 

                                            

16 O termo já é adjunto, portanto não também não corresponde a nada na definição da 
Construção transitiva de objeto elíptico. 
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No sistema da semântica, a predicação pode ser definida como um 
processo de atribuição de traços semânticos. Um predicador transfere 
traços semânticos ou papéis temáticos a seu escopo. Nesse sentido, 
predicador e escopos constituem uma estrutura temática, a que 
corresponde uma estrutura argumental [...] (CASTILHO, 2014, p. 243). 

Castilho observa que tanto os sintagmas nominais quanto os sintagmas 

preposicionais e as sentenças substantivas podem funcionar como argumentos 

e receber papel temático do verbo, e registra que a teoria dos papéis temáticos 

é o ponto de confluência entre gerativistas e funcionalistas.  

No sistema da gramática, mais especificamente na sintaxe, Castilho 

(2014, p. 246) diz que “[...] as propriedades semânticas da predicação têm por 

correlato a estrutura argumental da sentença. Projetando argumentos, a 

predicação cria a sentença e os sintagmas”. Como propriedades sintáticas, 

Castilho (2014, p. 249) assume que “A estrutura sintática da sentença 

fundamenta-se nos arranjos lexicais de que ela é formada, os sintagmas, bem 

como nas funções que decorrem do relacionamento entre esses sintagmas [...]” 

e ressalta “[...] a indissociável relação entre a estrutura sintagmática e a estrutura 

funcional da sentença” (CASTILHO, 2014, p. 252). 

Quando trata da percepção discursiva, o autor se refere às “[...] situações 

em que o predicador toma por escopo não um termo expresso no enunciado, e 

sim um dos participantes do discurso. Nesses casos, [...] o escopo da predicação 

se encontra no sistema discursivo da língua” (CASTILHO, 2014, p. 247).   

Castilho apresenta o princípio de projeção como unificador das três 

percepções da sentença. Esse princípio é assim definido pelo autor (CASTILHO, 

2014, p. 688): 

Propriedade geral das línguas pela qual (i) prevemos nosso momento 
de entrada numa conversação, criando o turno conversacional; (ii) 
organizamos a sentença usando expressões que selecionam outras 
como argumentos sentenciais, atribuindo-lhes caso gramatical e papel 
temático, dispondo-as no enunciado e estabelecendo entre elas regras 
de concordância; (iii) movimentamos traços semânticos pelo 
enunciado, via metonímia e metáfora. 

O linguista acrescenta que o princípio de projeção corresponde ao que 

a Gramática clássica e a tradição ocidental chamam de transitividade e ao que 

os sintaticistas modernos denominam transitividade/regência/valência. Também 

ele decide limitar a abordagem do princípio de projeção à sintaxe, assumindo 
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que a transitividade, a colocação e a concordância, apontadas pela Gramática 

Tradicional como as três modalidades de sintaxe, são manifestações do princípio 

de projeção. Do que Castilho desenvolve a respeito dessas manifestações 

sintáticas do princípio de projeção, guarda relação com nosso trabalho o que o 

autor diz sobre a estrutura argumental da sentença. 

Na seção em que trata desse tema, o autor esclarece que a teoria da 

valência é uma ampliação da ideia clássica de transitividade, haja vista que 

passa a considerar argumentos todos “os constituintes sentenciais dependentes 

de um predicador” (cf. CASTILHO, 2014, p. 263). Assim, a teoria da valência 

inclui o sujeito como argumento do verbo, além dos complementos verbais17, 

pois ambos são centrais na sentença, já que são selecionados pelo verbo. Isso 

implica que a predicação ocorre em dois sentidos: “[...] para a esquerda, 

predicando o sujeito, para a direita, predicando os argumentos internos” 

(CASTILHO, 2014, p. 263).  

Além disso, o autor destaca que “[...] é um fato que a transitividade 

gramatical é uma propriedade da sentença, e não do verbo que a constrói. Não 

há verbos exclusivamente transitivos, nem verbos exclusivamente intransitivos” 

(CASTILHO, 2014, p. 263). Para Castilho, a transitividade é um princípio e, como 

tal, atua por toda a língua. “Sua importância gramatical está em estruturar a 

sentença, ao selecionar seus argumentos” (CASTILHO, 2014, p. 396).  

Ao apresentar os argumentos do verbo, Castilho inclui, ao lado do sujeito 

e do objeto direto, o objeto indireto e o que ele chama de complemento oblíquo, 

conceito que envolve tanto o que identificamos aqui como complemento relativo 

quanto os sintagmas adverbiais comutáveis por sintagma preposicional (cf. 

CASTILHO, 2014, p. 265-266). 

Sobre o preenchimento dos lugares argumentais, o autor admite que 

pode ser realizado por uma sentença – comutável por isso, disso ou para isso – 

e reconhece que, no português, esses lugares podem também ser preenchidos 

por uma categoria vazia, já que o português é uma língua de preenchimento não 

obrigatório dos constituintes (cf. CASTILHO, 2014, p. 266-267).  

                                            

17 O sujeito é considerado argumento externo por localizar-se fora do sintagma verbal, enquanto 
os complementos, como integram o sintagma verbal, são designados argumentos internos. 
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Vejamos os exemplos a seguir. 

(69) Ele disse que chegaria cedo. (CASTILHO, 2014, p. 266, grifo do autor) 

(70) Preciso que você me empreste dinheiro. (CASTILHO, 2014, p. 266, grifo do 

autor) 

(71) A – Você viu quem passou por aí?  

B – Vi. (CASTILHO, 2014, p. 267) 

Em (69), a sentença que chegaria cedo, comutável por isso (Ele disse 

isso), é o objeto direto do verbo dizer. No exemplo (70), a sentença que você me 

empreste dinheiro, comutável por disso (Preciso disso), é o complemento 

oblíquo do verbo precisar18. Em (71), o verbo ver omite tanto o argumento 

externo (o sujeito) quanto o interno (o complemento, no caso, o objeto direto), 

mas a estrutura gramatical sem o preenchimento dos constituintes é aceitável. 

 A gramática de Castilho apresenta, ainda, uma tipologia das sentenças 

simples, a partir da estrutura argumental e da concepção da transitividade como 

“um princípio de conexidade sintática” (cf. CASTILHO, 2014, p. 328). Segundo o 

autor, essas sentenças podem ser não argumentais, monoargumentais, 

biargumentais ou triargumentais. Podemos considerar que os verbos de 

cognição, cuja estrutura argumental sempre apresenta ao menos dois 

argumentos (o sujeito e um complemento), pode integrar os dois últimos tipos de 

sentença. 

 Castilho explica que as sentenças biargumentais “[...] podem ser 

transitivas diretas, transitivas indiretas e transitivas oblíquas19. Em geral, elas 

respondem à pergunta ‘o que X faz?’, exibindo a estrutura sintagmática [SN1  +  

V  +  SN2/SP]” (CASTILHO, 2014, p. 334). Vejamos os exemplos. 

(72) Luís descobriu que quer ser aviador. (CASTILHO, 2014, p. 334, grifo do autor) 

(73) O livro pertence ao aluno. (CASTILHO, 2014, p. 334, grifo do autor) 

(74) Luís gosta de peras. 

                                            

18 De acordo com a terminologia que adotamos em nossa análise, esse argumento é o 
complemento relativo do verbo precisar. 

19 Castilho declara que o complemento oblíquo costuma ser confundido com o objeto indireto 
pela Gramática Tradicional, no entanto, enquanto este é proporcional a lhe, aquele é proporcional 
a Prep + ele/isso/lá, conforme o termo substituído.  
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 Nos exemplos (72) a (74), as sentenças são biargumentais, porque 

apresentam dois argumentos, o sujeito e o complemento. Em (72), o verbo 

descobrir tem como sujeito (argumento externo) o SN Luís e, como objeto direto, 

a sentença que quer ser aviador; em (73), o SN O livro é o sujeito do verbo 

pertencer, que tem como objeto indireto o SP ao aluno; já no exemplo (74), o 

verbo gostar tem como argumentos o sujeito Luís e o complemento oblíquo de 

peras.      

O tipo biargumental está relacionado a dois dos três padrões de estrutura 

argumental que identificamos para os verbos de cognição: aquele em que o 

verbo tem como complemento um objeto direto [SEXP  VCOG  ODFEN] e aquele em 

que o verbo tem complemento relativo [SEXP  VCOG  CRFEN].  

O terceiro padrão que identificamos ‒ [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] ‒ 

poderia corresponder ao tipo triargumental, mas Castilho não considera o 

complemento predicativo (CP), que corresponde ao que ele chama de 

minissentença adjetival, um argumento do verbo.   

Nesse ponto, devemos registrar que Castilho menciona uma análise 

diferente das chamadas minissentenças adjetivais, realizada por Kato 

(1982/1988), que apontou duas funções para essas minissentenças: a de 

adjunto e a de complemento. Os exemplos a seguir (CASTILHO, 2014, p. 319) 

ilustram os dois casos, com as minissentenças adjetivais entre colchetes. 

(75) Encontrei o dinheiro [escondido]. 

(76) Considero os meninos [inocentes]. 

(77) Maria acha João [um gênio]. 

Em (75), temos o verbo encontrar, seguido do objeto direto o dinheiro, 

que é acompanhado pela minissentença adjetival escondido, cuja função é de 

adjunto. Em (76) e (77), temos exemplos nos quais as minissentenças adjetivais 

(o nosso complemento predicativo) assumem, segundo Kato (1982/1988 apud 

CASTILHO, 2014) a função de complemento. Observemos que ambos 

apresentam um verbo de cognição com o valor semântico de avaliação 

(considerar e achar), seguido de um objeto direto (respectivamente os meninos 

e João) e de uma minissentença adjetival (inocentes e um gênio), que 
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corresponde à qualidade que o sujeito atribui ao objeto. A análise de Kato, 

portanto, parece considerar, como a nossa, que tanto o objeto direto quanto o 

predicativo do objeto (ou minissentença adjetival) são, nesses casos, 

complementos do verbo. Se essa fosse também a compreensão de Castilho, 

verbos empregados nessa estrutura poderiam ser considerados do tipo 

triargumental, cujos argumentos seriam o sujeito, o objeto direto e a 

minissentença adjetival (ou complemento predicativo). 

Castilho define também a sentença complexa, que implica a combinação 

de sentenças, e assim justifica a opção pelo termo: “O termo sentença complexa 

será preferido em lugar de período, visto que este não é uma unidade sintática 

diferente da sentença simples. Ou seja, tudo o que ocorre numa sentença 

simples ocorre numa sentença complexa” (CASTILHO, 2014, p. 337, grifo do 

autor).  

(78) O aluno falou e o professor saiu. 

(79) O aluno que falou era o melhor da classe. 

(80) O aluno falou que o professor tinha saído. 

(81) O aluno entrou quando o professor saiu. 

 Os exemplos de (78) a (81) são alguns dos que Castilho (2014, p. 337) 

apresenta para a sentença complexa. Todos eles contêm mais de um verbo, logo 

se compõem de mais de uma sentença, o que implica que são, de acordo com 

Castilho, sentenças complexas. Observemos que, no exemplo (80), a sentença 

que o professor tinha saído serve de complemento para o verbo falar, da primeira 

sentença (O aluno falou), ou seja, entre as configurações de sentença complexa 

possíveis, temos aquela em que um verbo recebe como complemento uma 

sentença. 

Quando trata das subordinadas substantivas, Castilho alega que as 

objetivas diretas são mais frequentes que as outras sentenças substantivas 

devido à natureza nominativo-acusativa do português e aponta os verbos que 

compõem a matriz das objetivas diretas. Entre eles estão os verbos 
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evidenciais20, aqueles que expressam modalidade epistêmica. Como exemplos, 

o autor cita pensar, raciocinar, supor, achar. Fica claro, então, que os verbos de 

cognição são um dos tipos de verbo que podem ter como complemento uma 

sentença objetiva direta. 

 O autor também demonstra que as sentenças subordinadas podem ser 

introduzidas por conjunção, com verbo no indicativo ou no subjuntivo, ou não, 

ficando o verbo, neste caso, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, em 

sentenças que a tradição gramatical chama de reduzidas (cf. CASTILHO, p. 356; 

380). O linguista ainda observa que a presença de verbo de atividade mental na 

sentença matriz está entre as condições que favorecem o uso do infinitivo 

sentencial, e que “A subordinada infinitiva desempenha praticamente as mesmas 

funções das substantivas conjuncionais [...]” (CASTILHO, 2014, p. 381), entre 

elas a de objeto direto. A seguir, transcrevemos os exemplos. 

(82) O menino falou que o professor tinha saído. (CASTILHO, 2014, p.356, grifo do 
autor) 

(83) O menino falou ter saído o professor. (CASTILHO, 2014, p.356, grifo do autor) 

No exemplo (82), a sentença subordinada com verbo no indicativo (o 

professor tinha saído) liga-se à matriz (O menino falou) através da conjunção 

que. Em (83), a conjunção não aparece e o verbo da sentença subordinada (ter 

saído o professor) está no infinitivo.  

 

 Os verbos de cognição em trabalhos acadêmicos 

 

Nesta seção comentaremos quatro trabalhos acadêmicos de autores 

brasileiros que abordam, direta ou indiretamente, os verbos de cognição: Cezario 

(2001), Souza (2006), Silveira (2009) e Parreira (2014). Não encontramos, na 

literatura, nenhum texto que trate da construção com verbos de cognição em 

português. 

 

                                            

20 “Seu rótulo decorre de que nessa modalização o falante se fundamenta em evidências tais 
como uma experiência, uma inferência ou mesmo uma citação, que lhe oferecem certa margem 
de certeza, todavia não completamente configurada” (CASTILHO, 2014, p. 362). 
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3.4.1 Cezario (2001) 

 

Na tese de doutorado intitulada Graus de integração de cláusulas com 

verbos cognitivos e volitivos, Cezario procede à análise dos períodos compostos 

que têm, na cláusula principal, os verbos cognitivos achar, ver e saber ou os 

volitivos mandar, querer e deixar, a fim de verificar se há diferentes graus de 

integração entre a cláusula principal e sua completiva para verbos de tipos 

distintos, para verbos do mesmo tipo e até para usos do mesmo verbo.  

Os verbos de cognição são definidos como “[...] aqueles que apresentam 

sentidos ligados à cognição, codificando certeza, incerteza, crença, percepção, 

conhecimento ou constatação [...]” (CEZARIO, 2001, p. 10). 

A autora trabalha com a hipótese geral de que há graus diferentes de 

integração sintático-semântico-pragmática entre a cláusula principal e a 

subordinada (cf. CEZARIO, 2001, p. 12), e assim fala sobre essa integração: 

A integração é entendida como a incorporação ou fusão dos elementos 
morfossintáticos e semânticos de duas cláusulas. Tal integração pode 
ser tão forte que, num determinado estágio de uma língua, os 
estudiosos tenham dificuldades para classificar um dado verbo como 
transitivo ou auxiliar. (CEZARIO, 2001, p. 11) 

Três níveis de integração são considerados na tese. Em um extremo, 

estão os períodos com verbos cognitivos, que apresentam menores graus de 

integração; no outro, estão os verbos chamados modais ou aspectuais, com os 

quais se verificam os maiores graus de integração. No nível intermediário, estão 

os períodos com verbos volitivos. 

 Sobre os verbos cognitivos estudados, a autora constatou que achar é 

o menos integrado à sua completiva, comportando-se como um verbo pleno:  

O verbo achar comporta-se como sendo um dos mais independentes 
da lista, ou seja, sua subordinada apresenta um grau fraco de 
integração devido às características pragmáticas e semânticas de seus 
usos. Normalmente esse verbo apresenta uma proposição cujo evento 
existe independentemente da vontade do sujeito falante. As cláusulas 
com achar, geralmente, estão na primeira pessoa do sujeito 
reportando-se ao falante: “Eu acho que”. A fraquíssima integração da 
subordinada com a principal leva a uma riqueza de usos estruturais, 
uma vez que as restrições gramaticais são pequenas. (CEZARIO, 
2001, p. 113) 
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 Os exemplos transcritos de (84) a (89) ilustram o que a autora diz quanto 

à “riqueza de usos estruturais”.  

(84) eu não costumo ir à igreja porque eu acho que Deus não está em muita gente 
ali... porque a igreja passa a ser um ritual... (DIV2,O,L) (CEZARIO, 2001, p. 
113, grifo da autora) 

(85) mas São Paulo foi que eu vi o sol nascer eu acho ... já já na ... aterrissagem 
(ITA4, N,L) (CEZARIO, 2001, p. 113, grifo da autora) 

(86) então é... o ponto mais alto acho que dessa viagem... foi Esteios... (ITA4,N,N) 
(CEZARIO, 2001, p. 113, grifo da autora) 

(87) Canguaretama ... um grupo animado ... né ... nós/ e ... teve a programação ... 
a programação encerrou ... acho que ...por ela começar tarde né ... devido o 
horário que a gente chegou ... encerrou já tarde lá a programação ... eu não 
lembro bem a hora ... e nós voltamos lá pro ... pro alojamento né ... (SOL4, N, 
L) (CEZARIO, 2001, p. 114, grifo da autora) 

(88) uma falta mesmo assim... eu acho que... uma crise de vergonha... geral... da 
população... eu acho que... eh... falta pro brasileiro... ter mais... eh... senso de 
responsabilidade... ter mais senso de justiça... ter mais senso de ética... então 
a gente enfrenta uma crise geral... eh... em todos os setores... da sociedade... 
eh... você vê... o setor médico está... terrível... está caótico... a (ALC1, O, G) 
(CEZARIO, 2001, p. 114, grifo da autora) 

(89) não dá... até gostaria de fazer... mas eu acho que o campo de tradução... pelo 
menos o campo de tradução do inglês e do francês... ele é muito restrito... quer 
dizer... há muita coisa pra ser traduzida... mas aqui em Juiz de Fora 
particularmente... quer dizer... você vai ficar traduzindo o quê? capítulos de livro 
pra professor... (RON3,O,J) (CEZARIO, 2001, p. 114, grifo da autora) 

Cezario explica que a estrutura identificada em (84) é a canônica, 

formada por sujeito (eu) + verbo achar + cláusula completiva (Deus não está em 

muita gente ali), fato que confirmamos em nossa pesquisa. Além dessa, outras 

cinco estruturas foram identificadas pela autora para o verbo achar: no exemplo 

(85), a cláusula principal (eu acho) está depois da subordinada (eu vi o sol 

nascer); em (86), a estrutura traz o verbo achar no interior da cláusula completiva 

(o ponto mais alto dessa viagem foi Esteios); em (87), há uma cláusula adverbial 

(por ela começar tarde né ... devido o horário que a gente chegou) entre o verbo 

achar e a completiva (encerrou já tarde lá a programação); em (88), o sujeito da 

completiva (falta pro brasileiro ter mais senso de responsabilidade) é uma 

cláusula subjetiva reduzida (ter mais senso de responsabilidade); no exemplo 

(89), o sujeito (o campo de tradução) da completiva (o campo de tradução... pelo 

menos o campo de tradução do inglês e do francês... ele é muito restrito) é 
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retomado pelo pronome ele. Fica, pois, comprovado que, de fato, o verbo achar 

permite à sua completiva uma diversidade de usos estruturais. 

Depois de achar, a autora disserta sobre o verbo ver, que funciona como 

verbo de cognição quando assume sentidos mais abstratos, como o de perceber, 

entender, descobrir, pensar, concluir. Sobre o verbo ver, a pesquisadora conclui 

que  

Não há diferenças importantes quanto aos graus de integração dos 
diferentes usos do verbo ver [...]. Na verdade, o que vai determinar se 
a estrutura com o verbo ver é mais integrada ou menos integrada é o 
tipo de visão envolvida, se direta ou indireta. A visão direta 
normalmente está vinculada à idéia de ‘enxergar’, a visão indireta está 
ligada à percepção, à interpretação ou a verificação no futuro 
(CEZARIO, 2001, p. 133). 

E acrescenta:  

A visão direta pode ser codificada tanto por uma completiva com 
conectivo mais cláusula finita quanto por uma cláusula reduzida. Mas 
a visão indireta, a que codifica as percepções e interpretações, só pode 
ser codificada pela forma menos integrada, que é a completiva finita 
com verbo no indicativo (CEZARIO, 2001, p. 135). 

Cezario afirma que o verbo ver, quando funciona como verbo cognitivo, 

comporta-se de modo semelhante a achar, com traços de verbo pleno na maioria 

dos dados, que ficam distribuídos pelos mesmos graus da escala de integração 

que este verbo. Ou seja, o verbo de cognição ver apresenta, assim como achar, 

uma baixa integração com a oração completiva.  

 Sobre os usos estruturais possíveis para o verbo ver, Cezario (2001, p. 

131) afirma que suas completivas podem ser21: “a) cláusula completiva 

desenvolvida e introduzida por conjunção integrante [...]; b) cláusula completiva 

desenvolvida e introduzida por um pronome com função sintática dentro da 

subordinada [...]; c) cláusula subordinada com verbo no gerúndio e com sujeito 

[...]; d) cláusula subordinada com verbo no infinitivo e com sujeito [...]”. Vejamos 

os exemplos. 

 

                                            

21 Cezario não especifica as estruturas possíveis para cada um dos sentidos assumidos pelo 
verbo ver, o que leva a crer que todas as estruturas identificadas podem ser utilizadas com o 
verbo em qualquer sentido. 
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(90) Hoje em em dia eu vejo que uma pessoa entrando no mercado de trabalho tem 
muito menos chances de conseguir um resultado satisfatório do que meus pais 
tiveram a trinta anos atrás na década de sessenta.  (DAN2, O,R, Esc) 
(CEZARIO, 2001, p. 127, grifo da autora) 

(91) Tem dia que eu passo horas e horas conversando sobre os estudos. Hoje 
mesmo eu passei a manhã inteira conversando sobre os estudos. Agora você 
vê porque eu gosto tanto de conversar sobre a escola. (JUL1,O,L,Esc) 
(CEZARIO, 2001, p. 127, grifo da autora) 

(92) a gente vê os coelhos correndo... isso é uma praia ( VLA4, D, L) (CEZARIO, 
2001, p. 132, grifo da autora) 

(93) e Jó, mais uma vez viu sua mulher morrer aos poucos ( VLA4, R, L) (CEZARIO, 
2001, p. 132, grifo da autora) 

 No trecho (90), a completiva do verbo ver é desenvolvida (uma pessoa 

entrando no mercado de trabalho tem muito menos chances de conseguir um 

resultado satisfatório), com verbo no indicativo (tem) e introduzida por uma 

conjunção integrante (que). Em (91), a cláusula completiva também é 

desenvolvida (eu gosto tanto de conversar sobre a escola), com verbo no 

indicativo (gosto), mas agora introduzida por um pronome (porque) com função 

sintática dentro da subordinada. Em (92), a completiva (os coelhos correndo) é 

formada por sujeito (os coelhos) e verbo no gerúndio (correndo). No exemplo 

(93), a cláusula subordinada (sua mulher morrer aos poucos) tem sujeito (sua 

mulher) e verbo no infinitivo (morrer).  

O terceiro verbo de cognição estudado por Cezario (2001) é o verbo 

saber, que, nos dados por ela analisados, assume o sentido de conhecer, ter 

uma informação, constatar (modalidade epistêmica) ou de ser capaz (modal de 

capacidade).  

A autora diz que, quando corresponde à modalidade epistêmica, o 

comportamento do verbo saber se assemelha aos dos verbos achar e ver, com 

baixa integração à subordinada. Os exemplos a seguir mostram o verbo saber 

em estruturas já vistas com esses outros dois verbos. 

(94) porque eu era menina ... que ele queria um menino ... aí de/ mas depois que 
ele soube ... que a outra mulher ganhou... um menino ... aí ele quis ficar comigo 
(ANA 40, R, R) (CEZARIO, 2001, p. 139, grifo da autora) 

(95) É roupa pra lá e roupa pra cá. Você sabe como é quarto de menino. (JOR4, D, 
R, ESC) (CEZARIO, 2001, p. 139, grifo da autora) 



76 

 

Em (94), a estrutura é composta por sujeito (ele), verbo saber e cláusula 

completiva desenvolvida (a outra mulher ganhou um menino), com verbo no 

indicativo (ganhou), introduzida por conjunção integrante (que). Em (95), a 

estrutura é semelhante: sujeito (você) + verbo saber + completiva desenvolvida 

(é quarto de menino), com verbo no indicativo (é), mas introduzida por um 

pronome (como) que assume função sintática dentro desta cláusula 

subordinada. 

De acordo com Cezario, a integração chega a ser ainda menor quando 

o sentido assumido pelo verbo saber é o de constatar: 

[...] porque é usado no presente, no momento da enunciação, para 
apresentar conclusões, constatações a respeito de fatos ocorridos no 
passado. Há um distanciamento temporal e contextual entre o que é 
expresso na cláusula principal (“aí eu sei”) e o que é expresso na 
subordinada (CEZARIO, 2001, p.147). 

É o que temos no trecho a seguir. 

(96) o carro ia cair no rio... aí eu sei que minha tia se machucou todinha ... que ela 
vinha no banco da frente... (ROS3, N,L) (CEZARIO, 2001, p. 139, grifo da 
autora) 

Em (96), a cláusula principal é a expressão aí eu sei, com o verbo saber 

empregado no sentido de constatar. Com esse sentido, saber é utilizado sempre 

com sujeito na primeira pessoa do singular e no tempo presente, que marca o 

momento da enunciação, mas o verbo se refere a constatações sobre fatos 

passados, que são expressos pelas completivas (no caso, minha tia se 

machucou todinha). Nesses casos, a integração da cláusula principal com a 

subordinada é pequena porque esta apresenta certa independência da cláusula 

principal, que poderia até ser descartada, haja vista seu esvaziamento 

semântico. 

Já com o sentido de ser capaz, as cláusulas principais com o verbo saber 

são as mais integradas às subordinadas. A autora explica que, neste caso, “Seu 

comportamento sintático e pragmático se distancia dos verbos cognitivos e se 

aproxima dos verbos volitivos, principalmente do verbo querer [...]” (CEZARIO, 

2001, p.147), como em (97). 

(97) eu sei fazer molho branco, bate no liquidificador (SUZ21, P, R, ESCR) 
(CEZARIO, 2001, p. 139, grifo da autora) 
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No trecho (97), a cláusula principal (eu sei) apresenta alta integração 

com a subordinada (fazer molho branco), que não é introduzida por conjunção 

nem por pronome e traz verbo no infinitivo (fazer) diretamente ligado ao verbo 

saber. Cezario (2001, p. 141) descreve que, com o verbo saber no sentido de 

capacidade, “[...] o modo do verbo da segunda parte da “locução” é sempre o 

infinitivo, o tempo de realização dos eventos é simultâneo, o sujeito é sempre 

idêntico, é quase sempre individuado e não há massa fônica separando as duas 

partes da ‘locução’” e reforça que, com esse sentido, “[...] o verbo saber é um 

modal e, como tal, tem muitos traços de um verbo auxiliar prototípico [...]” 

(CEZARIO, 2001, p. 147). 

Na conclusão da sua tese, Cesario (2001) reforça que as cláusulas com 

verbos cognitivos apresentam uma menor integração, tanto morfossintática 

quanto semântico-pragmática, com suas subordinadas que as cláusulas com 

verbos volitivos. Segundo a autora, o subprincípio icônico da proximidade é o 

principal responsável pelas diferenças nos comportamentos desses dois grupos 

de verbos. 

[...] os conteúdos da subordinada de verbos cognitivos estão mais 
distantes conceptualmente do que é expresso nas suas cláusulas 
principais. Os complementos clausais expressam opiniões, 
interpretações, incertezas e os referentes-sujeitos dos verbos 
cognitivos não podem manipular os referentes-sujeitos das cláusulas 
completivas. Já os verbos volitivos têm como complemento algo que é 
um desejo, uma ordem, uma permissão dada pelo referente-sujeito. 
Este manipula ou tenta manipular um outro referente codificado como 
sujeito da cláusula completiva. Além disso, grande parte dos dados são 
implicativos e têm as cláusulas principal e subordinada com tempo 
simultâneo. Como forma de refletir essas diferenças, a morfossintaxe 
das construções com verbos volitivos é mais integrada” (CEZARIO, 
2001, p. 201). 

 

3.4.2 Souza (2006) 

 

No artigo intitulado Querer, pretender, considerar: os processos mentais 

no gênero editorial, Souza apresenta uma análise dos processos mentais e seus 

participantes, experienciador e fenômeno, em orações coletadas de 72 textos do 

gênero editorial, publicados em jornais e revistas nacionais.  
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Tal estudo, fundado na Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), 

demonstra que os processos mentais atuam na construção do sentido do ponto 

de vista institucional defendido no editorial. A autora constatou que, diferente do 

que costuma ocorrer na conversação casual, no gênero editorial o 

experienciador é comumente uma entidade externa e coletiva, e não um 

indivíduo. Esse participante constitui o foco da análise empreendida e é 

representado, no corpus estudado, por um Sintagma Nominal Lexical (SNL), cujo 

núcleo é um substantivo, ou por um Sintagma Nominal Pronominal (SNP), cujo 

núcleo é um pronome. Alguns exemplos22, estão transcritos a seguir (SOUZA, 

2006, p. 465-466, grifos da autora).  

(98) Premidos pelo elevado desemprego, governos europeus querem a redução 

dos juros. (FSP6) 

(99) Com o dólar baixando para a faixa de R$ 2,80, e permanecendo nesse 
patamar, talvez o mercado deixasse de considerar inviável o cumprimento da 
meta de inflação. (FSP2)  

(100) ... com a crescente desordem promovida pelo MST e movimentos similares que 
tentam, por todos os meios, deter o progresso da agropecuária nacional (...). 
Eles já provaram que não querem reforma agrária, e sim eliminação da 
propriedade privada e volta a um agricultura de subsistência... (JC9)  

(101) Quer provar um pouquinho? (TT4)  

(102) Nessas despretensiosas linhas escritas, não pretendemos defender o regime 

tirânico e ditatorial que existia sob o governo de Saddam Hussein. (FPE9) 

(103) Não queremos muito, não. Queremos ser amadas. (UM3)  

Nos dois primeiros trechos, os verbos apresentam, no papel de 

experienciador, um Sintagma Nominal Lexical (SNL) de sentido genérico, 

representante de uma coletividade: em (98), o SNL governos europeus; em (99), 

o mercado.  

De (100) a (103), o experienciador é representado por um Sintagma 

Nominal Pronominal (SNP). Souza esclarece que, nesse caso, os dados 

apresentam mais variações, pois o experienciador pode ser representado por 

pronomes de tipos diversos, materializados ou não no texto, e revelar diferentes 

intenções. Assim, temos, em (100), o pronome da terceira pessoa do plural 

                                            

22 Nos exemplos, Souza destacou, em negrito, o experienciador e, em itálico, o fenômeno de 
cada processo mental expresso pelos verbos. 
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(eles), que retoma MST e movimentos similares, aos quais se deseja imprimir 

um valor negativo. Em (101), o SNP você, da segunda pessoa do singular, não 

materializado no texto, é usado na revista para se dirigir às meninas leitoras, a 

fim de promover a aproximação entre autor e público. Nos trechos (102) e (103), 

também temos SNP não materializado (nós), com a diferença de que, em (102), 

revela-se o envolvimento do autor com aquilo que enuncia e, em (103), o 

envolvimento do autor com o leitor, que é colocado como alguém que 

compartilha o desejo expresso pelo participante fenômeno (muito e ser amadas).  

Entre suas notas de conclusão, Souza (2006, p. 468) reforça que  

Os processos mentais apresentam, pois, no gênero editorial um uso 
atípico daquele descrito nas conversações espontâneas pela LSF, o 
que comprova a riqueza de possibilidades para as categorias 
gramaticais quando observamos a língua situadamente.  

Embora o trabalho de Souza (2006) verse também sobre os processos 

mentais, seu estudo está focado no participante experienciador e nas variadas 

configurações morfossintáticas que ele pode assumir, bem como nas diferentes 

intenções que levam à escolha da forma representante do experienciador pelo 

autor do texto. Assim sendo, não identificamos maior afinidade entre essa 

pesquisa e a nossa. 

 

3.4.3 Silveira (2009) 

 

Sob o título de Verbos cognitivos: estrutura e semântica, o trabalho de 

Silveira dedica-se aos verbos cognitivos que recebem uma completiva 

preposicionada, também conhecida por completiva relativa ou, tradicionalmente, 

objetiva indireta. A partir da análise dos dados extraídos de textos orais e escritos 

de origem brasileira, europeia e moçambicana, a autora pretende identificar as 

estruturas prototípicas e não prototípicas relacionadas aos verbos de cognição. 

Importante mencionarmos, já neste ponto, que Silveira não apresenta, 

em seu artigo, uma definição para esses verbos, mas permite percebermos, 

pelos itens que lista, que não os está concebendo com a mesma delimitação que 

assumimos em nossa pesquisa, haja vista que, no artigo em questão, incluem-

se entre os verbos cognitivos alguns que, de acordo com a classificação de 
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Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004), denotam outros processos que 

não os de cognição, sejam eles processos mentais de afeição, com a expressão 

de sentimentos (como gostar, arrepender, gabar, orgulhar, vangloriar), e também 

o verbo falar, que com algum esforço pode ser colocado entre os que expressam 

processos mentais de percepção, relacionados aos sentidos, embora 

corresponda costumeiramente à classificação de verbo dicendi. 

Também cabe comentarmos que o artigo apresenta verbos que não 

constam em nosso corpus. Isso se deve às divergências que expusemos no 

parágrafo anterior quanto à concepção de verbos cognitivos e, provavelmente, 

também ao fato de a autora analisar conjuntamente dados do português 

brasileiro, europeu e moçambicano, o que pode justificar as ocorrências com 

verbos que talvez não sejam frequentes no PB.  

A autora destaca inicialmente que, embora tenha trabalhado com um 

número relativamente alto de dados com verbos de cognição (1024 ocorrências), 

identificou apenas 22 itens lexicais, “[...] o que leva à constatação de que há um 

número reduzido de verbos cognitivos funcionando na Língua Portuguesa [...]” 

(SILVEIRA, 2009, p. 212). 

Sobre a forma da completiva ligada aos verbos de cognição, Silveira 

afirma que, em comparação com os verbos de modalidade e de manipulação, 

que ela também analisou, os verbos cognitivos recebem o maior número de 

completivas na forma finita (tradicionalmente chamada desenvolvida), embora 

as ocorrências de completivas não-finitas (com o verbo em uma das formas 

nominais) sejam numericamente muito superiores, o que indica que esteja 

ocorrendo um processo de dessentencialização, “[...] que se caracteriza pela 

perda dos conectores (preposição e/ou conjunção) e pela redução de orações 

(perda das marcas de tempo, aspecto e modo), resultando em um único estado 

de coisas” (SILVEIRA, 2009, p. 209-210). Em nossa pesquisa, constatamos que 

o uso da oração desenvolvida é acentuadamente predominante sobre o de 

orações reduzidas. 

A autora divide os verbos de cognição em dois grupos: não-

pronominal/pronominal (forma dupla) e não-pronominal, classificação que não 

nos interessa aqui. De qualquer forma, ao longo de sua exposição, Silveira 
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aborda alguns verbos que também consideramos de cognição e figuram entre 

nossos dados. 

Silveira afirma, em relação aos verbos lembrar e recordar, que a seleção 

de complemento direto ou relativo altera o significado. Vejamos os exemplos.  

(104) a. Os tiroteios lembravam combates (trazer à memória; fazer recordar). (D)  

b. Maria lembrou da roupa na corda (notar; advertir; recordar). (D) 

(105) a. Recordei aquele companheiro de colégio (tornar a trazer à memória). (D)  

b. Seu nome recorda um dos maiores gênios da história (fazer lembrar). (D)  

c. Não me recordo de seu nome (lembrar). (D)  

d. Recordo bem de suas palavras. (D) (SILVEIRA, 2009, p. 214, grifos da 
autora) 

Em nosso trabalho, não identificamos todas essas nuances de 

significado e relacionamos verbos dessa natureza ao valor semântico de 

memória, designação que absorve todas expressões de verbos do tipo de 

lembrar. Mas os exemplos dados confirmam que os verbos lembrar e recordar 

admitem tanto o complemento não preposicionado, caso de (104a), (105a) e 

(105b), como o complemento preposicionado, caso de (104b), (105c) e (105d). 

Sobre os verbos acreditar, crer e pensar, Silveira observa que têm 

complemento introduzido por preposição na complementação simples 

(complemento relativo), mas sem preposição na complementação complexa 

(completiva direta). É o que também constatamos quanto aos verbos acreditar e 

pensar. Vejamos os exemplos. 

(106) a. Eu creio que [  ] não consiga fazer vigorar o regime de incapacidade (supor; 
julgar).  

b. Eles não criam em Cristo (crer; confiar). (D) (SILVEIRA, 2009, p. 216, grifos 
da autora) 

No exemplo (106a), o verbo crer apresenta uma complementação 

complexa (que não consiga), na qual a preposição não é utilizada. Já o 

complemento simples é introduzido por preposição, como em (106b), com o 

complemento relativo em Cristo. 

 Sobre os verbos aprender, concordar, desconfiar e duvidar, Silveira 

declara que a forma da completiva não interfere no sentido desses verbos, sendo 

a completiva finita, como (107b) e (107c), e a não-finita, como (107a), duas 
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alternativas que expressam o mesmo significado. Mas lembra que há 

implicações pragmáticas, já que a opção pela forma finita ou não-finita pode estar 

relacionada ao grau de comprometimento do falante com o que diz: “A não-finita 

codifica eventos mais integrados e, portanto, cognitivamente mais 

comprometidos com o que está sendo expresso na completiva. A finita codifica 

eventos menos integrados, logo, menos comprometidos com o que está 

veiculado na completiva” (SILVEIRA, 2009, p. 216-217).   

(107) a. (...) aprendi inclusive a corrigir uma maionese — NURC - Português 
Brasileiro.  

b. Aprendi que [   ] corrijo uma maionese. (D)  

c. Aprendi que [Maria] corrige uma maionese. (D)  (SILVEIRA, 2009, p. 216, 
grifos da autora) 

Embora reconheça o maior número de ocorrências de completivas não-

finitas com os verbos de cognição, a autora conclui, baseada na comparação 

com os de modalidade e de manipulação, que os verbos cognitivos selecionam 

completivas finitas e, portanto, menos integradas, as quais tendem a codificar 

um evento tido como verdadeiro e denotam menor comprometimento do falante 

com o conteúdo expresso na completiva. Assim, a estrutura apontada como 

prototípica com verbos de cognição é a transcrita a seguir, com cláusula 

completiva finita com verbo no indicativo, preposição apagável e sujeitos não-

correferenciais (cf. SILVEIRA, 2009, p. 218): 

[Matriz (SN1) V(pron)] Prep [Compfin [SN2 Vindic (comp)] 

Visto que temos evidências de que a concepção de verbo de cognição 

assumida pela autora destoa da que adotamos em nossa pesquisa, devemos 

notar que, apesar do título, que nos pareceu inicialmente tão atrativo, por sugerir 

se tratar de trabalho afim ao nosso, o artigo de Silveira, na verdade, não nos será 

de grande proveito, a não ser por reforçar que os verbos podem ter uma 

complementação simples (objeto direto, indireto ou complemento relativo) ou 

complexa (cláusula finita ou não-finita). 
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3.4.4 Parreira (2014) 

 

Parreira não aborda diretamente os verbos de cognição, mas a 

complementação de achar, que é, entre os que identificamos em nossa 

pesquisa, o verbo que conta com o maior número de ocorrências. No artigo 

Gramaticalização de orações avaliativas completivas do verbo achar, a autora 

apresenta parte dos resultados de sua dissertação de mestrado, “[...] que teve 

como objetivo geral investigar o complexo oracional em que, em uma predicação 

avaliativa estruturada pelo verbo achar, encaixa-se uma predicação não-verbal 

reduzida, constituída por um predicador adjetivo avaliativo sem recurso à cópula 

[...]” (PARREIRA, 2014, p. 41).  

Com base na gramaticalização de orações postulada por Lehmann 

(1988), Parreira parte da hipótese de que essas orações reduzidas sem cópula 

constituem um tipo mais integrado à matriz do que as orações desenvolvidas e 

também “[...] mais dessentencializado do que aqueles tradicionalmente 

reconhecidos como orações infinitivas [...]” (PARREIRA, 2014, p. 42).  

(108) Doc.: é ele inibe... [Inf.: ((risos))] ah pode dá(r) sua opinião de tê::(r) grava::do 
como que é falá(r) com um gravador na 3[fre::nte]  

Inf.: [ah]... não eu acho interessante assim:: a a pesquisa né? pra fazê(r)... 

mas AI de(i)xa a gente um po(u)co inibido assim o gravador (na mão) ((risos) 
às vezes a gente sabe assim das coisa mas não num consegue expor assim 
falá(r) por causa dele... mas é legal... foi bom participá(r) (AC - 044, 261) ¬¬, 
(PARREIRA, 2014, p. 41, grifo da autora) 

(109) eu acho que a pesquisa é interessante / é interessante a pesquisa 
(PARREIRA, 2014, p. 41, grifo da autora) 

O trecho (108), retirado do corpus da pesquisa, exemplifica o que a 

autora chama de predicação não-verbal reduzida, que se manifesta através de 

um predicador adjetivo (interessante) que se relaciona diretamente com o verbo 

achar, sem o uso de um verbo copulativo, como em (109), que a autora 

apresenta como a contraparte desenvolvida desse tipo de predicação reduzida. 

Em (109), identificamos facilmente a oração principal com o verbo achar (eu 

acho) e sua completiva (a pesquisa é interessante / é interessante a pesquisa), 

que contém um verbo copulativo (é) e é introduzida por uma conjunção 

integrante (que). Sobre o primeiro exemplo, Parreira (2014, p. 41) afirma que 
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“Trata-se de um complexo oracional fortemente integrado do ponto de vista 

sintático, semântico e pragmático, quando se contrasta esse tipo de predicação 

reduzida a sua contraparte desenvolvida [...]”.  

 A análise quantitativa de dados reais de fala a partir de diferentes 

parâmetros gramaticais, semânticos e pragmáticos levou à constatação de que 

há maior integração entre a matriz e as orações reduzidas do que entre a matriz 

e as orações desenvolvidas. A autora explica que “A perda do complementizador 

e da cópula, por meio do processo de dessentencialização, leva a uma 

construção mais integrada que mantém em seu domínio um SN e um predicador 

avaliativo, estabelecendo uma relação de predicação” (PARREIRA, 2014, p. 53). 

A seguir, reproduzimos o esquema elaborado por Parreira (2014, p. 53) para 

representar a trajetória de gramaticalização das predicações não-verbais 

encaixadas no verbo achar. 

 
Predicação não-verbal desenvolvida 

 
> 

 
Predicação não-verbal reduzida 

achar [que + [entidade avaliada] cópula + 
[avaliativo]] 

 

 
achar [avaliativo] + [entidade 

avaliada] 
 

Parreira coloca inicialmente uma estrutura em que o verbo achar tem 

uma predicação não-verbal desenvolvida, formada por complementizador (a 

conjunção integrante que) + entidade avaliada seguida de verbo copulativo + 

avaliativo. Daí deriva uma predicação não-verbal reduzida, na qual o avaliativo 

aparece encaixado ao verbo achar, sem uso de complementizador nem de 

copulativo. 

A pesquisa também identifica motivações semânticas e pragmáticas que 

orientam a opção do falante pela oração reduzida em detrimento da 

desenvolvida. Os dados revelam que a escolha da forma reduzida, que é mais 

integrada, acontece “quando o falante demonstra uma experiência direta com a 

entidade avaliada”, enquanto a forma desenvolvida é a opção “quando o sujeito 

não demonstra ter uma experiência com a situação enunciada” (cf. PARREIRA, 

2014, p. 54). Parreira afirma, então, que essa constatação revela o 

funcionamento do princípio da proximidade, conforme proposto por Givón 

(1985), segundo o qual “[...] o modo de organização da estrutura da língua tende 
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a refletir iconicamente o modo de organização da estrutura da experiência 

humana” (PARREIRA, 2014, p. 47-48). 

O artigo aponta várias evidências de que as predicações reduzidas estão 

em um estágio mais avançado de gramaticalização do que a predicação 

desenvolvida. Uma delas está ancorada em Bybee (2003) e corresponde ao fato 

de a frequência de ocorrência das predicações reduzidas ser acentuadamente 

maior que a da desenvolvida: 

Os dados percentuais [...] permitem verificar que as orações reduzidas 
no corpus investigado ocorrem com uma acentuada frequência em 
relação às desenvolvidas, o que constitui um forte indício para a 
comprovação da hipótese de que as predicações não-verbais 
avaliativas reduzidas encaixadas no verbo achar (doravante PNVRA) 
são construções mais gramaticalizadas do que as orações 
desenvolvidas.   (PARREIRA, 2014, p. 45) 

Entre outras, a autora também apresenta como evidência dessa maior 

gramaticalização a predominância da 1ª pessoa nas construções mais 

integradas, fato que é atribuído à atuação do princípio de especialização 

proposto por Hopper e Traugott (2003), segundo o qual “[...] a redução das 

escolhas para expressar uma determinada função está relacionada ao aumento 

do grau de gramaticalização da forma empregada para o cumprimento da 

função” (PARREIRA, 2014, p. 48). 

 O estudo empreendido por Parreira culminou, assim, na elaboração de 

um contínuo de gramaticalização baseado na escala proposta por Lehmann 

(1988) e na consideração de que os contextos com SN identificadores e com 

elemento avaliativo posposto à entidade avaliada podem constituir casos menos 

integrados da predicação reduzida, correspondendo, portanto, a estágios 

intermediários entre a forma desenvolvida e a completamente reduzida.  

Reproduzimos a seguir o contínuo elaborado por Parreira (2014, p. 53). 
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Predicação não-
verbal 
desenvolvida 

> Predicação não-
verbal 
desenvolvida  
(SN identificador) 

> Predicação não-
verbal reduzida 
(avaliativo 
posposto) 

> Predicação não-
verbal reduzida 
(avaliativo 
anteposto) 
 

achar [que + 
[entidade 
avaliada] cópula 
+ [avaliativo]] 

 achar [[entidade 
avaliada (SN)] + 
cópula + 
[entidade 
identificadora 
(SN)] + 
[avaliativo]] 
 

 achar [[entidade 
avaliada] + 
[avaliativo]] 

 achar [avaliativo] 
+ [entidade 
avaliada] 

acho que o PT é 
um partido 
imaturo 

 acho o PT um 
partido imaturo 

 acho  o PT 
imaturo 

 acho imaturo o 
PT 

 De acordo com o esquema, o contínuo de gramaticalização das 

predicações não-verbais encaixadas no verbo achar tem, num extremo, a 

predicação não-verbal desenvolvida, representada por achar [que + [entidade 

avaliada] cópula + [avaliativo]], e, no outro, a predicação não-verbal 

completamente reduzida, representada por achar [avaliativo] + [entidade 

avaliada]. Entre esses dois extremos, fica, primeiro, a predicação não-verbal com 

SN identificador e elemento avaliativo posposto, representada por achar 

[[entidade avaliada (SN)] + cópula + [entidade identificadora (SN)] + [avaliativo]], 

e, depois, a  predicação não-verbal reduzida com avaliativo posposto à entidade 

avaliada, representada por achar [[entidade avaliada] + [avaliativo]]. 

Em nosso trabalho, todas as estruturas integrantes desse contínuo são 

consideradas possibilidades de complementação do verbo achar quando 

acompanhado de dois complementos, que chamamos de objeto direto (a 

entidade avaliada) e complemento predicativo (o avaliativo). A maior parte de 

nossos dados com o verbo achar, no entanto, não corresponde a essa situação, 

mas a outra, na qual o verbo recebe apenas um complemento, quase sempre na 

forma de uma cláusula subordinada substantiva, que expressa a opinião do 

sujeito experienciador. 

Parreira observa, ainda, que, diferente do que Lehmann (1988) prevê, o 

último ponto desse contínuo não é uma nominalização, já que a proposição 

encaixada no verbo achar não apresenta, pela natureza desse verbo, uma 

predicação verbal, mas uma construção reduzida, que mantém apenas dois de 

seus constituintes iniciais, o elemento avaliativo e a entidade avaliada. Para a 
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autora, esse último ponto do contínuo “[...] representa um caso de 

dessentencialização, marcado pelo apagamento do complementizador e da 

cópula, cuja consequência é a redução de grau de sentencialidade da predicação 

encaixada que difere, no entanto, de predicações verbais infinitivas encaixadas 

[...]” (PARREIRA, 2014, p. 54). Vejamos os exemplos. 

(110) a. Eu acho [que o seu cabelo é lindo].    

b. *Eu acho [a lindeza do seu cabelo].    

c. Eu acho [lindo seu cabelo]. (PARREIRA, 2014, p. 54, grifos da autora) 

(111) a. Eu vi [Maria sair].    

b. Eu vi [a saída de Maria].  (PARREIRA, 2014, p. 54, grifos da autora) 

Em (110a), a proposição que o seu cabelo é lindo não pode ser 

nominalizada, como exposto em (110b), mas pode ser reduzida, como em 

(110c), para lindo seu cabelo, estrutura que mantém o elemento avaliativo (lindo) 

e o avaliado (seu cabelo). Vejamos que, em (111b), a saída de Maria é 

nominalização de Maria sair (111a). Parreira (2014, p. 54) afirma que a estrutura 

em (110c) corresponde a “[...] um caso de dessentencialização, marcado pelo 

apagamento do complementizador e da cópula, cuja consequência é a redução 

de grau de sentencialidade da predicação encaixada que difere [...] de 

predicações verbais infinitivas encaixadas [...]”, que é o caso representado em 

(110a). 

Este capítulo oferece, pois, uma visão panorâmica das abordagens 

dadas, no PB, aos verbos de cognição, seja por gramáticas tradicionais, por 

gramáticas de linguistas ou por trabalhos acadêmicos.  

Conforme afirmamos anteriormente, ainda são escassas as produções 

acadêmicas que tratam das construções com verbos de cognição. Alguns 

comentários feitos por autores aqui citados também se aplicam a nossos dados, 

a exemplo da “riqueza de usos estruturais” identificada por Cezario para a oração 

completiva do verbo achar. Ou do emprego ou não da preposição com o 

complemento dos verbos acreditar e pensar, fato exposto por Silveira, conforme 

ele seja codificado por um substantivo ou por uma oração.  No entanto, em linhas 

gerais, os trabalhos aqui comentados revelam que os verbos de cognição já 
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foram objeto de interesse de alguns pesquisadores do PB, mas sob enfoques 

diversos do que propomos na nossa investigação.  

Quanto ao que apresentamos das gramáticas, aproveitamos em nossa 

análise elementos do que alguns autores desenvolveram, conforme já 

comentamos ao longo do capítulo, à medida que as obras iam sendo 

resenhadas. Como exemplos, podemos citar a definição de complemento 

relativo e a consideração do anexo predicativo (para nós, complemento 

predicativo) como complemento verbal, conforme Rocha Lima e Bechara; a 

consideração da semelhança funcional entre o objeto direto e o complemento 

relativo, conforme assumido por Rocha Lima; a terminologia para a classificação 

dos complementos, de acordo com Azeredo, do qual também absorvemos o 

conceito de redundância conectiva; e o preenchimento de lugares argumentais 

por uma sentença ou por uma categoria vazia, conforme Castilho. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo, apresentamos, em cinco seções, a análise dos dados e 

os resultados obtidos quanto à construção com verbos de cognição no português 

brasileiro, a fim de respondermos às questões de pesquisa colocadas 

anteriormente e retomadas a seguir: 

a) Quais verbos indicam evento de cognição no corpus analisado? 

b) Que valores semânticos os verbos de cognição expressam nos 

dados coletados? 

c) Quais as características semânticas e morfossintáticas dos 

complementos dos verbos de cognição? 

d) Que padrões de estrutura argumental podem ser instanciados por 

verbos de cognição no PB? 

e) Qual a construção de estrutura argumental prototípica com os verbos 

de cognição no português do Brasil? 

f) Que aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos podem ser 

responsáveis pela configuração das instanciações com verbos de 

cognição no PB? 

g) Os resultados obtidos nesta pesquisa sobre a construção com 

verbos de cognição no PB são semelhantes aos alcançados no 

estudo em espanhol? 

 Assim, expomos, na primeira seção, os verbos identificados como do 

tipo de cognição no corpus da pesquisa. Na segunda, procedemos a uma 

exposição dos valores semânticos expressos por esses verbos. Na terceira 

seção, fazemos a caracterização semântica e morfossintática dos complementos 

dos verbos de cognição no PB. Na quarta, apresentamos os padrões de estrutura 

argumental identificados a partir dos dados e apontamos aquele que se configura 

como a construção prototípica com verbos de cognição, além de expormos o 

esquema que representa os eventos de cognição. Finalmente, na quinta seção, 
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fazemos uma breve comparação entre os resultados aqui obtidos e aqueles 

encontrados por García-Miguel e Comesaña (2004) no estudo que realizaram 

sobre os verbos de cognição em espanhol. Ao longo dessas seções, 

comentamos paralelamente aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos que 

se refletem nos resultados da pesquisa. 

 

4.1 Verbos de cognição no PB 

 

Conforme expusemos na introdução desta tese, consideramos verbos 

de cognição os que indicam processos mentais relacionados à decisão, à 

consideração ou à crença, à memória e à compreensão (cf. HALLIDAY, 1985; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Nos dados coletados nesta pesquisa, 

processos mentais dessa natureza são expressos por dezessete verbos, 

conforme demonstra a Tabela 1.  

Tabela 1 - Verbos de cognição identificados 

Verbo Fala Escrita Ocorrências/verbo % 

Achar 99 3 102 30,4 

Saber 65 3 68 20,2 

Acreditar 30 1 31 9,2 

Pensar 28 3 31 9,2 

Descobrir 17 3 20 5,9 

Lembrar 20 --- 20 5,9 

Conhecer 11 1 12 3,6 

Entender 8 3 11 3,3 

Crer 10 --- 10 3 

Ver 10 --- 10 3 

Esquecer 8 1 9 2,7 

Aprender 4 2 6 1,8 

Imaginar 2 --- 2 0,6 
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Confiar 1 --- 1 0,3 

Considerar 1 --- 1 0,3 

Perceber 1 --- 1 0,3 

Raciocinar --- 1 1 0,3 

 315 21 336 100% 

 

A Tabela 1 revela que o verbo achar concentra o maior número de 

ocorrências em nosso corpus, correspondendo a 30,4% dos 336 dados 

levantados. É possível que isso se deva ao fato de esse verbo se adequar bem 

à linguagem informal típica das situações de conversação, ainda mais entre 

jovens, que é o caso dos textos que compõem o corpus desta pesquisa. 

Podemos também considerar que a alta frequência de ocorrências de achar 

esteja relacionada ao seu caráter polissêmico, já que estamos tratando de um 

verbo que se presta a expressar três dos valores semânticos que identificamos, 

concentrando a maior parte dos dados em todos eles. 

Como já expusemos, o verbo achar figura entre os de cognição porque 

opera sobre ele o processo de metonímia, que permite que esse verbo, 

originalmente vinculado a experiências sensoriais, parta de um significado que 

etimologicamente se relaciona ao olfato (do latim afflare) a outro associado à 

visão (encontrar algo em algum lugar). Temos, portanto, que este novo sentido 

de achar se dá por uma transferência semântica, porque há entre ele e o sentido 

anterior uma relação de contiguidade conceitual.  

Podemos também considerar que a partir deste segundo sentido, no qual 

podemos verificar uma relação espacial, outro processo, a metáfora, licencia o 

uso desse conceito, ainda concreto, em um contexto mais abstrato, pertencente 

a outro domínio, o da atividade mental.  Assim, ele passa a expressar também 

os valores semânticos de opinião, suposição ou avaliação, funcionando, 

portanto, como um verbo de cognição. Vejamos as ocorrências a seguir23. 

                                            

23 Lembramos que, nas amostras extraídas de nosso corpus, os verbos de cognição estão 
sempre em negrito, seu sujeito está em itálico (quando expresso) e seu(s) complemento(s) 
explícito(s), sublinhado(s). 
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(112) ... eu concordo plenamente com o sistema dos Estados Unidos e achava que 

aqui deveria ser assim também no Brasil ... (Relato de opinião, oral, p. 93) 

(113) ... o quintal dessa escola era bem grande né ... muito grande mesmo ... acho 

que daria para construir mais ou menos um outro prédio daquele tamanho ... 
só no quintal da escola ... (Descrição de local, oral, p. 88) 

(114) ... e eu achei esse fato muito interessante porque foi uma coincidência incrível 
... né ... como vieram a se conhecer ... namoraram e hoje ... e até hoje estão 
juntos ...  (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 96) 

Para ilustrar o funcionamento de achar como verbo de cognição, temos, 

em (112), seu emprego pelo informante para expressar a opinião sobre a forma 

de ingresso na universidade; em (113), o mesmo verbo é usado para apresentar 

uma suposição acerca do quintal da escola que o falante está descrevendo; em 

(114), o informante faz uma avaliação sobre o fato que ele narra, qualificado 

como muito interessante. 

Ainda na Tabela 1, temos, em segundo lugar, o verbo saber, que conta 

com 20,2% do total de ocorrências. Semelhante ao verbo achar, saber tem seu 

sentido original relacionado a experiências sensoriais, no caso, à gustação, já 

que o verbo deriva do latim sapere (ter gosto). Mais uma vez, constatamos a 

atuação do processo da metáfora, através do qual saber passa desse sentido 

mais concreto (ainda registrado nos dicionários de português, cf. FERREIRA, 

2010; HOUAISS; VILLAR, 2009) para o domínio das atividades mentais, 

expressando, em nossos dados, principalmente os valores semânticos de 

conhecimento e compreensão, como nas amostras a seguir. 

(115) ... sei que o assassino foi o diretor da escola ... foi uma confusão danada para 
descobrir ... mas ... no final descobriu ... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   

(116) ... eu sei que isso é muito radical ... mas tem que ser assim ... o brasileiro ... o 
brasileiro ... tem que ser levado assim ... sabe? na rédea ... sabe? (Relato de 
opinião, oral, p. 116) 

Em (115), o verbo saber é utilizado para expressar algo sobre o que o 

sujeito (eu) tem conhecimento (que o assassino foi o diretor da escola); em (116), 

o sujeito (eu) expressa algo que ele compreende (que isso é muito radical). 

Assim como achar, saber também se adequa à linguagem informal e é 

utilizado, em nosso corpus, para expressar uma diversidade de valores 

semânticos (no caso, não apenas conhecimento e compreensão, mas também 
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habilidade, crença, memória e previsão). Daí possivelmente deriva sua alta 

frequência de uso. 

Achar e saber somam 50,6% dos dados. Os demais, embora bem menos 

recorrentes, demonstram a variedade de verbos da qual dispomos no léxico do 

PB para expressar eventos de cognição. É importante esclarecermos que a lista 

que apresentamos na Tabela 1 não se propõe exaustiva, mas ilustrativa, haja 

vista que está limitada pelos dados coletados em nosso corpus. Certamente 

dispomos, enquanto usuários do PB, de diversos outros verbos de cognição que 

não figuram em nossa lista, a exemplo do próprio verbo decidir, o mais esperado 

para expressar o valor semântico de decisão, do qual não identificamos 

nenhuma ocorrência. 

Dentre os demais verbos, podemos ainda observar que ver se 

assemelha a achar e saber no que diz respeito à atuação como verbo cognitivo, 

a qual também é licenciada pelo processo da metáfora. Através desse processo, 

o significado de ver, originalmente mais concreto, também pertencente ao 

domínio dos sentidos (perceber pela visão, enxergar), estende-se a outro mais 

abstrato, relacionado ao domínio da atividade mental. Assim o verbo ver 

acrescenta ao seu sentido primeiro os valores semânticos de percepção e 

avaliação, como em (117) e (118). 

(117) ... elas saíam na rua e as casas que estavam assim ... esculhambadas ... elas 
íam ... ajeitavam ... consertavam ... pintavam ... e ... limpavam carros né ... tudo 
... convidavam ... e ... a gente vê que ... que dava certo porque à medida que 
isso ia acontecendo ... ia aparecendo mais gente na igreja né ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 131) 

(118) ... era louca pra assistir ... uma amiga me recomendou ... né ... aí eu disse ... 
“vou ver se é bom mesmo” ... a história é muito boa mesmo ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 108) 

Em (117), o verbo ver explicita aquilo que o sujeito (a gente) percebe 

(que dava certo); em (118), ver é empregado para expressar que o sujeito (eu) 

realizará uma avaliação (se [o filme] é bom mesmo). 

Conforme afirmamos anteriormente, essa constatação de que verbos 

que originalmente expressavam sentidos mais concretos (geralmente 

relacionados à experiência sensorial, como achar, saber e ver) assumem agora 

valores semânticos ligados ao domínio da cognição comprova que, através da 
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metáfora, “novos significados estão sendo continuamente criados para as formas 

já disponíveis na língua” (VOTRE, 1996).  

 

4.2 Valores semânticos expressos por verbos de cognição 

 

A partir da análise de nossos dados e com o auxílio do Dicionário Aurélio 

da língua portuguesa (FERREIRA, 2010) e do Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009), identificamos catorze diferentes valores 

semânticos expressos por verbos de cognição no PB. A Tabela 2 sintetiza as 

informações a esse respeito. 

Tabela 2 - Valores semânticos expressos por verbos de cognição no PB 

Valor semântico Ocorrências/valor semântico % por valor semântico 

Conhecimento 70 20,8% 

Opinião 67 19,9% 

Suposição 40 11,9% 

Crença 39 11,6% 

Memória 32 9,5% 

Avaliação 23 6,8% 

Compreensão 22 6,6% 

Percepção 13 3,9% 

Reflexão 11 3,3% 

Habilidade 6 1,8% 

Preocupação  4 1,2% 

Resolução 4 1,2% 

Previsão 3 0,9% 

Intenção 2 0,6% 

 336 100% 

A Tabela 2 traz, na primeira coluna, os valores semânticos expressos 

pelos verbos de cognição identificados no corpus da pesquisa; na segunda, o 
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número de ocorrências que exprimem cada um desses valores semânticos; e, 

na terceira coluna, a representação percentual dos dados de cada valor 

semântico em relação ao total de dados analisados.  

Conforme registramos anteriormente, não temos no corpus verbos com 

o valor semântico de decisão, apontado como um dos processos mentais 

expressos por verbos de cognição. Isso talvez se justifique porque o processo 

de decisão seja cognitivamente mais complexo, já que implica a consideração 

de duas ou mais alternativas para a tomada de decisão. Outra possibilidade é 

que esse valor semântico não guarde estreita relação com os tipos textuais 

utilizados no Corpus Discurso & Gramática.  

Podemos observar que os verbos de cognição identificados nos dados 

da pesquisa expressam principalmente os valores semânticos de conhecimento 

(20,8%) e opinião (19,9%). É possível que isso se deva a uma maior afinidade 

entre esses dois primeiros valores semânticos e os tipos textuais pesquisados, 

através dos quais cada informante apresenta, sob o seu ponto de vista, uma 

história que já conhecia (narrativa recontada), um fato da sua vida (narrativa de 

experiência pessoal), a descrição de um local, o relato de como fazer 

determinada coisa (relato de procedimento) e a opinião sobre um tema polêmico 

(relato de opinião). Notemos que esses tipos textuais parecem remeter 

facilmente à expressão do indivíduo, do que cada um conhece sobre o que está 

comentando, ou do que considera certo ou errado. Mas também podemos 

ponderar que seja mais comum que, de modo geral, falemos mais sobre os 

processos mentais ligados a esses dois sentidos, que parecem estar 

relacionados às mais variadas situações da experiência humana, do que sobre 

os demais, que, na maioria, parecem mais específicos.  

A Tabela 3 expõe os resultados para o valor semântico de conhecimento. 
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Tabela 3 - Verbos de cognição com o valor semântico de conhecimento  

Valor 
semântico 

Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Conhecimento 

Saber 42 60% 

Conhecer 12 17,1% 

Descobrir 10 14,3% 

Aprender 6 8,6% 

  70 100% 

Com o valor semântico de conhecimento, identificamos quatro verbos: 

saber, conhecer, descobrir e aprender. Entre eles, o que se mostra prototípico, 

considerada a frequência de ocorrência, é saber, cujas amostras correspondem 

a 60% dos dados. Já apontamos, na seção anterior, aspectos discursivo-

pragmáticos que podem contribuir para essa preferência dos informantes por 

esse verbo. Vejamos a ocorrência a seguir. 

(119) ... um desses amigos tinha ... do trabalho ... do local do trabalho ... do trabalho 
dele ... tinha inveja ... sabe? parece que tinha inveja dele ... aí ... sabia que ele 

tinha esse disquete ... (Narrativa recontada, oral, p. 110) 

Em (119), o verbo saber é empregado para indicar aquilo que é do 

conhecimento do sujeito (ele = um desses amigos): que ele tinha esse disquete. 

O valor semântico de opinião é também expresso por quatro verbos, 

apresentados na Tabela 4.  

Tabela 4 - Verbos de cognição com o valor semântico de opinião 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Opinião 

Achar 54 80,6% 

Pensar 9 13,4% 

Acreditar 2 3% 

Crer 2 3% 

  67 100% 
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Achar, pensar, acreditar e crer são os verbos que exprimem opinião. 

Neste caso, o mais utilizado pelos informantes é achar, que se destaca 

acentuadamente sobre os demais, concentrando 80,6% dos dados, como no 

transcrito a seguir. Na sessão anterior, também comentamos aspectos 

discursivo-pragmáticos que podem favorecer essa maior frequência de uso do 

verbo achar. 

(120) ... por isso eu acho que tem que ser uma pessoa humilde ... muito:: né ... pra 

dar um jeito ... aí a pessoa vai investir em saneamento básico ... que aqui se 
necessita muito e em educação ... (Relato de opinião, oral, p. 92) 

Na amostra (120), o sujeito (eu) expressa sua opinião (que tem que ser 

uma pessoa humilde) acerca de como deve ser um político para cumprir seu 

mandato com honestidade e trabalhar pelo bem do povo.  

Além dos valores semânticos de conhecimento e opinião, que acabamos 

de salientar, a Tabela 2 ainda nos permite constatar que outros também 

apresentam resultados significativos: suposição, crença, memória, avaliação e 

compreensão. 

A Tabela 5 apresenta os resultados para o valor semântico de suposição, 

que, nos dados da pesquisa, é expresso pelos verbos achar, pensar, acreditar, 

crer e imaginar. 

Tabela 5 - Verbos de cognição com o valor semântico de suposição 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Suposição 

Achar 31 77,5% 

Pensar 6 15% 

Acreditar 1 2,5% 

Crer 1 2,5% 

Imaginar 1 2,5% 

  40 100% 
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Temos que o valor semântico de suposição também é expresso, 

principalmente, pelo verbo achar, cujas ocorrências correspondem a 77,5% dos 

dados, como ilustramos a seguir.  

(121) No assassinato de Míriam, eu também fiquei muito chocada, porque o 
assassino confessou que matou a criança porque ela estava chorando demais, 
mas o seu pai acha que ele a estuprou e depois matou, dividiu as partes do 
corpo e enterrou em lugares diferentes. (Relato de opinião, escrita, p. 126) 

Em (121), o verbo achar indica uma suposição (que ele a estuprou) do 

sujeito (o seu pai) quanto às circunstâncias do assassinato da filha.  

Na Tabela 6, temos os resultados para o valor semântico de crença. 

Tabela 6 - Verbos de cognição com o valor semântico de crença 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Crença 

Acreditar 28 71,8% 

Crer 7 17,9% 

Saber 3 7,7% 

Confiar 1 2,6% 

  39 100% 

O valor semântico de crença é identificado em amostras com os verbos 

acreditar, crer, saber e confiar. É importante registrarmos que esse valor 

semântico não se limita à crença religiosa, mas é identificado sempre que se 

expressa aquilo em que o sujeito experienciador acredita.  

Entre os quatro verbos identificados, os dois primeiros parecem 

expressar mais claramente a noção de crença, daí serem os mais utilizados 

pelos informantes. Constatamos, no entanto, que o verbo crer se associa mais à 

ideia de crença religiosa, enquanto acreditar parece permitir mais nuances de 

significado, e tanto é empregado para expressar essa ideia como a de que o 

sujeito experienciador acredita (ou não) em determinada pessoa ou fato. Esses 

aspectos podem contribuir para o uso mais frequente do verbo acreditar, que 

conta com 71,8% dos dados. Vejamos as amostras a seguir. 
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(122) ... mas não amam a Deus ... eles podem até crer que ele existe ... mas não 

amam ... (Relato de opinião, oral, p. 139) 

(123) eu vou acreditar mais em você do que numa pessoa que eu conheço há pouco 

tempo ... (Narrativa recontada, oral, p. 113) 

(124) ... eu num acreditei que ... o pastor ... tivesse sido chamado lá para frente para 

entregar um prêmio para uma pessoa da igreja dele ... (Narrativa de 
experiência pessoal, oral, p. 81-82) 

Em (122), crer expressa crença religiosa: o falante afirma que o sujeito 

(eles) pode crer que ele [Deus] existe. Em (123), o verbo de cognição acreditar 

explicita a crença do sujeito (eu) em alguém (em você). Na ocorrência (124), este 

mesmo verbo é utilizado em uma oração negativa, na qual o sujeito (eu) revela 

que não tinha crença no fato que vivenciou (que o pastor tivesse sido chamado 

lá para frente).  

Os dados com o valor semântico de memória estão sintetizados na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Verbos de cognição com o valor semântico de memória 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Memória 

Lembrar 20 62,5% 

Esquecer 9 28,1% 

Saber 3 9,4% 

  32 100% 

O valor semântico de memória é expresso pelos verbos lembrar, 

esquecer e saber.  Já vimos que este último é utilizado no corpus para exprimir 

6 diferentes valores semânticos, estando o de memória entre os que ele conta 

com menos dados. Lembrar e esquecer, ao contrário, expressam 

exclusivamente esse sentido, característica que, provavelmente, leva os 

usuários do PB a recorrerem mais frequentemente a esses dois verbos, 

sobretudo a lembrar, presente em 62,5% dos dados com esse sentido. A 

predominância do uso de lembrar sobre o de esquecer pode ser justificada pelo 

fato de que o sentido de esquecer corresponde ao de não lembrar, o que parece 

estar levando os falantes a uma tendência por optar pela oração negativa com 
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lembrar em vez do verbo esquecer. Talvez a negativa, embora mais complexa 

estruturalmente, esteja sendo preferida pelo falante por atender, melhor do que 

o antônimo esquecer, à sua necessidade expressiva de marcar a oposição de 

sentido com lembrar. Vejamos o dado a seguir. 

(125) ... no finalzinho da história já não se falava mais nela ... não sei se ... não 
lembro se eles tinham acabado o namoro ... não ... num tinha não ... acabado 
o namoro não ... mas ... não se falava mais nela não ... (Narrativa recontada, 
oral, p. 84) 

Na amostra (125), a oração negativa com o verbo lembrar expõe aquilo 

que o sujeito (eu) está se esforçando para recuperar na memória (se eles tinham 

acabado o namoro). Observemos que o informante poderia ter empregado o 

verbo esquecer, mas preferiu, em vez disso, dizer não lembro. 

  A Tabela 8 apresenta os resultados para o valor semântico de avaliação. 

Tabela 8 - Verbos de cognição com o valor semântico de avaliação 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Avaliação 

Achar 17 73,9% 

Ver 4 17,3% 

Considerar 1 4,4% 

Imaginar 1 4,4% 

  23 100% 

Depois dos valores semânticos de opinião e suposição, novamente o 

verbo achar é o preferido dos informantes do corpus, desta vez para expressar 

avaliação. Além dele, são utilizados ver, considerar e imaginar. Já comentamos 

que aspectos como a maior adequação à situação de comunicação informal 

podem contribuir para a maior frequência de uso de achar, que concentra agora 

73,9% das ocorrências. No caso desse valor semântico em particular, 

observamos também que o verbo achar oferece a possibilidade de o falante 

expressar uma avaliação mais completa, já que o verbo abre dois slots de 

complemento (v. seção 4.4), como ilustramos a seguir.  
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(126) ... quando ele viu ela sem peruca ele achou ela linda ... porque aquela peruca 

era muito artificial ... (Narrativa recontada, oral, p. 112) 

Em (126), achar expressa a avaliação que o sujeito (ele) faz a respeito 

do objeto (ela), com o auxílio do complemento predicativo (linda), que explicita a 

qualidade atribuída ao objeto. Essa dupla complementação também ocorre com 

o verbo considerar, mas não é registrada com ver e imaginar, cuja estrutura 

argumental contempla apenas um complemento. 

Na Tabela 9, temos o valor semântico de compreensão, que é explicitado 

no corpus da pesquisa por apenas dois verbos: entender e saber. 

Tabela 9 - Verbos de cognição com o valor semântico de compreensão 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Compreensão 

Entender 11 50% 

Saber 11 50% 

  22 100% 

Como podemos perceber, a cada um dos verbos entender e saber, que 

expressam o valor semântico de compreensão, correspondem 50% dos dados. 

Essa perfeita divisão das ocorrências entre os dois verbos sugere que eles estão 

em alta competitividade no léxico do PB para esse sentido, que não parece, ao 

menos por enquanto, expressar-se com maior clareza em um do que em outro. 

Vejamos as amostras (127) e (128). 

(127) E: a narração do ... da ... a narrativa recontada ... de uma linda mulher ... eu 
senti que foi um filme bem interessante ... mas eu não entendi como foi direito 
... você podia repetir ... como é que foi essa ... esse filme ... só esse filme? 
(Narrativa recontada, oral, p. 111) 

(128) ... eu sei que você tá querendo dizer ... que não vai trazer a pessoa de volta 

matando o assassino ... mas pelo menos é uma forma de justiça ... né? (Relato 
de opinião, oral, p. 115) 

Em (127), o verbo entender expressa o que o sujeito (eu) não 

compreende (como [o filme] foi direito); em (128), o verbo saber exprime o que 

o sujeito (eu) compreende da fala do seu interlocutor (que você tá querendo 

dizer). 
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Outros sete valores semânticos encontram expressão nos dados da 

pesquisa: percepção, reflexão, habilidade, preocupação, resolução, previsão e 

intenção. Embora contem com poucos dados, não podemos deixar de 

apresentá-los e de reconhecer sua relevância para a percepção da diversidade 

de valores semânticos relacionados aos processos mentais de cognição.  

Na Tabela 10, apresentamos os resultados para o valor semântico de 

percepção, expresso ainda por três diferentes verbos: descobrir, ver e perceber. 

Tabela 10 - Verbos de cognição com o valor semântico de percepção 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Percepção 

Descobrir 6 46,2% 

Ver 6 46,2% 

Perceber 1 7,6% 

  13 100% 

  Podemos observar que há uma uniformidade entre o número de 

ocorrências de descobrir e ver, os quais contam, cada um, com 46,2% dos 13 

dados identificados. Mais uma vez, consideramos a hipótese de competitividade 

lexical entre os dois verbos, sem que possamos ainda verificar a tendência ao 

uso mais frequente de um do que de outro. Observemos os dados (129) e (130). 

(129) consegui na natação muitos amigos e descobri que tudo deve ser feito com 
carinho e dedicação. (Relato de procedimento, escrita, p. 101) 

(130) ... isso é um crime muito bárbaro ... e vai continuar ... você vai ver ... vai 
continuar cada vez mais esses crimes ...  (Relato de opinião, oral, p. 114)  

Na primeira amostra, descobrir expressa aquilo que o sujeito (eu) 

percebe (que tudo deve ser feito com carinho e dedicação) a partir de sua 

experiência na natação. Na segunda, é o verbo ver que exprime o que o falante 

afirma que o sujeito (você) vai perceber (vai continuar cada vez mais esses 

crimes). 

O valor semântico de reflexão é representado quase exclusivamente 

pelo verbo pensar, que concentra 10 (90,9%) dos 11 dados, conforme expomos 

na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Verbos de cognição com o valor semântico de reflexão 

Valor semântico Verbos Ocorrências/verbo % por verbo 

Reflexão 

Pensar 10 90,9% 

Raciocinar 1 9,1% 

  11 100% 

É possível que, a exemplo do que comentamos a respeito de achar e 

saber, o verbo pensar tenha número de ocorrências predominante porque seja 

mais informal que outros que podem também expressar reflexão, a exemplo de 

raciocinar. Essa hipótese é reforçada pelo fato de o verbo raciocinar ter ocorrido 

apenas na escrita, modalidade comumente mais elaborada que a falada. A 

amostra (131) ilustra a expressão desse valor semântico. 

(131) ... e com pena de morte ... antes de:: qualquer pessoa ... cometer algum crime 
... de assassinato ... ele ... pelo menos eles pensariam ... “não ... eu vou pagar 

por isso com a minha vida” ... (Relato de opinião, oral, p. 114) 

Podemos observar que, através do verbo pensar, o falante expõe a 

reflexão (não... eu vou pagar por isso com a minha vida) que ele acredita que o 

sujeito (eles = os criminosos) faria se o Brasil adotasse a pena de morte. 

Cada um dos demais valores semânticos é expresso por apenas um 

verbo e em um reduzido número de dados. Por essa razão, procedemos 

basicamente à sua apresentação e exemplificação. 

O valor semântico de habilidade é identificado em 6 ocorrências do verbo 

saber, no sentido de saber fazer algo, como (132). 

(132) ... não é assim tão grande o galpão ... né ... eu não sei mais ou menos medir 

... assim quantos metros ... também não ... (Descrição de local, oral, p. 133) 

Em (132), o verbo saber é empregado em uma oração negativa que 

expressa a falta de habilidade do sujeito (eu) para medir o tamanho do galpão 

que ele está descrevendo, como podemos entender a partir do objeto mais ou 

menos medir... assim quantos metros... também não. 

O valor semântico de preocupação é expresso em 4 dados com o verbo 

pensar, como (133). 
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(133) ... porque ... eu acho que um assassino ele tem descendentes ... tem filho ... 
tem tudo ... né? então ele tem que pensar nisso ... que pode acontecer com ... 
um dos ... dos parentes dele ... (Relato de opinião, oral, p. 116) 

Na amostra (133), o verbo pensar é utilizado para se referir àquilo com 

que o informante considera que o sujeito (ele) deve se preocupar (nisso, que 

pode ser interpretado como nos descendentes ou como no que pode acontecer 

com um dos parentes dele).  

O verbo descobrir é o único no corpus a expressar, em apenas 4 dados, 

o valor semântico de resolução, como em (134). 

(134) ele tem que descobrir como foi que Biff conseguiu isso aí ... aí ele consegue 
descobrir que foi por causa do almanaque ... (Narrativa recontada, oral, p. 85)   

Na amostra transcrita em (134), o verbo descobrir evidencia que o sujeito 

(ele) chegou à resolução de um problema (que foi por causa do almanaque). 

O valor semântico de previsão é encontrado em apenas 3 dados com o 

verbo saber, como o transcrito em (135). 

(135) ... e ... eles sabiam né ... que esse homem ... ele ia querer ... ia tentar ... ia 
tentar ... e se ela não ... se não dessem um jeito de esconder ela ... eles iam 
conseguir matar ela ... né ... (Narrativa recontada, oral, p. 130) 

Na ocorrência (135), saber exprime que o sujeito (eles) prevê algo (que 

esse homem... ele ia querer), expresso pelo objeto. 

Finalmente, com o valor semântico de intenção, temos apenas duas 

ocorrências do verbo pensar, uma das quais se encontra transcrita a seguir. 

(136) ... eu pensei em dizer ... “não ... pode botar que eu quero e sou capaz de fazer 

isso” ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 81) 

Em (136), o verbo pensar é utilizado para revelar o que o sujeito (eu) 

teve a intenção de fazer (dizer que quer e é capaz de fazer isso). 

 

4.3 Complementos de verbos de cognição 

 

Antes de passarmos à apresentação dos padrões de estrutura 

argumental que identificamos em nossa pesquisa, convém que esclareçamos 

que elementos linguísticos estão sendo aqui considerados como argumentos de 



105 

 

verbos de cognição e que formas eles podem assumir nas diversas 

instanciações. 

Já pudemos perceber, através do capítulo do Estado da arte, que dois 

elementos costumam ser reconhecidos na literatura como argumentos do verbo: 

o sujeito (argumento externo, porque encontra-se fora do sintagma verbal) e o 

objeto direto (argumento interno, porque integra o sintagma verbal).  

O sujeito não será objeto de nossa análise, haja vista que todos os 

padrões de estrutura argumental identificados com verbos de cognição não 

apresentam qualquer variação a depender desse argumento. Parece-nos 

suficiente, portanto, informar que, na maioria dos dados (57,8%), o sujeito está 

explícito e é representado principalmente por um pronome, como em (137),  

embora haja também alguns poucos dados em que ele assume a forma de um 

SNL, como em (138). Também significativo é o número de ocorrências (42,2%) 

em que o sujeito não é explicitado, mas pode ser facilmente recuperado pelo 

contexto, caracterizando-se, assim, como zero anafórico, como vemos na 

amostra (139). 

(137) ... eu sou tão ruim nisso pra filme ... eu só me lembro das parte assim ... uma 

coisa tão distante da outra ... (Narrativa recontada, oral, p. 111) 

(138) ... e um determinado grupo desses alunos ... né ... descobre que o professor 

fazia parte ... quando aluno ... de um grupo de ... de alunos que se reuniam às 
noites numa caverna ... pra ler ... pra debater poesias ... né ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 97) 

(139) ... porque as pessoas ... na verdade ... tão muito preocupadas em religião né 
... nessa palavrinha ou em outras seitas sei lá ... mas na verdade esquecem o 
principal disso tudo que é Jesus Cristo ... né ... (Relato de opinião, oral, p. 137) 

No dado transcrito em (137), o sujeito de lembrar está explicitamente 

colocado na oração, representado pelo pronome pessoal eu; em (138), o sujeito 

do verbo descobrir também está expresso, desta vez pelo SNL um determinado 

grupo desses alunos; em (139), o sujeito de esquecer é uma anáfora zero, que 

remete ao SN as pessoas. 

Dediquemo-nos, então, aos argumentos que são, nesta tese, 

considerados complementos de verbos de cognição. 
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4.3.1 Objeto direto 

 

O termo tradicionalmente apresentado como argumento interno do verbo 

transitivo, o objeto direto, é realmente o que ocorre na maioria de nossos dados, 

sendo também o que apresenta uma maior variedade de configurações 

morfossintáticas. A Tabela 12 permite-nos uma visualização mais objetiva desse 

fato. 

Tabela 12 - Configurações morfossintáticas do objeto direto de verbos de cognição 

Complemento 
dos VCOG 

Tipos 
morfossint. 

Subtipos 
morfossint. 

Ocorr./subtipo 
morfossint. 

Ocorr./tipo 
morfossint. 

% Tipo 
morfossint. 

Objeto direto 
(OD) 

Oração (OR) 

OR IND 163 

180 65,4% 

OR ELIP 9 

OR INF 6 

OR SUBJ 2 

Sintagma 
nominal (SN) 

SNL 34 

61 22,2% 

SNP 27 

Zero --- --- 34 12,4% 

    275 100% 

 

Conforme explicitado na Tabela 12, o complemento classificado como 

objeto direto (OD) está presente em 275 amostras do corpus desta pesquisa. 

Isso corresponde a 81,6% de todos os nossos 336 dados.  

Vemos que, nos dados coletados, o OD assume principalmente a forma 

de uma oração (OR), a qual corresponde a 65,4% dos complementos desse tipo. 

Entre os três critérios apontados por Givón (1990) para aferir a marcação ‒ 

complexidade cognitiva, complexidade estrutural e distribuição de frequência ‒, 

a distribuição de frequência costuma ser admitida como o mais perceptível para 

distinguir uma categoria marcada de uma não marcada. Assim sendo, a alta 

frequência do complemento oracional em nossos dados nos autoriza a assumir 

que essa categoria de complemento é a menos marcada, embora seja a de maior 

complexidade cognitiva e estrutural.  
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Assim, a configuração tradicionalmente prototípica do objeto direto, a de 

sintagma nominal (SN), não é a prototípica, quanto à frequência de ocorrência, 

em nosso corpus. É possível que a maior ocorrência do ODOR na codificação do 

OD de verbos de cognição seja motivada pelo subprincípio da quantidade, 

segundo o qual quanto mais complexa for a mensagem, maior será a quantidade 

de forma necessária para sua codificação. Isso porque os verbos de cognição 

expressam um processo mental, portanto envolvem abstração e, 

consequentemente, maior complexidade cognitiva que a imposta por um verbo 

que expressa uma ação que afeta um objeto, como é o caso dos verbos 

transitivos prototípicos. 

Quanto à configuração morfossintática, o ODOR pode ser uma oração 

com verbo no modo indicativo (OR IND), a forma preferida pelos informantes 

dentre todas as outras, como em (140); uma oração com elipse do verbo (OR 

ELIP), a exemplo de (141); uma oração com verbo no infinitivo (OR INF), tal qual 

(142); ou uma oração com verbo no modo subjuntivo (OR SUBJ), como (143). 

(140) ... sou apenas ... acho que sou realista ... né ... (Narrativa recontada, oral, p. 
84)   

(141) ... por trás desse salão tinha a rodoviária ... a rodoviária acho que do tamanho 
da praça mais ou menos ... né (Descrição de local, oral, p. 88) 

(142) minha vó ... que ... que minha vó também vinha dentro do carro ... até esqueci 
de falar ... aí quebrou os lábios todinhos ... (Narrativa de experiência pessoal, 
oral, p. 103) 

(143) ... num falou muito do final  que ela teve no livro não ... né ... na história não ... 
mas ... creio que ela tenha se magoado ... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   

Na amostra (140), o objeto direto do verbo de cognição achar é a oração 

que sou realista, cujo verbo (sou) encontra-se flexionado no presente do modo 

indicativo. Em (141), o OD de achar é a oração que [é] do tamanho da praça 

mais ou menos, cujo verbo (é) está em elipse, mas é recuperado pelo contexto. 

Em (142), o verbo esquecer tem como OD a oração de falar, com verbo na forma 

do infinitivo (falar). E, em (143), o complemento de crer é a oração que ela tenha 

se magoado, a qual apresenta verbo flexionado no presente do subjuntivo 

(tenha). 
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O sintagma nominal na função de objeto direto aparece em segundo 

lugar e corresponde a 22,2% dos dados desse tipo de complemento. Esse SN 

pode se configurar como lexical (SNL) ou pronominal (SNP), conforme podemos 

observar nas ocorrências a seguir. 

(144) por exemplo a canalização fica com um diâmetro aí de duzentos de ... é:: quer 
dizer num sei de cor assim o diâmetro não ... mas ... fica um diâmetro grande 
...  (Relato de procedimento, oral, p. 89) 

(145) ... e eu considero a cidade muito interessante ... né ... conheci ... eu a conheço 
porque meu pai nasceu lá e sempre leva a gente lá porque tem alguns 
familiares por lá ... né ... chama-se Martins ... né ... (Descrição de local, oral, p. 
97) 

(146) ... tendo em vista assim o que ele era ... né ... eles conheciam ele ... ele ia 
procurá-la ... não ia deixar ela ter visto assim ... uma ... o que aconteceu tudinho 
... no caso eles não iam permitir que ela testemunhasse ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 130) 

(147) ... devemos crer né ... e seguir é Jesus ... só que as pessoas ... elas não 
entendem isso ... né ... (Relato de opinião, oral, p. 135) 

(148) e ele sem entender nada ... como é que gosta dele e tá botando chifre ... né? 
(Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 106) 

Em (144), o objeto direto de saber é o SNL o diâmetro, cujo núcleo é o 

substantivo diâmetro. De (145) a (148), o complemento dos verbos de cognição 

é um SNP: em (145), o OD de conhecer está expresso pelo clítico a; em (146), 

conhecer tem como OD o pronome pessoal ele; em (147), o demonstrativo isso 

é o OD do verbo entender, o qual, em (148), tem como complemento o pronome 

indefinido nada. 

Além do OD expresso por uma oração ou por um sintagma nominal, 

ocorre, em 12,4% dos dados, o ODZERO, nas situações em que o complemento 

é omitido. Conforme expusemos no Estado da arte, os lugares argumentais 

podem também ser preenchidos por uma categoria vazia, já que o português é 

uma língua de preenchimento não obrigatório dos constituintes.  

Isso se dá pela evidente interferência de fatores pragmáticos e 

discursivos nas instanciações, os quais levam o OD a se caracterizar como 

inferido ou como anáfora zero. O OD não explícito é chamado de inferido quando 

o verbo é empregado em um sentido mais genérico, situação em que o objeto é 

pragmaticamente irrelevante e não pode ser recuperado com precisão. Dizemos 
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que o OD é anáfora zero quando, embora não estando explicitado, é facilmente 

recuperável pelo contexto, porque remete a algo já expresso anteriormente, ou 

seja, não é informação nova. Podemos, então, considerar que o complemento 

não é expresso porque não é foco do enunciado nem informação nova. Vejamos 

as amostras (149) e (150). 

(149) ... então você passa o segundo grau todinho estudando ... aprendendo... né 
... só assim pode entrar na universidade ... (Relato de opinião, oral, p. 92) 

(150) I: é um livro que eu li ... faz tempo ... né ... eu era bem mais novo ... o  nome do 
livro é a marca de uma lágrima ... num sei se você conhece ... conhece? 

E: conheço ... ou melhor ... já ouvi falar mas não li ... (Narrativa recontada, 
oral, p. 82) 

Em (149), o verbo aprender é utilizado em um sentido genérico e não há 

como recuperar exatamente a que ele se refere (pode ser a tudo ou a qualquer 

coisa que se aprende no segundo grau). Isso, no entanto, não compromete o 

sentido da oração, porque o objeto é pragmaticamente irrelevante neste caso. 

Portanto temos, em (149), um ODZERO do tipo inferido. Já em (150), o verbo de 

cognição conhecer tem um ODZERO do tipo anáfora zero, haja vista que, embora 

não tenha sido explicitado após o verbo, o complemento é facilmente 

depreendido do contexto anterior, permitindo que o interlocutor compreenda, de 

imediato, a oração como conheço o livro “A marca de uma lágrima”. Essa 

distinção entre objeto direto inferido e anáfora zero não é essencial para os 

objetivos desta pesquisa, razão pela qual optamos por concentrar as duas 

situações sob a designação de ODZERO. 

É possível que a omissão do complemento (não apenas OD) se deva à 

atuação do subprincípio icônico da quantidade, ou seja, ela provavelmente 

ocorre porque o falante entende que a informação não explicitada é altamente 

previsível para o interlocutor, uma vez que está disponível no contexto anterior 

ou que não é relevante para o que deseja comunicar. Sendo assim, o enunciador 

opta por utilizar uma quantidade menor de material linguístico, retirando da 

estrutura do enunciado a informação que ele julga já ser partilhada pelo 

interlocutor. 
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4.3.2 Complemento relativo 

 

Já dissemos que a literatura tradicional costuma reconhecer apenas o 

objeto direto como complemento do verbo transitivo. Entretanto, podemos ver, 

no capítulo de Estado da arte, que há autores que admitem também, como 

complementos verbais, dois termos preposicionados: o objeto indireto (que não 

ocorre em nossos dados) e o complemento relativo (CR). Este se diferencia do 

objeto indireto porque não representa o beneficiário nem a pessoa ou coisa a 

que a ação se direciona e, na 3ª pessoa, não corresponde aos pronomes átonos 

lhe, lhes, mas aos pronomes tônicos ele, ela, eles, elas, precedidos de 

preposição.  

Sabemos que o complemento relativo funciona de modo semelhante ao 

objeto direto, delimitando e especificando o sentido do verbo, com a diferença 

de que é introduzido por preposição. Esta, no entanto, é uma extensão do verbo 

e mantém com ele uma relação de servidão gramatical, no sentido de que cada 

verbo é acompanhado de sua própria preposição. Assumimos, pois, com os 

autores que citamos no Estado da arte, que o complemento relativo, embora 

preposicionado como o objeto indireto, tem valor de objeto direto. E, se o 

complemento relativo estabelece uma identidade funcional com o objeto direto, 

que é argumento interno por excelência, podemos, então, considerá-lo também 

um argumento do verbo.  

O CR é identificado em 27 ocorrências do corpus da pesquisa, o que 

corresponde a 8% dos dados coletados. O preenchimento desse slot ocorre de 

modo semelhante ao de OD, com a diferença de que temos um sintagma 

preposicional (SPrep) em vez de um SN, já que o CR é introduzido por 

preposição. Assim, o elemento que preenche o slot CR pode ser um SPrep, uma 

oração substantiva ou um termo inferido/anáfora zero (CRZERO). A Tabela 13 

sintetiza as configurações assumidas por esse complemento verbal. 
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Tabela 13 - Configurações morfossintáticas do complemento relativo de verbos de cognição 

Complemento 
dos VCOG 

Tipos 
morfossint. 

Subtipos 
morfossint. 

Ocorr./subtipo 
morfossint. 

Ocorr./tipo 
morfossint. 

% Tipo 
morfossint. 

Complemento 
relativo (CR) 

Sintagma 
preposicional 

(SPrep) 

SPrepL 15 

21 77,8% 

SPrepP 6 

Oração (OR) OR INF 4 4 14,8% 

Zero --- 2 2 7,4% 

    27 100% 

A Tabela 13 evidencia que o CR se materializa de modo semelhante ao 

do OD. Porém, enquanto o OD ocorre principalmente como oração, o CR se 

manifesta destacadamente por um sintagma preposicional, forma que 

corresponde a 77,8% dos CR.  

Mais uma vez, podemos apontar a influência de aspectos discursivo-

pragmáticos como possível justificativa para esse comportamento diferente do 

CR. Primeiro devemos registrar que há verbos, como acreditar, que, mesmo na 

variante padrão e com igual valor semântico, têm complemento SPrep, mas, 

quando o complemento é OR, não é preposicionado. Isso implica que o 

complemento oracional desses verbos não se apresenta como um CR, mas 

como um OD. Eis um fator que leva o complemento relativo a se apresentar mais 

na forma de SPrep. Vejamos as amostras (151) e (152). 

(151) ... os primeiros cristãos ... a vida deles num eram assim ... né? eles por exemplo 
... acreditavam em Jesus ... (Relato de opinião, oral, p. 138) 

(152) ... no caso você acreditar que ele veio ao mundo ... morreu ... morreu por você 

... e aí ... isso é o que importa ... você aceitar isso ... e mudar de vida né ... 
(Relato de opinião, oral, p. 135) 

Em (151), acreditar, cujo valor semântico é o de crença, é 

complementado por um SPrep (em Jesus), caso em que o complemento desse 

verbo é introduzido por uma preposição (em) selecionada pelo verbo, 

caracterizando-se, portanto, como um CRSPrep. Em (152), temos o mesmo verbo, 

empregado com o mesmo sentido, mas, neste dado, o complemento é oracional 

(que ele veio ao mundo) e, assim, não é precedido por preposição, configurando-

se como um ODOR.  
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Outra situação que merece nossa reflexão quanto à interferência de 

aspectos discursivo-pragmáticos na configuração morfossintática dos 

complementos de VCOG é a de verbos do tipo de lembrar. Isso porque esses 

verbos, independentemente do que a gramática normativa determina, têm o 

complemento ora antecedido de preposição, ora não. Mas, quando o 

complemento é oracional, a preposição não é utilizada. É o que comprovam as 

ocorrências de (153) a (156). 

(153) ... né ... que vai fazer tempo que eu assisti ... num lembro mais de detalhes ... 
mas ... eram aulas diferentes ... (Narrativa recontada, oral, p. 97) 

(154) um filme que eu vi ... que eu gostei muito ... mas ... me lembro poucas coisas 
... sabe? (Narrativa recontada, oral, p. 108) 

(155) ... sei que o nome da menina ... da amiga dela era ... Roseane ou era Rosane 
... um negócio assim ... mas o cara eu não lembro como era o nome dele não 

... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   

(156) ... um dia desse eu tava me lembrando ... ontem mesmo ... eu tinha vergonha 

de comer na frente de Alexandre ... às vezes a gente ia lanchar ... e eu ficava 
entalada ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 105) 

 Em (153), o complemento do verbo de cognição lembrar é o CR de 

detalhes, ou seja, um SPrep. Em (154), o mesmo verbo é complementado pelo 

OD poucas coisas, ou seja, por um SN, já que não é antecedido de preposição.  

Já em (155) e (156), o verbo lembrar tem complementos oracionais 

(como era o nome dele e eu tinha vergonha). Possivelmente a ausência de 

preposição antes desses complementos se deva à chamada “redundância 

conectiva”, já que o complemento oracional é introduzido por uma conjunção 

(comumente que). A sequência “preposição + conjunção” seria, portanto, uma 

redundância, uma vez que tanto a preposição como a conjunção integrante têm 

função conectiva. Como meros conectivos, nem preposição nem conjunção 

interferem na relação de sentido entre verbo e complemento, o que permite, até, 

a supressão de ambas, como em (156), dado no qual o complemento oracional 

não é introduzido por conjunção nem antecedido por preposição. Esse 

possivelmente é outro fator que contribui para a maior ocorrência de 

complementos relativos na forma de SPrep do que de OR, já que faz da oração 

completiva um OD.  
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O desuso da preposição antes da oração completiva pode, ainda, ser 

evidência de uma competição entre dois princípios. O primeiro é o subprincípio 

da quantidade, que acreditamos promover as ocorrências de complemento 

oracional, uma vez que a maior complexidade cognitiva derivada do sentido 

abstrato dos VCOG leva à utilização de mais forma na codificação da mensagem. 

O outro é o princípio da economia de esforço, já que o uso da preposição antes 

da oração completiva tornaria as operações de elaboração e de processamento 

da informação ainda mais complexas cognitivamente, já que exigiria também a 

aplicação de conhecimentos de regência verbal para identificar que preposição 

deveria ser empregada em cada caso. Assim, o complemento na forma de 

oração, mas sem a antecedência de preposição pode ser o resultado que reflete 

um equilíbrio entre as pressões impostas por esses dois princípios. 

A Tabela 13 mostra que o CR oracional assume apenas a forma de uma 

oração reduzida com verbo no infinitivo. Apesar do número reduzido de 

ocorrências (apenas 4), sua uniformidade sugere que o complemento em forma 

de oração reduzida, que não é introduzida por conjunção, seja um fator que 

favoreça o emprego da preposição. Provavelmente porque, no caso, a 

preposição é o único conectivo entre o verbo e o complemento, assim como 

quando o complemento é um SPrep. No corpus da pesquisa, apenas os verbos 

esquecer e pensar apresentam complemento com essa configuração, como em 

(157) e (158). 

(157) ... eu esqueci até de comentar ... ele tinha um:: aquele negócio de computador 
... como é o nome? (Narrativa recontada, oral, p. 109) 

(158) ... mas era uma coisa tão infantil ... sabe? a gente nunca ... assim ... pensou 
assim ... em ir mais longe ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 106) 

Na amostra (157), esquecer tem como complemento a oração de 

comentar, que está introduzida pela preposição de, selecionada pelo verbo; em 

(158), o verbo pensar define a preposição em para introduzir a oração completiva 

ir mais longe. 

Além da configuração morfossintática de SPrep e de oração, o CR pode 

também, como o OD, não ser explicitado, apresentando-se como inferido ou 

anáfora zero, nas mesmas situações que já descrevemos para o OD, ou seja, 
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quando é pragmaticamente irrelevante e não pode ser recuperado com precisão 

ou quando remete a algo já expresso anteriormente. Nesses casos, o 

complemento é identificado como CRZERO, que conta com apenas 2 dados em 

nosso corpus, ambos com o verbo crer, os quais transcrevemos em (159) e 

(160). 

(159) ... então eu fico com uma dúvida se elas realmente ... se elas realmente crêem 
... acredita na bíblia ... e ... às vezes eu fico ... achando que não ... eu fico 
achando que elas realmente não crêem ... mesmo elas dizendo que acreditam 
... elas na verdade não crêem ... porque se cressem ... elas obedeciam ... se 

cressem na bíblia ... elas creriam em Deus ... (Relato de opinião, oral, p. 139) 

(160) ... então quando a pessoa diz que acredita em Deus ... ela pode até crer ... 

pode até ser uma pessoa crente ... (Relato de opinião, oral, p. 139) 

Notemos que, nas duas ocorrências, o complemento do verbo crer é uma 

anáfora zero, ou seja, remete a algo mencionado anteriormente e pode ser 

recuperado como na bíblia, em (159), e em Deus, em (160), ambos introduzidos 

pela preposição em, determinada pelo verbo crer. Assim sendo, classificamos 

esses complementos como CRZERO.  

 

4.3.3 Complemento zero 

 

Ao apresentarmos o objeto direto e o complemento relativo como 

complementos dos verbos de cognição, já abordamos os casos em que eles não 

são explicitados e, assim, são identificados como ODZERO e CRZERO.  

Nesta seção, expomos uma situação particular, na qual o complemento 

do verbo de cognição, previsto pela estrutura semântica do verbo, não é 

expresso e, embora possa ter seu conteúdo recuperado, não permite recuperar 

sua forma. Por essa razão, parece-nos razoável não o classificar como ODZERO 

ou CRZERO, já que não há como constatar se o complemento seria ou não 

antecedido de preposição, mas designá-lo pela denominação mais genérica de 

complemento zero (CZERO).  

Cabe-nos esclarecer que o CZERO não é um novo tipo de complemento, 

mas uma denominação aqui adotada para identificar esses casos de indefinição 

da forma do complemento que não é explicitado. Se essa indefinição fosse 
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resolvida, tal complemento seria naturalmente classificado como ODZERO ou 

CRZERO. Há 35 ocorrências de CZERO em nosso corpus, o que representa 10,4% 

dos dados analisados. 

O CZERO ocorre devido a especificidades do VCOG a que ele se relaciona. 

Nos dados de nossa pesquisa, quatro verbos apresentam esse complemento 

indefinido: acreditar, pensar, lembrar e esquecer.  

No caso dos dois primeiros, temos a situação em que o mesmo verbo, 

empregado com o mesmo sentido, recebe um complemento do tipo CR se este 

tiver a forma de um SPrep ou do tipo OD se for representado por uma oração, 

como podemos verificar nas amostras transcritas de (161) a (164). 

(161) ... aí foi falar né? pro ... pro dito cujo ... aí ... ele pegou e acreditou no amigo 

... era um amigo de vários anos de amizade ... num ia ... realmente ele num ia 

... é:: duvidar ... né? (Narrativa recontada, oral, p. 113) 

(162) ... e ela já tava pensando em outra coisa ... que ele tava ... querendo ela pra 
... o que os outros queria ... uma  prostituta ... (Narrativa recontada, oral, p. 108) 

(163) ... quando eu cheguei que minha mãe me disse eu não acreditei ... que ela 
tinha morrido ... sabe? (Relato de opinião, oral, p. 115) 

(164) ... teve o vestibular bíblico e Júnior tinha ganho ... e Júnior é da minha igreja ... 
né ... aí ... eu pensei que era júnior ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, 

p. 81) 

Em (161) e (162), os verbos acreditar e pensar têm como complemento 

um SPrep: respectivamente, no amigo e em outra coisa, os quais são CR. Em 

(163) e (164), os mesmos verbos são utilizados com um complemento oracional 

não preposicionado, portanto um OD: que ela tinha morrido e que era júnior, 

respectivamente. 

Devido a esse comportamento identificado nas instanciações com os 

verbos acreditar e pensar, não há como precisar, nas ocorrências em que o 

complemento não é explicitado, qual das duas formas ele tomaria, embora seja 

possível recuperar o conteúdo atribuído ao complemento. Observemos os dados 

(165) e (166). 

(165) ... aí eu disse ... “fiquei com outra pessoa” ... aí ele fez ... “eu não acredito” ... 

ficou branco ... sabe? (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 106) 

(166) ... você num vai intimidar ele dizendo que ele vai morrer ... ele num pensa na 

hora de matar ... (Relato de opinião, oral, p. 99) 
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Em (165), é possível compreender em que o sujeito (eu) não acredita, 

mas, se fosse explicitado, o complemento poderia ser expresso, por exemplo, 

como que você ficou com outra pessoa ou no que você disse ou nisso. De modo 

semelhante, em (166), o complemento de pensar poderia ser representado por 

que vai morrer, nisso ou em nada, por exemplo. Assim, constatamos que o 

complemento tanto poderia assumir a forma de um OD quanto de um CR (neste 

caso, precedido da preposição em). Por essa imprecisão, os complementos não 

explícitos dos verbos acreditar e pensar não estão contabilizados como ODZERO 

nem como CRZERO, mas como CZERO. 

Com os verbos lembrar e esquecer, sabemos que o complemento não 

oracional é utilizado indistintamente com ou sem a antecedência de uma 

preposição, portanto ora figura como CR, ora como OD. Já o complemento 

oracional assume quase sempre a forma de um OD, a menos que seja uma 

oração reduzida de infinitivo, a qual, precedida de preposição, atua como um CR. 

É o que ilustramos com os dados de (153) a (156), que apresentam o verbo 

lembrar, e (157), com esquecer, os quais foram comentados na seção anterior. 

As amostras a seguir complementam a exemplificação. 

(167) ... porque as pessoas ... na verdade ... tão muito preocupadas em religião né 
... nessa palavrinha ou em outras seitas sei lá ... mas na verdade esquecem o 

principal disso tudo que é Jesus Cristo ... né ... (Relato de opinião, oral, p. 137) 

(168) ... eu num esperava aquela homenagem não ... mas foi interessante e até hoje 
eu num esqueço ... né ... da homenagem que o pessoal fez lá para mim ... 
(Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 82) 

Em (167), o verbo esquecer tem como complemento um SN; em (168), 

um SPrep. No primeiro caso, o complemento é um OD (o principal); no segundo, 

temos um CR (da homenagem), já que identificamos a preposição de.  

Sendo assim, quando o complemento dos verbos lembrar ou esquecer 

é omitido, não há como determinar se ele é um OD ou um CR, daí identificarmos, 

também neste caso, o complemento não expresso como CZERO. É o que temos 

em (169) e (170). 

(169) um filme que eu vi ... que eu gostei muito ... mas ... me lembro poucas coisas 
... sabe? num lembro assim totalmente ... só as coisa mais importante ... 
(Narrativa recontada, oral, p. 108) 
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(170) ... você nunca realmente teve uma experiência assim com Jesus ... de quem 
ele é ... o que é que ele pode fazer na sua vida ... ou então se você ... se você 
já teve ... você esqueceu... você ... deixou aquilo de lado ... (Relato de opinião, 

oral, p. 138) 

Na ocorrência (169), o complemento de lembrar pode ser um OD (o filme 

ou as coisas, por exemplo) ou um CR (como do filme ou das coisas); assim 

também, em (170), esquecer pode se associar a um OD (a experiência com 

Jesus, quem Jesus é, por exemplo) ou a um CR (como da experiência com Jesus 

ou de quem Jesus é).  

Verificamos, pois, que também com os verbos lembrar e esquecer o 

complemento não explícito não pode ter sua forma determinada e, portanto, não 

pode ser classificado como ODZERO ou CRZERO, o que nos leva a também 

designá-lo como CZERO. 

 

4.3.4 Complemento predicativo 

 

Em alguns dados do corpus da pesquisa, verbos que expressam o valor 

semântico de avaliação são acompanhados de dois complementos: um objeto 

direto e um complemento predicativo (CP), o qual expressa a avaliação feita pelo 

sujeito a respeito do objeto. Referimo-nos, portanto, ao termo tradicionalmente 

conhecido como predicativo do objeto. 

É fato que a consideração do predicativo como um complemento verbal 

não é ponto pacífico na literatura especializada. Por outro lado, o que expusemos 

no capítulo do Estado da arte demonstra que há autores, com os quais 

comungamos, que assumem esse posicionamento. Nesse caso, o entendimento 

é de que o predicativo que se refere ao objeto, além de definir o OD, é um 

complemento exigido pela expressão semântica formada por verbo e objeto 

direto. Por essa razão, o verbo é chamado de transobjetivo, uma vez que sua 

complementação ultrapassa o objeto direto. Em outras palavras, podemos dizer 

que, nesse caso, a expressão semântica que tem o verbo como núcleo depende 

não apenas do objeto direto, mas também do predicativo do objeto, o qual, 

portanto, pode ser também considerado argumento do verbo.  
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Na maioria de nossos dados, o CP é explicitado por um sintagma 

adjetivo (SAdj), como em (171), já que essa é a forma mais específica para 

expressar qualidade, mas também registramos ocorrências em que é 

representado por um sintagma nominal, como em (172).   

(171) inclusive essa festa era de um amigo dele ... muito amigo mesmo ... mas um 
pouco safadinho ... era casado e tudo ... e achou ela muito bonita quando 
chegou com ele né? (Narrativa recontada, oral, p. 113) 

(172) ... esse filme me marcou muito ... achei um bom filme ...  (Narrativa recontada, 
oral, p. 97) 

Na amostra (171), a avaliação que o sujeito anafórico (um amigo dele) 

faz do OD (ela) do verbo achar está no CP muito bonita, um SAdj cujo núcleo é 

o adjetivo bonita. Em (172), o ODZERO (esse filme) é avaliado pelo CP um bom 

filme, um SN que tem como núcleo o substantivo filme. 

Esta seção esclarece, então, que consideramos elementos de três 

diferentes naturezas sintáticas como complementos dos verbos de cognição, 

compondo sua estrutura argumental e integrando o sintagma verbal: o objeto 

direto, o complemento relativo e o predicativo do objeto, aqui nomeado de 

complemento predicativo.  

Todas as possibilidades de codificação morfossintática do OD, do CR e 

do CP que apresentamos são recorrentes em nossos dados e foram aqui 

especificadas a fim de facilitar o reconhecimento desses complementos nos 

dados transcritos neste trabalho, a título de exemplificação. 

 

4.4 Padrões de estrutura argumental 

 

 Nesta seção, tratamos especificamente dos padrões de estrutura 

argumental que licenciam o uso de verbos de cognição.  

Para identificarmos esses padrões, procedemos a uma análise indutiva, 

na qual partimos dos construtos (ocorrências de uso integrantes de uma situação 

de comunicação), no caso, os dados levantados do Corpus D&G/Natal, para 

identificar os padrões de estrutura argumental instanciados por verbos de 

cognição. 
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Identificamos, então, três padrões de estrutura argumental cujas 

realizações apresentam verbos de cognição em nossos dados:  

a) SUJEITOEXPERIENCIADOR − VERBO DE COGNIÇÃO − OBJETO 

DIRETOFENÔMENO [SEXP  VCOG  ODFEN];  

b) SUJEITOEXPERIENCIADOR − VERBO DE COGNIÇÃO − OBJETO 

DIRETOFENÔMENO – COMPLEMENTO PREDICATIVOQUALIDADE [SEXP  

VCOG  ODFEN  CPQUAL];  

c) SUJEITOEXPERIENCIADOR − VERBO DE COGNIÇÃO – 

COMPLEMENTO RELATIVOFENÔMENO [SEXP  VCOG  CRFEN]. 

A partir desses padrões, podemos observar que a estrutura argumental 

do verbo de cognição prevê, necessariamente, dois argumentos: um sujeito 

experienciador (geralmente humano), em cuja mente se processa a atividade 

mental expressa pelo verbo; e um complemento, OD ou CR, que representa o 

fenômeno experimentado mentalmente pelo sujeito. Além desses dois 

argumentos, previstos nos três padrões identificados, o CP também pode 

integrar a estrutura argumental do verbo, ao lado do OD, se o valor semântico 

expresso for o de avaliação.  

Observamos que há uma regularidade na instanciação desses padrões 

de estrutura argumental conforme o valor semântico expresso pelos verbos de 

cognição.  Na maioria dos casos, cada valor semântico está relacionado a 

apenas um padrão, quase sempre [SEXP  VCOG  ODFEN]. Apenas 2 dos 14 valores 

semânticos identificados na pesquisa realizam exclusivamente o padrão [SEXP  

VCOG  CRFEN]. Há também valores semânticos cujos verbos instanciam dois 

padrões, sendo um deles [SEXP  VCOG  ODFEN] e o outro [SEXP  VCOG  CRFEN], com 

exceção dos verbos que expressam avaliação, os quais realizam ou o padrão 

[SEXP  VCOG  ODFEN] ou [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL]. É o que demonstramos a 

seguir, com a exposição detalhada por valor semântico. 

Apresentamos inicialmente os resultados obtidos para os valores 

semânticos que realizam apenas um padrão de estrutura argumental. A Tabela 

14  mostra a distribuição dos dados cujos verbos de cognição assumem o valor 

semântico de conhecimento, o qual concentra o maior número de ocorrências, 

num total de 70, ou seja, 20,8% dos 336 dados analisados.  
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Tabela 14 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com o valor semântico de 
conhecimento 

  Padrão  

Valor semântico Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR ODSN ODZERO 

Conhecimento 

Saber 24 10 8 42 

Conhecer --- 9 3 12 

Descobrir 6 3 1 10 

Aprender 1 1 4 6 

  31 23 16  

  
70 

(100%) 
 

A Tabela 14 evidencia que apenas o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] 

corresponde à estrutura argumental dos verbos com o valor semântico de 

conhecimento, o qual é expresso, no corpus da pesquisa, pelos verbos saber, 

conhecer, descobrir e aprender. Isso significa que verbos com esse valor 

semântico abrem apenas dois lugares argumentais: o do sujeito que experimenta 

mentalmente o fenômeno e o do OD, o próprio fenômeno, ou seja, aquilo que é 

conhecido. As variações ficam, então, limitadas à natureza do elemento que 

funciona como objeto direto, o qual, como já expusemos, pode ser uma oração 

(ODOR), um sintagma nominal (ODSN) ou um termo inferido ou anáfora zero, 

neste caso um objeto direto zero (ODZERO). Vejamos as ocorrências de (173) a 

(176). 

(173) ... aí quando vinha ali no rio Tietê ... num sei se você conhece ... já ouviu falar 

... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 102) 

(174) Vou explicar como se faz todo o processo de tratamento d'água por que eu 
faço saneamento na ETFRN e conheço o processo.  (Relato de procedimento, 
escrita, p. 95) 

(175) A noviça que estava sempre ao lado da freira "cantora" descobriu onde ela 
estava, seguindo-os de carro e avisou p/ a madre. (Narrativa recontada, escrita, 
p. 141) 

(176) ... e foi um momento uma noite muito boa ... né ... foi gostosa ... a gente cresceu 
... aprendeu muito ...  (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 128) 
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Em (173), o verbo de cognição saber tem como argumentos o sujeito 

elíptico (eu) e o OD, a oração substantiva se você conhece; em (174), conhecer 

também tem sujeito elíptico (eu), mas o OD é o SN o processo; em (175), o verbo 

descobrir tem sujeito expresso (A noviça) e OD oracional (onde ela estava); em 

(176), aprender tem sujeito elíptico (a gente) e ODZERO. 

A Tabela 15 sintetiza os resultados para o valor semântico de opinião, o 

segundo em número de ocorrências, num total de 67, ou seja, 19,9% dos dados 

de nosso corpus. Esse sentido encontra-se expresso pelos verbos de cognição 

achar, pensar, acreditar e crer. 

Tabela 15 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com o valor semântico de 
opinião 

  Padrão  

Valor semântico Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR ODSN ODZERO 

Opinião 

Achar 52 1 1 54 

Pensar 9 --- --- 9 

Acreditar 2 --- --- 2 

Crer 2 --- --- 2 

  65 1 1  

  
67 

(100%) 
 

Vemos, através da Tabela 15, que, mais uma vez, apenas o padrão [SEXP  

VCOG  ODFEN] representa a estrutura argumental de verbos de cognição, agora 

dos que expressam opinião. Novamente dois slots são abertos pela estrutura 

semântica do verbo, SEXP e ODFEN, este quase sempre instanciado por uma 

oração. Podemos constatar que o ODOR concentra 65 dos 67 dados, 

possivelmente porque o valor semântico de opinião necessite de mais material 

linguístico para ser expresso. Observemos as amostras de (177) a (182). 

(177) ... eu sou totalmente contra a pena de morte ... eu acho que num tem 
cabimento ... você matar uma pessoa porque ela matou outra ... (Relato de 
opinião, oral, p. 99) 
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(178) :: eu achava o seguinte ... uma forma o seguinte ... se tem sessenta por cento 

de escola pública e quarenta por cento de escola particular ... fazia um total de 
alunos com as melhores notas ... (Relato de opinião, oral, p. 93) 

(179) ... dizem que eu sou complexado ... mas ... eu num acho não ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 84)  

(180) ... aí não penso nos outros lados ... né? que pode ser assim ... que pode 
acontecer dessa forma ... dessa outra ... não penso ... só penso que tem que 

morrer ... (Relato de opinião, oral, p. 117) 

(181) ... até os próprios ateus ... ateus entre aspas ... eu acho que eles não ... não 
existem ... sabe ... eu acredito que eles não existem não ... os ateus ... (Relato 
de opinião, oral, p. 135) 

(182) E: tem quem diga ... que ... há países ... né? que a pena de morte é adotada ... 
e nem por isso ... os crimes diminuiram ... você acha que aqui no Brasil iria 
diminuir? 

I: eu creio que sim ... como eu falei pra você a pouco ... pelo menos eles iriam 

pensar mais ... ficar na cadeia ...né? (Relato de opinião, oral, p. 114) 

Na ocorrência (177), o verbo de cognição achar tem como SEXP o 

pronome pessoal eu e, como ODFEN, a oração que num tem cabimento. Em (178) 

e (179) temos, também com o verbo achar, o SEXP representado pelo pronome 

pessoal eu e os únicos casos de ODFEN preenchido por um SN (o seguinte) e por 

um ODZERO, respectivamente. Cabe registrarmos que, em (178), o significado do 

SN o seguinte não basta para expor a opinião do sujeito, caracterizando-se, na 

verdade, como um SN que aponta para uma explicação posterior, mais 

específica e desenvolvida, centrada basicamente na oração fazia um total de 

alunos com as melhores notas. Já em (179), o ODZERO remete à oração que eu 

sou complexado, expressa anteriormente. Ou seja, mesmo nessas duas 

amostras em que o ODFEN não é formalmente expresso por uma oração, seu 

sentido é recuperado através de uma.  

No dado (180), o verbo pensar tem sujeito elíptico (eu) e OD oracional 

(que tem que morrer). Em (181) e (182), os verbos acreditar e crer têm sujeito 

expresso pelo pronome pessoal eu e ODFEN preenchido por uma oração 

substantiva, com a diferença de que, no primeiro caso, a oração está completa 

(que eles não existem não) e, no segundo, o verbo da oração completiva está 

em elipse (que [diminuiriam ou iriam diminuir] sim). 

Constatamos, então, a partir da Tabela 14 e da Tabela 15, que os verbos 

de cognição que exprimem os valores semânticos de conhecimento e de opinião, 
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os quais somam 137 dados (40,7% do total), têm sua estrutura argumental 

representada pelo padrão [SEXP  VCOG  ODFEN].   

Além dos valores semânticos de conhecimento e de opinião, outros seis 

são expressos por verbos cuja estrutura argumental é também representada 

apenas por esse mesmo padrão: os de compreensão, percepção, reflexão, 

habilidade, resolução e previsão. A Tabela 16 resume os dados para o valor 

semântico de compreensão.  

Tabela 16 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com o valor semântico de 
compreensão 

  Padrão  

Valor semântico Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR ODSN ODZERO 

Compreensão 

Entender 1 8 2 11 

Saber 6 4 1 11 

  7 12 3  

  
22 

(100%) 
 

 

Os verbos entender e saber, que expressam o valor semântico de 

compreensão, também instanciam, em seus 22 dados (6,6% do total), apenas o 

padrão [SEXP  VCOG  ODFEN]. Nesse caso, o ODFEN se realiza nas três 

configurações morfossintáticas anteriormente identificadas: OR, SN e ODZERO, 

como comprovamos com as amostras transcritas a seguir. 

(183) ... eu sei qui isso é muito radical ... mas tem que ser assim ... o brasileiro ... o 
brasileiro ... tem que ser levado assim ... sabe? na rédea ... sabe? (Relato de 
opinião, oral, p. 116) 

(184) ... se num assistiu o um é ... se ele num tirar o olho da televisão ... você num 
di/ num entende o dois ... que é muito complicado e tudo ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 86) 

(185) ... mesmo essas pessoas que dizem que ... não acreditam ... por exemplo ... 
não ... eu não acredito em religião não ... mas ... você crê em Deus? creio ... 
creio em Deus ... você acredita que a palavra de Deus é verdade? acredita que 
realmente tudo o que tem na bíblia é verdade? acredito ... num é? mas ... num 
procuram ler ... num procuram estudar ... num procuram entender ... né? 
(Relato de opinião, oral, p. 139) 
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Em (183), o verbo saber tem como argumento externo o pronome eu e 

como ODFEN, expressando aquilo que o sujeito compreende, a oração qui isso é 

muito radical; em (184), o SEXP de entender é o pronome você e o slot ODFEN é 

preenchido pelo SN o dois; em (185), o verbo entender tem sujeito elíptico (as 

pessoas) e ODZERO.  

O valor semântico de percepção tem seus resultados expostos na tabela 

a seguir. 

Tabela 17 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com o valor semântico de 
percepção 

  Padrão  

Valor semântico Verbos 
[SEXP  VCOG  ODFEN] 

Ocorrências/ 
verbo 

ODOR ODZERO 

Percepção 

Descobrir 3 3 6 

Ver 6 --- 6 

Perceber --- 1 1 

  9 4  

  
13 

(100%) 
 

A Tabela 17 mostra que o valor semântico de percepção é expresso em 

13 dados (3,9% do total), pelos verbos descobrir, ver e perceber. Mais uma vez, 

observamos que as ocorrências instanciam exclusivamente o padrão [SEXP  VCOG  

ODFEN]. Com esse sentido, o lugar argumental ODFEN não é preenchido por um 

SN, mas isso pode ser apenas reflexo do baixo índice de ocorrências no corpus. 

De qualquer forma, os resultados nos autorizam a considerar que esse slot tende 

a ser preenchido principalmente por uma oração substantiva. Observemos as 

amostras de (186) a (188). 

(186) ... a amizade que ele não tinha ... né ... aí vai pegando ... vai ficando mais íntimo 
e tudo ... começa é ... ir na casa dela e tudo mais ... por amizade ... e ... 
descobre que ela ... que é ela que escrevia ... as cartas ... (Narrativa recontada, 

oral, p. 83) 

(187) ... qual é a sua opinião assim ... a cerca da ... da religião ... hoje a gente vê que 

...a ... os jovens não tão muito interessados assim com as coisas ... é:: de igreja 

... de Deus né? (Relato de opinião, oral, p. 135) 
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(188) ... a gente sentia mesmo que era gente mais pobre e gente mais rica ... assim 
... né ... com mais condições de vida ... e algumas:: a gente percebeu também 
porque várias casas ... acho que na:: sessenta por cento dos casarões da:: da 
cidade é:: tinha antena parabólica ... (Descrição de local, oral, p. 87)  

Na ocorrência (186), o SEXP de descobrir está elíptico (ele) e o ODFEN é 

realizado por uma oração (que ela escrevia as cartas); em (187), o verbo ver tem 

sujeito experienciador explícito (a gente) e objeto direto também oracional, já que 

o fenômeno processado na mente do sujeito está expresso pela oração que ... a 

... os jovens não tão muito interessados assim com as coisas ... é:: de igreja ... 

de Deus; em (188), perceber também tem o slot SEXP atualizado pela locução 

pronominal a gente, mas o ODFEN não é explicitado, ou seja, é um ODZERO. 

A Tabela 18 apresenta os resultados para o valor semântico de reflexão.  

Tabela 18 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com o valor semântico de 
reflexão 

  Padrão   

Valor semântico Verbos 
[SEXP  VCOG  ODFEN] 

CZERO 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR ODZERO 

Reflexão 

Pensar 3 --- 7 10 

Raciocinar --- 1 --- 1 

  3 1 7  

  
4 

(36,4%) 
7 

(63,6%) 
 

  
11 

(100%) 
 

 

Vemos que o valor semântico de reflexão é expresso principalmente pelo 

verbo pensar, contando com apenas uma ocorrência do verbo raciocinar. Quanto 

ao slot ODFEN, a Tabela 18 evidencia que ele pode ser preenchido por uma 

oração ou ser do tipo ODZERO. Vejamos as ocorrências. 

(189) ... aí nesse caso você já ia pensar ... “pôxa ... eu votei sim ... e agora se fosse 

... o momento de votar eu ia votar não ... porque ... fulano ... matou uma pessoa 
e vai ser ... crucificado por isso” ... (Relato de opinião, oral, p. 118) 
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(190) No imediato do assassinato eu fui radicalmente a favor da pena de morte, e 
ainda sou, só assim estes assassinos iriam raciocinar, antes de matar, porque 
depois ele ñ iria pegar anos de cadeia, ele iria pagar o seu crime com sua 
própria vida. (Relato de opinião, escrita, p. 126) 

Em (189), a estrutura argumental de pensar tem SEXP realizado pelo 

pronome você e ODFEN atualizado pela oração pôxa ... eu votei sim.... Em (190), 

temos o verbo raciocinar, cujo SEXP está expresso pelo SN estes assassinos e 

ODFEN não está explicitado. 

Quando tratamos aqui dos complementos dos verbos de cognição (na 

seção 4.3), expusemos que há verbos, entre os quais pensar, que apresentam 

uma especificidade: empregados com o mesmo sentido, recebem um 

complemento do tipo CR se este tiver a forma de um SPrep ou do tipo OD se for 

representado por uma oração. Assim, nas ocorrências em que o complemento 

não é explicitado, não há como precisar qual dessas duas formas ele tomaria, 

embora seja possível recuperar o conteúdo atribuído ao complemento. Nessas 

situações, portanto, o complemento não explícito do verbo pensar não é 

contabilizado como ODZERO nem como CRZERO, mas como CZERO, o qual é 

identificado em 7 dos 10 dados com o verbo pensar empregado com o valor 

semântico de reflexão, como ilustramos a seguir. 

(191) tem pessoas que dizem que não ... que não é a favor ... porque realmente têm 
pessoas que qualquer coisinha que fizesse ia pagar com a pena de morte ... 
mas ia pensar antes de fazer ... não é? (Relato de opinião, oral, p. 115) 

A amostra (191) ilustra a situação em que o verbo pensar tem o 

complemento denominado de CZERO, porque não está explicitado e não há como 

especificar que forma ele assumiria caso fosse expresso, se a de OD (que podia 

morrer, por exemplo) ou a de CR (por exemplo, nisso). 

Diante dessa imprecisão quanto à forma do complemento do verbo de 

cognição pensar e do baixo número de ocorrências, não podemos descartar a 

possibilidade de que verbos com esse sentido realizem também o padrão [SEXP  

VCOG  CRFEN]. Ou seja, não há como assegurarmos que a estrutura argumental 

dos VCOG com o valor semântico de reflexão corresponda exclusivamente ao 

padrão [SEXP  VCOG  ODFEN], embora apenas este tenha sido identificado a partir 

dos complementos expressos nos dados da pesquisa.  
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Cada um dos valores semânticos de habilidade, resolução e previsão é 

expresso, no corpus desta pesquisa, por apenas um verbo. Por essa razão e 

também por serem semelhantes, os dados coletados para esses três sentidos 

estão condensados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com os valores semânticos de 
habilidade, resolução e previsão 

  Padrão  

Valor semântico Verbo 
[SEXP  VCOG  ODFEN] 

Ocorrências/ 
verbo 

ODOR ODZERO 

Habilidade Saber 5 1 6 

Resolução Descobrir 2 2 4 

Previsão Saber 3 --- 3 

  10 3  

  
13 

(100%) 
 

Esses três valores semânticos são os últimos do grupo cujos verbos 

instanciam, nas ocorrências analisadas, apenas o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN]. 

Não há, nesses casos, dados coletados em que o ODFEN se encontre realizado 

por um SN, mas é possível que isso se deva ao baixo número de ocorrências 

que representam esses sentidos. 

O valor semântico de habilidade está expresso, em nosso corpus, 

apenas pelo verbo saber, como nas amostras (192) e (193). 

(192) porque você num vai dar toda sua velocidade na prova de oitocentos ... você 
num pode estourar todo o seu ... sua energia ... né ... você tem que guardar ... 
tem que saber guardar ... né ... (Relato de procedimento, oral, p. 98) 

(193) ... por isso que é bom ... a pessoa saber dirigir ... né? porque numa hora dessa 
... “pai vá pra trás que eu vou aí pra frente” ... trazia o carro tranqüilamente ... 
mas num sei ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 104) 

Nos 6 dados coletados com esse valor semântico, a habilidade está 

expressa como saber fazer algo. Em todas as ocorrências com ODFEN explícito, 

esse argumento é instanciado por uma oração tradicionalmente classificada 

como substantiva reduzida de infinitivo, como guardar [energia], em (192). 
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Podemos observar que, em (193), o ODZERO é uma anáfora zero e poderia ser 

preenchido por dirigir, ou seja, novamente uma oração reduzida com verbo no 

infinitivo. Esta parece ser, portanto, a forma selecionada por verbos com esse 

valor semântico para expressar o fenômeno processado na mente do sujeito. 

O verbo descobrir é o único no corpus a expressar o valor semântico de 

resolução, como nos dados a seguir. 

(194) ... aí o que acontece? ele tem que descobrir como foi que Biff conseguiu isso 

aí ... (Narrativa recontada, oral, p. 85) 

(195) ... sei que o assassino foi o diretor da escola ... foi uma confusão danada para 
descobrir ... mas ... no final descobriu ... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   

Em (194) e (195), o verbo descobrir é empregado com o sentido de que 

o sujeito experienciador resolveu um problema. Na primeira amostra, o ODFEN é 

realizado por uma oração (como Biff conseguiu isso aí); na segunda, temos um 

ODZERO, que pode ser recuperado como isso ou que o assassino foi o diretor da 

escola. 

Encontramos o valor semântico de previsão expresso em apenas 3 

ocorrências do verbo saber, como a transcrita em (196). 

(196) ... amanhã a gente num sabe ... se a gente vai tá aqui ... de repente acontece 
alguma coisa ... (Relato de opinião, oral, p. 119) 

No dado anterior, os argumentos do verbo de cognição saber são a 

locução pronominal a gente, que preenche o lugar argumental de SEXP, e, como 

nos outros dois dados, uma oração que realiza o ODFEN (no caso, se a gente vai 

tá aqui). 

Além desses oito valores semânticos cujos dados evidenciam como 

estrutura argumental dos verbos de cognição o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN], há, 

ainda, outros dois cujos verbos também têm sua estrutura argumental 

representada por um único padrão, desta vez [SEXP  VCOG  CRFEN]: os valores 

semânticos de preocupação e intenção, ambos expressos pelo verbo pensar. 

A Tabela 20 reúne os resultados para esses dois valores semânticos. 
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Tabela 20 - Padrão de estrutura argumental instanciado por VCOG com os valores semânticos de 
preocupação e intenção 

  Padrão   

Valor semântico Verbo 
[SEXP  VCOG  CRFEN] 

CZERO Ocorrências/ 
verbo 

CROR CRSPrep 

Preocupação Pensar --- 3 1 4 

Intenção Pensar 2 --- --- 2 

  5 1  

  
6 

(100%) 
 

Com o valor semântico de preocupação, o verbo pensar tem o CRFEN 

atualizado principalmente por um SPrep, como em (197), mas também há um 

registro de CZERO, transcrito em (198). Esse CZERO corresponde a uma ocorrência 

em que, como já expusemos antes, não é possível determinar se o complemento 

omitido seria expresso na forma de um OD ou de um CR, embora seu conteúdo 

seja facilmente recuperado e os dados, mesmo pouco numerosos, sugiram uma 

tendência a que o complemento do verbo seja, nesse caso, codificado como um 

CR.  

(197) ... aí não penso nos outros lados ... né? que pode ser assim ... que pode 
acontecer dessa forma ... (Relato de opinião, oral, p. 117) 

(198) ... aí não penso nos outros lados ... né? que pode ser assim ... que pode 
acontecer dessa forma ... dessa outra ... não penso ... só penso que tem que 

morrer ... (Relato de opinião, oral, p. 117) 

Na amostra (197), o SPrep nos outros lados corresponde ao CRFEN do 

verbo pensar, cujo sujeito (eu) é elíptico; em (198), novamente o sujeito está 

elíptico (eu), mas o complemento do verbo pensar não é explicitado e, então, é 

considerado um caso de CZERO.  

Ressaltamos que, em (198), apesar de o complemento parecer remeter 

ao termo anafórico nos outros lados, não podemos negar que ele poderia ser 

igualmente expresso por isso ou pela oração que pode acontecer dessa forma, 

por exemplo. Estamos, portanto, mais uma vez, diante da imprecisão quanto à 

forma do complemento do verbo pensar e de um baixo número de ocorrências. 
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Assim, a exemplo do que comentamos quanto ao valor semântico de reflexão, 

não há como assegurarmos que a estrutura argumental dos VCOG com o sentido 

de preocupação corresponda exclusivamente ao padrão [SEXP  VCOG  CRFEN], 

embora apenas este tenha sido identificado a partir dos complementos 

expressos nos dados da pesquisa.  

O valor semântico de intenção é expresso em apenas dois dados com o 

verbo pensar, como o transcrito em (158), na página 113, que repetimos a seguir. 

... mas era uma coisa tão infantil ... sabe? a gente nunca ... assim ... pensou assim ... 
em ir mais longe ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 106) 

Nessa ocorrência, o verbo pensar tem o sujeito expresso pela expressão 

pronominal a gente e o CR correspondente à oração em ir mais longe, uma 

oração reduzida com verbo no infinitivo. Essa mesma configuração 

morfossintática é identificada no CR da outra amostra desse valor semântico, 

que também transcrevemos anteriormente.  

Já expusemos que o complemento oracional do verbo pensar não 

costuma vir antecedido de preposição, portanto estamos, nesse caso, diante de 

uma exceção. Há duas possíveis motivações para isso. Primeiramente, o fato de 

a oração reduzida não vir introduzida por uma conjunção e, portanto, não 

verificarmos a chamada “redundância conectiva” com o uso da preposição, já 

que esta é, no caso, o único conectivo entre a oração principal e a completiva. 

Além disso, a oração reduzida se assemelha, em sua extensão mais compacta, 

a um SPrep. 

Restam, agora, quatro valores semânticos, suposição, crença, memória 

e avaliação, os quais têm em comum o fato de que suas ocorrências instanciam 

dois padrões de estrutura argumental distintos, conforme detalhamos a seguir. 

A Tabela 21 resume os dados para o valor semântico de suposição, que 

é expresso pelos verbos achar, pensar, acreditar, crer e imaginar e soma 40 

ocorrências, as quais correspondem a 11,9% de nosso corpus.   
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Tabela 21 - Padrões de estrutura argumental instanciados por VCOG com o valor semântico de 
suposição 

  Padrões  

Valor 
semântico 

Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] [SEXP  VCOG  CRFEN] 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR CRSPrep 

Suposição 

Achar 31 --- 31 

Pensar 4 2 6 

Acreditar 1 --- 1 

Crer 1 --- 1 

Imaginar 1 --- 1 

  
38 

(95%) 
2 

(5%) 
 

  
40 

(100%) 
 

Temos que os dados que expressam suposição instanciam 

principalmente o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN], como os transcritos de (199) a 

(203)Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

(199) ... por trás da igreja tem o auditório onde a gente ficou ... é um auditório acho 

que já deve ser público ... (Descrição de local, oral, p. 88) 

(200) ... a gente vai chamar o pastor Martins que é pastor da igreja pra entregar o 
prêmio a essa pessoa” ... aí Regina chegou e disse bem assim ... “é Gerson ... 
pastor Antonio Martins não sabe quem é não?” aí eu pensei que era Júnior ... 

(Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 81) 

(201) ... mas a partir de terça-feira eu acredito que vai ficar ... uma à tarde ou ... pela 

manhã e eu à tarde ... (Descrição de local, oral, p. 123) 

(202) ... num falou muito do final  que ela teve no livro não ... né ... na história não ... 
mas ... creio que ela tenha se magoado ... (Narrativa recontada, oral, p. 84)   

(203) ... então o noivo dela continuou ... continuava né ... na procura dela ... só que 
era uma dificuldade pra ele achar já que ela tava num convento e ele não 
imaginava nunca que ela fosse parar num convento ... (Narrativa recontada, 

oral, p. 131) 

Todas as orações que instanciam o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] e cujo 

verbo assume o sentido de suposição preenchem o slot ODFEN com uma oração, 

a qual é responsável por expressar aquilo que o sujeito supõe. É o que 

verificamos em todos os dados reproduzidos anteriormente: em (199), o objeto 
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do verbo achar é a oração que já deve ser público; em (200), o verbo pensar é 

complementado por que era Júnior; em (201), acreditar tem como complemento 

a oração substantiva que vai ficar ... uma à tarde ou ... pela manhã e eu à tarde; 

em (202), o complemento de crer é a oração que ela tenha se magoado; em 

(203), o de imaginar é que ela fosse parar num convento.  

Há, no entanto, 2 das 40 amostras nas quais as orações realizam o 

padrão [SEXP  VCOG  CRFEN], ambas com o verbo pensar. Transcrevemos uma 

delas a seguir. 

(204) ... só em você pensar no ... na frieza ... se ele matasse um familiar meu ... eu 

poderia até ter vontade de matá-lo ... mas ... (Relato de opinião, oral, p. 99) 

O verbo pensar tem 5 dos seus 31 dados em que o complemento é um 

CRSPrep, entre os quais encontramos os 2 em que esse verbo assume o sentido 

de suposição. Em (204), por exemplo, identificamos o CRSPrep no ... na frieza. 

Lembramos que, com esse mesmo valor semântico, o complemento oracional 

se caracteriza como OD, pois não é antecedido de preposição, como em (200). 

Passemos agora ao valor semântico de crença, cujos resultados 

sintetizamos na Tabela 22. 

Tabela 22 - Padrões de estrutura argumental instanciados por VCOG com o valor semântico de 
crença 

  Padrões   

Valor 
semântico 

Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] [SEXP  VCOG  CRFEN] 

CZERO 

Ocorrências/ 
verbo 

ODOR CRSPrep CRZERO 

Crença 

Acreditar 5 5 --- 18 28 

Crer 2 3 2 --- 7 

Saber 3 --- --- --- 3 

Confiar --- 1 --- --- 1 

  10 9 2 18  

  
10 

(25,6%) 
11 

(28,2%) 
18 

(46,2%) 
 

  
39 

(100%) 
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Quatro verbos ‒ acreditar, crer, saber e confiar ‒ expressam o valor 

semântico de crença, cujas ocorrências se dividem de modo equilibrado entre 

instanciações dos padrões [SEXP  VCOG  ODFEN] e [SEXP  VCOG  CRFEN]. Destaca-

se, no entanto, o significativo número de ocorrências do verbo acreditar que não 

foram associadas a nenhum desses padrões de estrutura argumental porque 

apresentam um CZERO, situação que corresponde a quase 50% dos dados que 

expressam esse sentido. Isso ocorre porque o verbo acreditar, assim como 

pensar, tem o complemento não oracional introduzido por preposição, portanto 

um CRSPrep, mas, quando o complemento é instanciado por uma oração, a 

preposição não é utilizada, ficando, então, caracterizado o ODOR. Sendo assim, 

não há como determinar se a ocorrência sem o complemento explícito é uma 

instanciação do padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] ou [SEXP  VCOG  CRFEN], pois tanto 

podemos recuperar esse complemento na forma de um OD como de CR. 

Vejamos as amostras a seguir, todas com o verbo acreditar. 

(205) ... quando eu cheguei que minha mãe me disse eu não acreditei ... que ela 

tinha morrido ... sabe? (Relato de opinião, oral, p. 115) 

(206) ... mesmo essas pessoas que dizem que ... não acreditam ... por exemplo ... 
não ... eu não acredito em religião não ... mas ... você crê em Deus? creio ... 
(Relato de opinião, oral, p. 139) 

(207) ... mas aí eu fico com uma certa ... a ... uma certa ... um pé atrás quando elas 
falam que são cristãs ... eu não acredito sabe? (Relato de opinião, oral, p. 138) 

Em (205) e (206), o complemento do verbo acreditar está explicitamente 

colocado e corresponde, respectivamente, ao ODOR que ela tinha morrido e ao 

CRSPrep em religião. Em (207), temos uma amostra com CZERO, uma vez que o 

complemento não está expresso e poderia ser recuperado, por exemplo, como 

a oração que elas são cristãs ou como o CRSPrep nisso ou nelas.  

As amostras a seguir ilustram as ocorrências com os outros três verbos 

que expressam, em nosso corpus, o valor semântico de crença. 

(208) ... mas na verdade elas não crêem que esse Deus pode fazer ... tudo ... tem 

uma certa ... reserva quanto a isso ... (Relato de opinião, oral, p. 138) 

(209) ... então se a gente chega numa penitenciária e a gente pergunta ... se eles 
crêem em Deus ... eles vão dizer que crêem ... né ... eu creio em Deus ... né 
... (Relato de opinião, oral, p. 136) 
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(210) ... e a gente sabe que a solução no caso ... era Jesus né ... só que tava faltando 

pessoas fortes pra dizer isso né ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 
128) 

(211) aí na hora ele ... confiou muito no amigo e disse ... que ela era uma prostituta 
... (Narrativa recontada, oral, p. 108) 

Em (208) e (209), temos ocorrências com o verbo crer, primeiro 

complementado pelo ODOR que esse Deus pode fazer ... tudo, depois, pelo 

CRSPrep em Deus. Os dados nos quais crer tem um complemento do tipo CRZERO 

já foram expostos anteriormente, identificados sob os números (159) e (160), na 

página 114. Repetimos a seguir o segundo deles, a título de ilustração. 

... então quando a pessoa diz que acredita em Deus ... ela pode até crer ... pode até 

ser uma pessoa crente ... (Relato de opinião, oral, p. 139) 

Podemos observar que o complemento do verbo crer é omitido, mas 

remete a um termo citado anteriormente (em Deus). Se fosse expresso como 

complemento de crer, esse termo seria novamente introduzido pela preposição 

em, o que o caracteriza como um CRZERO. 

Na amostra (210), temos o verbo saber empregado com o valor 

semântico de crença. Sua estrutura argumental encontra-se preenchida pela 

locução pronominal a gente, o SEXP, e pela oração que a solução no caso ... era 

Jesus, o ODFEN. Cabe observarmos que o verbo saber, em todas as suas 68 

ocorrências no corpus, instancia apenas o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN], 

independentemente do sentido expresso. 

Em (211), o verbo confiar tem o SEXP realizado pelo pronome ele e o 

CRFEN instanciado pelo SPrep no amigo, termo que expressa em quem o sujeito 

acredita.  

O terceiro valor semântico cujos verbos instanciam mais de um padrão 

de estrutura argumental é o de memória, expresso pelos verbos lembrar, 

esquecer e saber. Observemos a Tabela 23. 
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Tabela 23 - Padrões de estrutura argumental instanciados por VCOG com o valor semântico de 
memória 

  Padrões   

Valor 
semântico 

Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] [SEXP  VCOG  CRFEN] 

CZERO 

Ocorrências/ 
verbo 

ODOR ODSN CROR CRSPrep 

Memória 

Lembrar 4 5 --- 5 6 20 

Esquecer --- 2 2 2 3 9 

Saber --- 3 --- --- --- 3 

  4 10 2 7 9  

  
14 

(43,8%) 
9 

(28,1%) 
9 

(28,1%) 
 

  
32 

(100%) 
 

Mais uma vez, os dados se dividem entre os padrões [SEXP  VCOG  ODFEN] 

e [SEXP  VCOG  CRFEN]. Também se repete a presença do CZERO, mas agora pelas 

especificidades dos verbos lembrar e esquecer, com os quais o complemento 

expresso por um elemento não oracional é utilizado indistintamente com ou sem 

a antecedência de uma preposição, figurando ora como CR, ora como OD. Já o 

complemento oracional assume quase sempre a forma de um OD, a menos que 

seja uma oração reduzida de infinitivo, a qual atua como um CR porque é 

precedida de preposição. Essas particularidades desses dois verbos também 

não nos permitem especificar se o complemento omitido seria um OD ou um CR, 

razão pela qual esse complemento é identificado genericamente como CZERO. 

Apresentamos a seguir algumas ocorrências do valor semântico de memória. 

(212) ... agora eu tô me lembrando ... ela tinha as roupas muito extravagante e tudo 
... (Narrativa recontada, oral, p. 112) 

(213) ... na quinta-feira à noite teve a abertura do congresso ... lá no clube ... eu não 
lembro bem o nome do clube ... (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 127) 

(214) ... então ... quando ele tava sozinho com ela ... lembrando das coisas que ele 
tinha passado ... aí lembrou dessa parte ... aí pegou e ... disse ... (Narrativa 

recontada, oral, p. 113) 

(215) E: como era o nome dela? 

I: eu não me lembro ... (Narrativa recontada, oral, p. 109) 



136 

 

(216) As pessoas, cada vez mais estão esquecendo Deus, estão se afastando de 

Deus, pelos enganos que acontecem, que ocorrem nas religiões, que na 
verdade não são verdadeiras, por que a religião verdadeira que é Jesus, não 
causa engano, brigas, mortes, angústias, tristezas e mentiras. (Narrativa 
recontada, escrita, p. 142) 

(217) ... você tem que ter uma agenda ali ... bem certinha ... sabe? e num esquecer 
de nada ... porque se esquecer ... é carão na certa ... (Descrição de local, oral, 
p. 123) 

(218) ... você põe ela no presídio ... ela entra em contato ... às vezes ... com pessoas 
muito mais perigosas que ... que só ensinam ela a matar ... eu acho que se 
você puser essa pessoa pra trabalhar ... no momento que ela trabalha o dia 
todo ... que ela tem uma ocupação ... um serviço ... ela passa a esquecer ... 
ela passa a se preocupar com aquele trabalho dela ... (Relato de opinião, oral, 
p. 100)  

(219) ... é porque eu num me lembro o nome ... aí fica tudo ruim a gente contando 
um filme assim ... sem saber o nome ... (Narrativa recontada, oral, p. 110) 

De (212) a (215), temos ocorrências de lembrar. Nas duas primeiras, 

temos instanciações do padrão [SEXP  VCOG  ODFEN]: em (212), o verbo tem sua 

estrutura argumental preenchida pelo pronome eu, o SEXP, e pela oração ela 

tinha as roupas muito extravagante e tudo, o ODFEN; em (213), temos novamente 

o pronome eu como SEXP, mas o ODFEN é o SN o nome do clube. Em (214), o 

verbo lembrar instancia o padrão [SEXP  VCOG  CRFEN], com sujeito elíptico (ele) e 

CRFEN realizado pelo SPrep dessa parte. Em (215), temos uma amostra do 

CZERO, já que o complemento de lembrar não está explícito e, conforme 

expusemos anteriormente, pode ser recuperado na forma de um OD (por 

exemplo, como era o nome dela) ou de um CR (por exemplo, do nome dela). Os 

6 dados de lembrar com CZERO não foram, por essa razão, computados como 

realizações de nenhum dos dois padrões que o verbo instancia. 

De (216) a (218), temos amostras de esquecer. A primeira é uma 

atualização do padrão [SEXP  VCOG  ODFEN], na qual o SEXP é preenchido pelo SN 

as pessoas e o ODFEN pelo SN Deus. Em (217), temos uma instanciação do 

padrão [SEXP  VCOG  CRFEN], na qual o CRFEN é realizado pelo SPrep de nada. A 

ocorrência (218) é uma das 3 registradas na Tabela 23 como CZERO do verbo 

esquecer, já que não há como especificar a forma do complemento não 

expresso, que tanto pode ser recuperado como um OD (por exemplo, o crime ou 

que é criminosa) ou como um CR (por exemplo, do crime ou da vida de 

criminoso).  
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As ocorrências de esquecer com CRFEN oracional já foram comentadas 

anteriormente. Retomamos a seguir uma delas, antes identificada pelo número 

(157), na página 113. 

... eu esqueci até de comentar ... ele tinha um:: aquele negócio de computador ... como 
é o nome? (Narrativa recontada, oral, p. 109) 

Nesse dado, o verbo esquecer também instancia o padrão [SEXP  VCOG  

CRFEN], com CRFEN atualizado pela oração reduzida de infinitivo de comentar. 

Lembramos que o complemento oracional desse verbo só preenche o slot CRFEN 

quando corresponde a uma oração reduzida, situação em que esse 

complemento, costumeiramente não preposicionado, passa a vir antecedido de 

preposição. É possível que isso se deva ao fato de a oração reduzida apresentar 

uma menor extensão, assim como o SPrep. Outra provável motivação é a 

ausência da conjunção, o que permite que se use a preposição como único 

conectivo entre a oração principal e a completiva, evitando, assim, a chamada 

“redundância conectiva”.  

Em (219), saber é empregado como sinônimo de lembrar, portanto 

expressa também o valor semântico de memória. Reforçamos que o verbo saber 

instancia, em todas as suas 68 ocorrências no corpus, somente o padrão [SEXP  

VCOG  ODFEN], independentemente do sentido expresso. Nesse dado, o ODFEN é 

atualizado pelo SN o nome. 

Por fim, apresentamos, na Tabela 24, os resultados para o valor 

semântico de avaliação. Nesse caso, dois padrões de estrutura argumental são 

identificados: [SEXP  VCOG  ODFEN] e [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL]. 
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Tabela 24 - Padrões de estrutura argumental instanciados por VCOG com o valor semântico de 
avaliação 

  Padrões  

Valor 
semântico 

Verbos 

[SEXP  VCOG  ODFEN] [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] 
Ocorrências/ 

verbo 
ODOR ODSN ODZERO ODOR ODSN ODZERO 

Avaliação 

Achar --- --- --- 1 12 4 17 

Ver 1 2 1 --- --- --- 4 

Considerar --- --- --- --- 1 --- 1 

Imaginar 1 --- --- --- --- --- 1 

  2 3 1 1 12 4  

  
6 

(26,1%) 
17 

(73,9%) 
 

  
23 

(100%) 
 

 

O padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] é instanciado pelos verbos ver e imaginar, 

como nos dados transcritos de (220) a (223). 

(220) ... era louca pra assistir ... uma amiga me recomendou ... né ... aí eu disse ... 
“vou ver se é bom mesmo” ... a história é muito boa mesmo ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 108) 

(221) ... é um assunto bastante polêmico ... né ... um dos mais polêmicos e que ... 
você tem que analisar ... friamente ... muita gente se deixa levar pela emoção 
... né ... você tem que ver coisa por coisa ... eu sou totalmente contra a pena 
de morte ... (Relato de opinião, oral, p. 99) 

(222) ... agora ... isso também ... tem o seu lado negativo ... uma pessoa da sua 
família comete um crime ... aí já pesa ... mais um pouco ... você gosta daquela 
pessoa ... então você não vê com os mesmos olhos que eu tô vendo agora ... 
né? (Relato de opinião, oral, p. 118)  

(223) ... eu fico só imaginando ... como é que um pessoal pode morar num lugar 
desse ... num tem conforto ... sabe? (Descrição de local, oral, p. 121) 

De (220) a (222), temos ocorrências do verbo ver: a primeira é a única 

com ODFEN instanciado por uma oração (se é bom mesmo); a segunda é uma 

das duas em que um SN (no caso, coisa por coisa) preenche o slot ODFEN; a 

terceira é também amostra única, agora de ODZERO, o qual remete ao SN aquela 

pessoa, expresso anteriormente. 
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Em (223), o verbo imaginar expressa que o sujeito (eu) faz uma 

avaliação acerca do lugar que ele descreve. O ODFEN é realizado pela oração 

como um pessoal pode morar num lugar desse. 

O padrão [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] se materializa quando o 

informante tem a necessidade comunicativa de expor sua avaliação (através do 

CPQUAL) a respeito de algo ou de alguém (representado pelo ODFEN).  Nesse 

caso, o ODFEN é preferencialmente codificado por um SN, provavelmente porque 

essa configuração é mais adequada para nomear ou identificar aquilo que está 

sendo avaliado. Esse padrão é instanciado no corpus pelos verbos achar e 

considerar, como nas amostras a seguir. 

(224) ... porque têm muitos menores que  ... pra num fazer isso ... pega qualquer 
serviço pra pegar um prato de comida ... né? pra ganhar um prato de comida 
... e outros não ... preferem roubar ... então sabem o que tá fazendo ... não 
querem trabalhar ... não querem engraxar um sapato ... num querem fazer nada 
...  

E: eles acham que ...  

I: querem roubar ... acham mais fácil roubar ... querem roubar ... acham mais 

fácil roubar ... (Relato de opinião, oral, p. 116) 

(225) ... as carteiras são ... são pregadas no chão né ... são aparafusadas no chão 
né ... eu acho que ... eu acho assim inclusive isso um ponto ... um ponto ruim 
do colégio ... por elas serem aparafusadas né ... (Descrição de local, oral, p. 
134) 

(226) mãe sempre gosta de contar essa história pra mim ... né ... é uma história que 
me marca ... eu acho superinteressante ... (Narrativa de experiência pessoal, 
oral, p. 96) 

(227) ... eu conheço uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte ... cidade 
próxima a Mossoró ... fica a uns trezentos e poucos quilômetros daqui da 
capital ... e eu considero a cidade muito interessante ... né ... (Descrição de 
local, oral, p. 97) 

De (224) a (226), as ocorrências trazem o verbo achar. Em (224), 

transcrevemos o único dado desse padrão em que o lugar argumental ODFEN é 

preenchido por uma oração, no caso, uma oração reduzida (roubar). O CPQUAL é 

realizado pelo SAdj mais fácil. Verificamos, nesse dado, a inversão da sequência 

ODFEN ‒ CPQUAL, provavelmente porque é o complemento predicativo que traz a 

informação nova, a qual o informante deseja evidenciar.  
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Em (225)24, o SNP isso preenche o slot ODFEN; a ele, o sujeito (eu) atribui 

a avaliação um ponto ... um ponto ruim do colégio, expressa por um SN que é 

realização do CPQUAL. Em (226), o verbo achar tem como complementos um 

ODZERO (que remete ao termo essa história) e o CPQUAL, atualizado pelo SAdj 

superinteressante. 

O único dado coletado com o verbo considerar está transcrito em (227), 

em que a estrutura argumental do verbo é preenchida pelo pronome eu, como 

SEXP, pelo SN a cidade, como ODFEN e pelo SAdj muito interessante, como 

CPQUAL. 

A fim de oferecermos uma percepção mais clara da distribuição dos 

dados pelos padrões de estrutura argumental que identificamos, condensamos, 

na Tabela 25, os resultados obtidos.  

Tabela 25 – Distribuição dos dados por padrão de estrutura argumental  

Padrões de estrutura argumental Valores semânticos 
Ocorr./valor 
semântico 

Ocorrências/ 
padrão 

[SEXP  VCOG  ODFEN] 

Conhecimento 70 

256 
(85%) 

Opinião 67 

Suposição 38 

Compreensão 22 

Memória 14 

Percepção 13 

Crença 10 

Habilidade 6 

Avaliação 5 

Reflexão 4 

Resolução 4 

Previsão 3 

                                            

24 Esse dado já havia sido utilizado anteriormente, mas servindo a outros comentários, na sessão 
em que tratamos da informatividade.  
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[SEXP  VCOG  CRFEN] 

Crença 11 

27 
(9%) 

Memória 9 

Preocupação 3 

Intenção 2 

Suposição 2 

[SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] Avaliação 18 
18 

(6%) 

   
301 

(100%) 

Esclarecemos que excluímos dessa tabela os 35 dados (10,4% do total) 

com CZERO, os quais correspondem à situação em que não é possível recuperar 

a forma do complemento omitido (se OD ou CR), o que nos impede de relacionar 

esses dados a um dos padrões. Assim, os resultados percentuais da Tabela 25 

foram calculados em relação à soma dos dados cujos complementos podem ser 

caracterizados sintaticamente (301 dados). 

A Tabela 25 explicita que o padrão de estrutura argumental mais 

instanciado por verbos de cognição no PB é [SEXP  VCOG  ODFEN]. Esse padrão é 

realizado em 256 ocorrências (85% da soma de 301 dados), de 12 dos 14 valores 

semânticos expressos no corpus. Apenas os valores semânticos de 

preocupação e intenção não estão associados a esse padrão. 

Podemos verificar uma correspondência sintática entre esse padrão e a 

construção transitiva prototípica [SAG  VAÇÃO  ODAFET], pois ambos apresentam 

um verbo e dois argumentos: um sujeito e um objeto direto. Os dados a seguir 

ilustram essa semelhança.  

(228) ... então eu já puxei o Sandrinho (Narrativa de experiência pessoal, oral, p. 79) 

(229) E: Rose ... de tudo isso que a gente gravou ... né ... eu só ... não entendi uma 
coisa ... aí eu queria que você me explicasse bem direitinho ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 111) 

Em (228), temos uma instanciação da construção transitiva prototípica, 

na qual o falante utiliza o verbo de ação puxar com o sujeito agente eu e o objeto 

direto afetado o Sandrinho. Em (229), temos um construto do padrão [SEXP  VCOG  
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ODFEN], no qual o verbo é entender, o sujeito experienciador também está 

representado pelo pronome eu e o objeto direto fenômeno é o SN uma coisa. A 

estrutura argumental predominante com os verbos de cognição identificados 

guarda, portanto, uma correspondência sintática com o esquema da oração 

transitiva prototípica, da qual aquela pode ser considerada subesquema porque 

é menos generalizante que esta, já que o verbo é, necessariamente, um verbo 

do tipo de cognição. 

Apesar da correspondência sintática, o padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] e a 

construção transitiva prototípica [SAG  VAÇÃO  ODAFET] são diferentes 

semanticamente, haja vista que o verbo de cognição não expressa ação, mas 

atividade mental. Portanto, nesse caso, o sujeito não desempenha o papel de 

agente, mas de experienciador; o objeto direto, por sua vez, corresponde ao 

fenômeno processado na mente do sujeito e também não é afetado, mas 

experienciado. A semelhança sintática com semântica diferente é indicativa de 

que essa construção de estrutura argumental com verbo de cognição é uma 

extensão da construção transitiva prototípica, o que é possível pelo 

estabelecimento entre elas de um tipo de relação entre construções que Traugott 

e Trousdale (2013) nomeiam de polissemia, a qual se verifica quando as 

construções têm especificações sintáticas idênticas, mas são distintas 

semanticamente. 

A Tabela 25 evidencia, ainda, que outros dois padrões de estrutura 

argumental de verbos de cognição são identificados pela pesquisa, embora 

tenham sido instanciados em um número acentuadamente menor de dados que 

[SEXP  VCOG  ODFEN]. 

O primeiro deles é [SEXP  VCOG  CRFEN], realizado por verbos de 5 valores 

semânticos e ao qual correspondem 27 amostras (9% da soma de 301 dados). 

Entre esses 5 valores semânticos, apenas 2 (preocupação e intenção), ambos 

expressos pelo verbo pensar, atualizam somente este último padrão. Os verbos 

que denotam os outros 3 valores semânticos (crença, memória e suposição) 

dividem seus dados entre instanciações deste padrão e de [SEXP  VCOG  ODFEN]. 

O outro padrão identificado a partir dos dados analisados é [SEXP  VCOG  

ODFEN  CPQUAL], instanciado apenas por verbos que exprimem o valor semântico 
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de avaliação. Esse padrão corresponde a 18 ocorrências (6% da soma de 301 

dados).  

O Gráfico 1 acrescenta a esses resultados as ocorrências com CZERO, a 

fim de que tenhamos uma visão panorâmica da distribuição dos dados. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos dados por padrão de estrutura argumental 

O gráfico anterior ratifica a constatação da larga predominância do 

padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] sobre os outros dois padrões identificados, o que nos 

autoriza a apontá-lo como o padrão de estrutura argumental prototípico para 

expressar os processos mentais de cognição.  

Podemos indicar aspectos que possivelmente favorecem essa 

predominância. Primeiramente, o padrão prototípico [SEXP  VCOG  ODFEN] 

corresponde perfeitamente ao esquema semântico que costuma ser suscitado 

pelos verbos de cognição, que implica a necessária existência de um 

experienciador, de uma atividade mental de cognição e de um fenômeno 

experienciado. A atividade mental é expressa pelo verbo de cognição; 

experienciador e fenômeno experienciado correspondem aos argumentos do 

verbo, respectivamente sujeito e objeto direto. Soma-se a isso o fato de a 

complexidade cognitiva de enunciados com verbos de cognição ‒ dada a 

abstração inerente ao sentido desses verbos ‒ provavelmente conduzir a uma 

76,2

8

5,4

10,4

[SEXP  VCOG  ODFEN] [SEXP  VCOG  CRFEN]

[SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] CZERO
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preferência pela codificação de seu complemento na forma de oração, por 

influência do subprincípio da quantidade. O complemento oracional, no entanto, 

por redundância conectiva e/ou por pressão do princípio da economia de esforço, 

costuma ser utilizado sem a antecedência de uma preposição, portanto como 

objeto direto. Isso pode justificar a predominância do padrão prototípico sobre 

[SEXP  VCOG  CRFEN].  

Por outro lado, admitimos que o padrão [SEXP  VCOG  CRFEN] pode ser 

assimilado pelo padrão prototípico [SEXP  VCOG  ODFEN]. Isso porque assumimos 

que o complemento relativo funciona de modo semelhante ao do objeto direto, 

delimitando e especificando o sentido do verbo, com a diferença de que é 

introduzido por preposição. Mas esse conectivo é, na verdade, uma extensão do 

verbo, com o qual mantém uma relação de servidão gramatical, no sentido de 

que cada verbo se acompanha de sua própria preposição. De fato, se a 

preposição integra o verbo, e não o complemento, e se somamos a isso a 

semelhança funcional entre o objeto direto e o complemento relativo, é possível 

dizer que este tem um comportamento semelhante ao do objeto direto. Daí 

considerarmos a assimilação do padrão [SEXP  VCOG  CRFEN] pelo prototípico para 

verbos de cognição no português brasileiro. Com a soma dos resultados desses 

dois padrões, chegamos a 84,2% das ocorrências, o que implica que a 

construção prototípica com verbos de cognição [SEXP  VCOG  ODFEN] é instanciada 

em um percentual de dados ainda maior do que os 76,2% em que a 

correspondência com ela é evidente.   

Ao admitirmos a possibilidade exposta no parágrafo anterior, podemos 

incluir também, entre as ocorrências que instanciam a construção prototípica, 

aquelas com CZERO, já que este corresponde ao complemento não expresso que 

pode ser recuperado na forma de OD ou de CR. Assim, é possível considerar 

que o padrão prototípico é realizado em 94,6% dos dados que coletamos, aí 

incluídas as amostras que apresentam CZERO (10,4% do total). 

Com relação ao padrão [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL], sua menor 

representatividade nos resultados da pesquisa provavelmente se deve à sua 

especificidade. Isso porque, enquanto os outros dois padrões são realizados por 

verbos de diferentes valores semânticos, este é instanciado apenas por verbos 
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que expressam avaliação, mais especificamente nos casos em que o 

experienciador tem a necessidade de comunicar a qualidade que ele atribui a 

algo ou a alguém. Nesse caso, o ODFEN representa o ser avaliado e o CPQUAL é 

o termo que exprime a avaliação processada na mente do sujeito experienciador.  

Ainda é possível assumir que este terceiro padrão guarda estreita 

relação com o prototípico [SEXP  VCOG  ODFEN], funcionando como uma espécie 

de extensão dele, já que corresponde à estrutura prototípica adicionada de 

complemento predicativo. 

A partir desse três padrões identificados, aplicamos o mesmo processo 

indutivo que adotamos desde o início da análise dos dados e chegamos a outro 

mais esquemático, que licencia todos esses: a construção formada por 

SUJEITOEXPERIENCIADOR − VERBO DE COGNIÇÃO − COMPLEMENTOFENÔMENO 

(OD ou CR) – (COMPLEMENTO PREDICATIVOQUALIDADE), que representamos 

por [SEXP  VCOG  CFEN  (CPQUAL)]. 

Observamos, então, que a construção que corresponde aos processos 

mentais de cognição apresenta alta esquematicidade, já que todos os slots estão 

abertos, identificados apenas pelas categorias morfossintáticas que devem 

preenchê-los. O fato de a construção ser totalmente esquemática favorece a 

produtividade (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), daí a construção de estrutura 

argumental com verbos de cognição sancionar, como subesquemas, os três 

padrões anteriormente apresentados. 

Todos esses padrões, esquema e subesquemas, assim como as 

microconstruções com verbos específicos, derivadas desses subesquemas, são 

construções e correspondem, cada uma delas, a um nó na rede construcional, 

na qual se relacionam, de alguma forma, com outros nós. A representação em 

rede, na Figura 2, torna mais evidentes as relações entre essas construções.  
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Figura 2 - Rede de construções com VCOG no PB 

A Figura 2 apresenta a relação hierárquica entre as construções que 

identificamos na nossa pesquisa, em um recorte feito a partir do nó da 

construção [SEXP  VCOG  CFEN  (CPQUAL)], que corresponde aos processos mentais 

de cognição. Essa construção mais esquemática licencia as três que estão 

representadas logo abaixo dela na Figura 2 – [SEXP  VCOG  ODFEN], [SEXP  VCOG  

CRFEN] e [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] –, as quais são, portanto, subesquemas 

da primeira, haja vista serem menos generalizantes. Abaixo dos subesquemas, 

temos as microconstruções, com grupos de verbos específicos, definidos com 

base no sentido que expressam. 
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4.5 Verbos de cognição em PB e em espanhol  

 

Para finalizar nossa análise, podemos estabelecer uma breve 

comparação qualitativa entre os resultados obtidos em nossa pesquisa e os do 

estudo de García-Miguel e Comesaña (2004) sobre os verbos de cognição em 

espanhol25.  

No que concerne ao frame suscitado pelos verbos de cognição, nossos 

resultados revelam já a primeira correspondência entre o PB e o espanhol. 

García-Miguel e Comesaña afirmam, e nossa pesquisa confirma, que os verbos 

de cognição se relacionam sempre à mesma moldura, que envolve um sujeito 

conceptualizador e um conteúdo conceptual, o que se verifica mesmo quando o 

verbo recebe dois complementos (ODFEN e CPQUAL), caso em que o conteúdo 

conceptual encontra-se dividido entre os dois componentes.  

Quanto à estrutura argumental prototípica para os verbos de cognição, 

constatamos que também é a mesma no português do Brasil e em espanhol: 

[SEXP  VCOG  ODFEN].  Notemos que, diferente do que ocorre com a construção 

transitiva prototípica, tanto no PB como em espanhol o slot ODFEN não é 

preenchido apenas por um sintagma nominal, mas por uma variedade de 

elementos linguísticos. Em PB, identificamos que o OD e o CR podem apresentar 

diferentes configurações morfossintáticas, assumindo a forma de uma oração, 

de um sintagma nominal ou mesmo não sendo claramente colocado, nos casos 

de ODZERO e CRZERO. Dentre essas possibilidades, nossos resultados apontam 

o objeto direto oracional como a forma preferida para codificação do 

complemento do verbo de cognição no PB. García-Miguel e Comesaña (2004) 

não informam, no texto a que tivemos acesso, exatamente quantos e quais são 

os elementos linguísticos utilizados como OD nesse padrão, mas mencionam, 

como exemplos, a cláusula-complemento no indicativo, a cláusula infinitiva, o 

sintagma nominal etc. e afirmam que o elemento preferido para ocupar o slot de 

ODFEN é uma cláusula ou um clítico.  

                                            

25 Não podemos, neste ponto, utilizar o suporte quantitativo porque não tivemos acesso aos 
números da pesquisa realizada sobre o espanhol. 
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Como principal alternativa sintática para a estrutura argumental 

prototípica, García-Miguel e Comesaña (2004) apontam o padrão que aqui 

identificamos como [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL] e que eles chamam de 

construção transitiva complexa, em razão de o conteúdo conceptual encontrar-

se dividido em dois componentes, um objeto direto e um predicativo do objeto. 

Nos dados em espanhol, o objeto direto é, nessa construção, um sintagma 

nominal ou um clítico; nos nossos dados, encontramos, além desses, outros dois 

elementos nessa função: o objeto direto zero e a oração com verbo no infinitivo. 

Mas essa é, em relação aos nossos dados, a segunda alternativa sintática para 

a estrutura argumental prototípica, sendo a principal alternativa em nossos 

resultados representada pelo subesquema [SEXP  VCOG  CRFEN], em que há um 

complemento preposicionado com valor de objeto direto que identificamos como 

complemento relativo (CR).  

Esta última alternativa não é identificada por García-Miguel e Comesaña 

(2004), assim como o padrão bitransitivo (com OD e OI), registrado por eles, não 

é instanciado nos dados da nossa pesquisa. Embora os autores não esclareçam 

qual a acepção de objeto indireto que estão assumindo, o que observamos no 

exemplo que eles dão parece corresponder, em linhas gerais, à caracterização 

feita por Bechara (2009), apesar de esse padrão estar fundado, como os próprios 

autores destacam, numa extensão metafórica para a ideia de transferência que 

caracteriza a construção bitransitiva prototípica. 

Não estabelecemos comparação com a construção transitiva oblíqua 

identificada por García-Miguel e Comesaña (2004) porque não consideramos, 

em nossa pesquisa, orações interrogativas, as quais são o contexto em que essa 

construção é verificada em espanhol. 

Notemos, portanto, que essa breve comparação entre o PB e o espanhol 

já nos permite constatar, pelas semelhanças identificadas, que, em ambos, 

identifica-se o mesmo esquema para expressar eventos de cognição, no qual o 

verbo estabelece uma relação entre um sujeito conceptualizador e um conteúdo 

conceptual. As diferenças entre os resultados dos dois estudos dizem respeito a 

algumas construções que expressam esse esquema em PB e em espanhol, o 

que não invalida o posicionamento de que ele pode ser geral a todas as línguas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados coletados na pesquisa revelam o uso de dezessete diferentes 

verbos para exprimir processos mentais de cognição no português do Brasil: 

achar, acreditar, aprender, confiar, conhecer, considerar, crer, descobrir, 

entender, esquecer, imaginar, lembrar, pensar, perceber, raciocinar, saber e ver. 

Esses verbos expressam, no Corpus D&G/Natal, catorze valores 

semânticos, dentre os quais conhecimento e opinião, os mais recorrentes, que 

reúnem 137 das 336 amostras, ou 40,7% do total. Os outros valores semânticos 

são suposição, crença, memória, avaliação, compreensão, percepção, reflexão, 

habilidade, preocupação, resolução, previsão e intenção. 

As amostras revelam que três tipos de complemento estão relacionados 

aos verbos de cognição: o objeto direto (OD), o complemento relativo (CR) e o 

complemento predicativo (CP). Os dois primeiros expressam o fenômeno que 

ocorre na mente do sujeito experienciador (SEXP). O CP é utilizado para expor a 

avaliação que o SEXP faz a respeito do ser representado pelo OD. 

Constatamos que o OD e o CR dos verbos de cognição podem 

apresentar diferentes configurações morfossintáticas, assumindo a forma de 

uma oração, de um sintagma nominal ou mesmo não sendo claramente 

colocado, nos casos de ODZERO ou CRZERO (inferido ou anáfora zero). Dentre 

essas possibilidades, o objeto direto oracional (ODOR) é a forma preferida para 

codificação do complemento do verbo de cognição no PB. Isso provavelmente 

ocorre porque os enunciados com verbos desse tipo ‒ devido a seu sentido 

abstrato ‒ apresentam uma maior complexidade cognitiva, o que leva ao uso de 

mais material linguístico na codificação, conforme o subprincípio da quantidade. 

Há, ainda, amostras nas quais o complemento é omitido e, embora o 

contexto permita a recuperação de seu conteúdo, não é possível determinar sua 

forma, já que ele ocorre com verbos que, com o mesmo sentido, ora têm 

complemento preposicionado, ora não. Como não é possível definir se esse 
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complemento é um ODZERO ou um CRZERO, ele é aqui identificado pela 

designação genérica de complemento zero (CZERO). Essa situação ocorre em 

nosso corpus com os verbos acreditar, pensar, lembrar e esquecer. 

O CPQUAL também apresenta variação quanto à forma, podendo ser 

realizado por um sintagma adjetivo, codificação mais frequente, já que é a mais 

específica para expressar qualidade, ou por um sintagma nominal. 

Os resultados obtidos e a análise desenvolvida no capítulo anterior 

demonstram que a construção mais esquemática para os verbos de cognição no 

PB é [SEXP  VCOG  CFEN  (CPQUAL)], em que há necessariamente um sujeito 

humano experienciador (SEXP), um verbo que denota atividade mental de 

cognição (VCOG) e um complemento (CFEN) ‒ OD ou CR ‒, que corresponde ao 

fenômeno/conhecimento experienciado na mente do sujeito. Além desses três 

elementos, pode haver um complemento predicativo (CPQUAL), quando o valor 

semântico expresso pelo verbo é o de avaliação e o experienciador tem a 

necessidade de comunicar a qualidade que ele atribui a algo ou a alguém.  

Esse esquema mais geral sanciona três subesquemas: [SEXP  VCOG  

ODFEN], [SEXP  VCOG  CRFEN] e [SEXP  VCOG  ODFEN  CPQUAL]. Dentre eles, o primeiro 

se revelou a construção de estrutura argumental prototípica para os verbos de 

cognição no PB, dada sua alta frequência, já que é instanciado em 76,3% dos 

dados. A análise revela aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos que 

possivelmente se refletem nesse resultado, tais como uma competição entre o 

subprincípio da quantidade e o princípio da economia de esforço. 

O padrão [SEXP  VCOG  ODFEN] pode ser considerado um subesquema da 

construção transitiva prototípica [SAG  VAÇÃO  ODAFET], uma vez que é formado, 

assim como esta, pelo verbo e dois argumentos, um que desempenha o papel 

de sujeito e outro que desempenha o papel de objeto direto, mas é menos 

esquemática que a transitiva prototípica, já que o verbo é, necessariamente, do 

tipo de cognição.   

Apesar de terem especificações sintáticas idênticas, essas duas 

construções são distintas semanticamente: na oração transitiva prototípica, o 

sujeito é agente, o verbo é de ação e o objeto é afetado; na construção com 

verbo de cognição, o sujeito é experienciador, o verbo indica um processo mental 
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e o objeto corresponde ao fenômeno que é experienciado na mente do sujeito. 

Podemos dizer, portanto, que há uma relação de polissemia entre a construção 

transitiva prototípica e a construção de estrutura argumental preferida pelos 

usuários da língua nas ocorrências com verbos de cognição.  

Consideramos, também, que a construção prototípica dos verbos de 

cognição pode assimilar os outros dois padrões identificados na pesquisa. 

Primeiramente, porque assumimos a semelhança funcional entre o OD e o CR, 

daí a assimilação do padrão [SEXP  VCOG  CRFEN]. Depois porque o terceiro padrão 

funciona como uma espécie de extensão da construção prototípica, já que 

corresponde a esta adicionada de complemento predicativo. 

A comparação entre os resultados obtidos no PB e em espanhol, a partir 

do estudo de García-Miguel e Comesaña (2004), que serviu de motivação inicial 

para nossa pesquisa, revela que a estrutura argumental prototípica para os 

verbos de cognição é a mesma nas duas línguas: em ambos os estudos, o 

padrão prototípico identificado é [SEXP  VCOG  ODFEN]. Além desse padrão, outro 

subesquema é comum aos resultados das duas pesquisas: [SEXP  VCOG  ODFEN  

CPQUAL], que é a principal alternativa sintática para os verbos em espanhol e uma 

das duas alternativas usadas no português brasileiro. Também quanto ao frame 

suscitado pelos verbos de cognição, os resultados coincidem: os verbos de 

cognição se relacionam sempre à mesma moldura, que envolve um sujeito 

conceptualizador e um conteúdo conceptual, o que se verifica mesmo quando o 

verbo recebe dois complementos (OD e CP), caso em que o conteúdo 

conceptual encontra-se dividido entre os dois componentes.  

O estudo da estrutura argumental dos verbos de processos mentais 

pode contemplar, em trabalhos futuros, os outros subtipos apontados por 

Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004): o de percepção, o de afeição e 

o de desejo, os quais ainda seguem pouco investigados no PB. Especificamente 

sobre os verbos de cognição, uma das possibilidades é realizar uma nova 

investigação sobre verbos como saber e entender, que vêm sendo 

frequentemente recrutados para marcadores discursivos. Embora esse fato 

tenha sido por nós registrado, não foi contemplado neste trabalho. 
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A pesquisa se mostra, portanto, bastante frutífera, haja vista que 

responde adequadamente a todas as questões inicialmente colocadas e atende 

a todos os objetivos propostos, proporcionando a identificação da construção 

prototípica para verbos de cognição no português do Brasil. Assim, dá sua 

contribuição para fazer avançar a descrição da gramática do português. 
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