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As dunas de areia têm regularidades apa-
rentes de formato e estrutura, contudo elas 
também exibem considerável variação entre 
instâncias individuais, assim como gradiên-
cia e mudança ao longo do tempo. Se qui-
sermos entender fenômenos que são tanto 
estruturados quanto variáveis, é necessário 
olharmos para além das formas superficiais 
mutáveis e considerarmos as forças que pro-
duzem os padrões observáveis.

(BYBEE, Joan. Língua, uso e cognição. 
Tradução: Maria Angélica Furtado da 
Cunha. São Paulo: Cortez, 2016, p. 17)



Apresentação

Angélica Furtado ingressou no Mestrado em Linguística da 
Universidade de Brasília em 1976. Eram os anos em que o 
impacto do modelo teórico proposto por Chomsky perme-
ava toda a investigação no campo da sintaxe e da fonologia 
desenvolvida na pós-graduação brasileira.

Dois anos depois, defendeu a dissertação Sobre os tra-
tamentos transformacionalista e léxico-interpretativo das 
construções passivas em português1, orientada pela professora 
Lúcia Maria Pinheiro Lobato.

Em 1984, iniciou o Curso de Doutorado em Linguística 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cedo constatou 
que o papel comunicativo – e, portanto, a função – a que se 

1 FURTADO DA CUNHA, M. A. Sobre os tratamentos transformacionalista e 
léxico-interpretativo das construções passivas em português.1978. Dissertacão 
(Mestrado em Linguística)  ‒ Universidade de Brasília, Brasília, 1978.



prestam as formas linguísticas tem uma atuação destacada 
na codificação dessas formas. Sentia a necessidade de tentar 
correlacionar, de alguma maneira, forma e função.

Essa busca se completou quando Angélica se familiarizou 
com a teoria esboçada por Givón (1979)2 e por Hopper e 
Thompson (1980)3, em especial. Escreveu a tese A passiva no 
discurso4. Manteve, assim, o tema de investigação do mes-
trado – a construção passiva –, sob a perspectiva do quadro 
teórico funcionalista. Defendida e aprovada em 1989, essa foi 
a primeira tese de doutorado assumidamente funcionalista no 
âmbito da UFRJ, que, nos anos que se seguiram, gerou vários 
trabalhos sérios sob o enfoque desse paradigma. O trabalho 
examinou fatores sintáticos, semânticos e pragmáticos que 
levam o produtor do texto a usar uma oração passiva, e não 
uma ativa. Analisando textos reais, produzidos em situação 
de interação, demonstrou que o propósito comunicativo da 
passiva condiciona sua distribuição.

Concluído o doutorado, a pesquisadora voltou-se para o 
estudo da negativa, que há muito lhe interessava. A leitura 
da literatura especializada contribuiu significativamente para 

2 GIVÓN, T. On understanding grammar. New York: Academic Press, 1979.

3 HOPPER, P. J.; THOMPSON, S. A. Transitivity in grammar and discourse. 
Language, v. 56, n. 2, p. 251-99, June 1980.

4 FURTADO DA CUNHA, M. A. A passiva no discurso. 1989. Tese (Doutorado 
em Linguística)  ‒ Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1989.



a escolha desse tema, sobretudo os textos de Givón (1979) e 
de Thompson (1995)5. Ela concentrou esforços no sentido de 
compreender as motivações comunicativas para o uso das 
estratégias de negação no português do Brasil.

Em 1993, criou uma seção do Grupo de Estudos Discurso & 
Gramática (D&G) na UFRN, o mais antigo do Departamento 
de Letras. A seção D&G/Natal propiciou o desenvolvimento 
de inúmeras pesquisas por Angélica Furtado bem como a 
orientação de diversos trabalhos, da iniciação científica ao 
doutorado. O pioneirismo e a produção científica do D&G/
Natal contribuíram significativamente para a consolidação 
da pesquisa em Linguística Funcional no nordeste brasileiro.

De abril de 1996 a janeiro de 1997, em Santa Bárbara, 
Angélica trabalhou com Wallace Chafe, John DuBois e William 
Ashby no processo de codificação dos mecanismos de negação. 
Buscou evidências diacrônicas, ao lado das sincrônicas, que 
auxiliam na compreensão dos fatores que presidem a emergência 
das estratégias negativas no português do Brasil.

Retornou a seu foco principal de pesquisa, a gramática da 
oração, investigando o fenômeno da transitividade, tal como 
ele se manifesta em orações ativas simples. Focalizou a estru-
tura argumental dos verbos tradicionalmente classificados 

5 THOMPSON, S. A. A discourse explanation for the cross-linguistic differences 
in the grammar of interrogation and negation. Santa Barbara: UCSB, 1995.



como transitivos e o papel semântico dos argumentos sujeito 
e objeto. Seguindo pressupostos teóricos funcionalistas e cog-
nitivistas, analisou as relações morfossintáticas e semânticas 
que se estabelecem entre um verbo e seu(s) argumento(s). Com 
o projeto Manifestações discursivas da estrutura argumental: 
forma e função, partiu para o seu segundo pós-doutorado na 
Universidade de Santa Bárbara, Califórnia, de setembro de 
2003 a julho de 2004.

O grupo de estudos de Natal está centrado no exame da 
trajetória da língua, que surge no discurso, se cristaliza na 
gramática e pode retornar ao discurso. Trabalha, em termos 
teóricos e empíricos, no intuito de melhor compreender a 
emergência contínua da gramática do português, aplicando 
os princípios e as categorias do funcionalismo americano con-
temporâneo. Analisa manifestações de variação e/ou mudança 
em textos falados e escritos, tomando o processo de variação 
linguística como uma das etapas de mudança por que passam 
as expressões linguísticas em sua trajetória de regulariza-
ção gramatical. Apregoa que nessa nova conceptualização 
de gramática, não há espaço para a rigidez ou regularidade 
absoluta. Com efeito, além de ser condicionada por fatores 
cognitivos inatos, a gramática é, sobretudo, uma consequência 
da interação dos usuários da língua, de que resultam padrões 
que se manifestam e se estabelecem no uso real.



Marco significativo do D&G/Natal – e de Angélica, em 
particular – são publicações que têm servido de inspiração 
teórica e analítica a várias pesquisas funcionalistas. Entre essas 
publicações, podemos citar o Corpus Discurso & Gramática: 
a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 1998)6 e o Banco Conversacional de Natal (FURTADO 
DA CUNHA, 2011)7, materiais empíricos tomados para a inves-
tigação de fenômenos linguísticos diversos. Em parceria com 
Mariângela Rios de Oliveira e Mário Martelotta, Angélica 
Furtado organizou Linguística Funcional: teoria e prática8, 
obra que tem constado da bibliografia de cursos de Letras 
de várias instituições brasileiras e de processos seletivos para 
muitos Programas de Pós-graduação na área de Linguística.

Mais recentemente, o D&G/Natal, à semelhança das seções 
do Rio de Janeiro e de Niterói, tem incorporado em suas 
pesquisas contribuições teórico-metodológicas da Gramática 
de Construções. Essa incorporação resultou em nova orien-
tação denominada Linguística Funcional Centrada no Uso 
(LFCU) por sugestão de Angélica Furtado, com base no rótulo 

6 FURTADO DA CUNHA, M. A. (org.). Corpus Discurso & Gramática: a 
língua falada e escrita na cidade do Natal. Natal: EDUFRN, 1998.

7 FURTADO DA CUNHA, M. A. (org.). Banco conversacional de Natal. 
Natal: EDUFRN, 2011.

8 FURTADO DA Cunha, M. A.; OLIVEIRA, M. R. de; MARTELOTTA, M. 
E. (org.). Linguística Funcional: teoria e prática. Rio de Janeiro: FAPERJ/
DP&A, 2003.



Linguística Centrada no Uso, proposta inicialmente por Mário 
Martelotta em equivalência ao termo Usage-Based Linguistics 
(BYBEE, 2010)9. Nesse sentido, os fenômenos investigados ulti-
mamente têm recebido um tratamento que conjuga princípios 
e conceitos operacionais da vertente funcionalista clássica (na 
linha de Talmy Givón, Paul Hopper, Joan Bybee, Elizabeth 
Traugott e outros) e da visão cognitivista da linguagem, em 
especial, a abordagem construcionista conforme desenvol-
vida por Adele Goldberg, William Croft, Graeme Trousdale, 
Martin Hilpert, entre outros.

A utilização de conceitos e ferramentas analíticas da 
Gramática de Construções pela LFCU, contudo, tem suscitado 
desafios de ordem teórico-metodológica. Tais desafios dizem 
respeito, notadamente, à acomodação e à operacionalização 
de noções de viés construcionista relativas ao pareamento for-
ma-função bem como ao elo simbólico e arbitrário implicado 
nesse pareamento. Essas questões se revestem de importância 
máxima visto que se vinculam diretamente a princípios caros 
ao Funcionalismo: a ideia de que a função tem ascendência 
sobre a forma e de que esta é, sobretudo, motivada por aquela, 
o que é crucial para uma análise que leva em conta a relação 
entre esses polos na língua. Essas preocupações culminaram 
com a produção do artigo O pareamento forma-função nas 

9 BYBEE, J. Language, usage and cognition. Cambridge: CUP, 2010.



construções: questões teóricas e operacionais10, por Angélica 
Furtado e colaboradores do D&G/Natal, no qual defendem 
esses princípios e a manutenção da identidade funcionalista 
na pesquisa linguística.

A organização deste livro representa, assim, o coroamento 
do exitoso percurso acadêmico trilhado por Angélica. Trata-se 
da justa homenagem prestada por ex-alunos, ex-orientan-
dos e colegas, tanto no âmbito do D&G como fora dele, em 
reconhecimento ao trabalho dessa professora pesquisadora 
e à importante contribuição que ela tem dado aos estudos 
linguísticos no Brasil.

Por sua temática, os capítulos que compõem o livro refle-
tem, em certa medida, o diálogo frutífero que Angélica tem 
mantido com os autores e coautores desses textos ao longo 
de sua trajetória acadêmica. É, portanto, uma produção que 
enaltece essa trajetória, a qual tem sido marcada pela dedicação 
ao ensino e à pesquisa, bem como por inegáveis conquistas.

No capítulo Cognitivismo, funcionalismo e perspectiva 
cognitivo-funcional, Marcos Costa (UFRN) discute o que se 
conhece como Linguística Cognitivo-Funcional, na linha de 
Michael Tomasello. Procura demonstrar a sintonia entre a 

10 FURTADO DA CUNHA, M. A.; SILVA, J. R.; BISPO, E. B. O pareamento 
forma-função nas construções: questões teóricas e operacionais. Revista 
LinguíStica, v. especial, p. 55-67, 2016.



pesquisa recente no âmbito da Linguística Cognitiva e teorias 
de viés funcionalista que se concentram no uso da linguagem 
e nas funções por ela desempenhadas.

Da regência verbal à construção de estrutura argumental: 
dois estudos da gramática da oração, de Sheyla Trindade 
(IFRN), apresenta os resultados de duas pesquisas desen-
volvidas sob a supervisão de Angélica Furtado: a primeira 
delas trata da regência dos verbos ir, chegar, vir e voltar indi-
cativos de movimento, sob a perspectiva da vertente clássica 
do Funcionalismo norte-americano; a segunda discute a 
construção de estrutura argumental com verbos de cognição 
no português do Brasil, apoiada na Linguística Funcional 
Centrada no Uso.

O capítulo Construção transitiva e modulações de sen-
tido: um olhar centrado no uso, de Nedja de Lucena (UFRN), 
concentra-se nas extensões de sentido que se estabelecem 
na manifestação discursiva das instanciações da construção 
transitiva, com foco no subesquema de ação-processo e nas 
diferentes microconstruções que instanciam essa construção. 
O estudo constitui uma ampliação de seu trabalho de douto-
ramento sob a orientação da professora Angélica.

Em A construção [(X)VAUXVPPSN]FOC: do Funcionalismo 
Clássico à Linguística Funcional Centrada no Uso, Roberto 
de Freitas Junior (UFRJ) e Maria Maura Cezario (UFRJ/



CNPq) retomam contribuições do trabalho funcionalista de 
Furtado da Cunha (1987) sobre a ordem verbo-sujeito na voz 
passiva do português brasileiro e analisam a construção [(X)
VAUXVPPSN]]FOC, à luz do modelo teórico da Gramática das 
Construções Baseada no Uso.

No capítulo Morto de inveja: a construção [X de (Adv) 
Y]INTENS, José Romerito (UFRN) e Edvaldo Bispo (UFRN) 
examinam a construção intensiva [X de (Adv) Y] conside-
rando aspectos formais e funcionais implicados em seu uso. 
Nesse exame, levam em conta, ainda, questões relativas à 
esquematicidade, à produtividade e à composicionalidade 
dessa construção. Esse trabalho representa um dos desdobra-
mentos das pesquisas de José Romerito sobre a intensificação, 
orientadas por Maria Angélica.

Em Idiomaticidade de construções verbais sintagmáticas, 
José da Luz (UFRN), embasado na Linguística Cognitivo-
Funcional, focaliza pré-fabricados linguísticos – do tipo abrir 
o jogo, ter culpa no cartório, por exemplo –, no português 
do Brasil, buscando descrever a estrutura morfossintática e 
aspectos semântico-pragmáticos dessas construções.

O capítulo Usos do GOTTA e suas tendências de variação 
e mudança como marcador de modalidade no inglês ameri-
cano contemporâneo, de João Bosco Figueiredo (UERN) e 
Ana Flávia Matos Freire, aborda a multifuncionalidade do 



item gramatical gotta como modalizador, na sincronia atual 
do inglês, sob a perspectiva da gramaticalização, conforme 
postulada pelo Funcionalismo norte-americano.

Em A Construção Resultativa e o Sistema de Transitividade 
da Linguística Sistêmico-Funcional, Wellington Mendes 
(UERN) e Maria Medianeira (UFPE) analisam a Construção 
Resultativa, na ótica da Gramática de Construção, e o Sistema 
de Transitividade, na perspectiva da Linguística Sistêmico-
Funcional, procurando demonstrar o diálogo possível entre 
essas duas abordagens teórico-metodológicas.

No último capítulo, Ivo Rosário (UFF) e Mariângela Rios 
(UFF/UERJ/CNPq), no capítulo Linguística funcional no século 
XXI – quo vadis?, fazem uma reflexão sobre os desafios, os 
refinamentos, os rumos e as alternativas teórico-metodoló-
gicas do Funcionalismo praticado pelo D&G no século XXI, 
decorrente da estreita relação entre esse paradigma teórico 
e a abordagem construcionista. Nesse sentido, os autores 
dialogam, em certa medida, com o artigo de Furtado da 
Cunha, Silva e Bispo (2016), referido anteriormente.

Registramos, ainda, uma pequena amostra quantitativa 
sobre a trajetória acadêmica da homenageada. Professora da 
UFRN por mais de 40 anos, Bolsista de Produtividade em 
pesquisa do CNPq desde 1999, Angélica Furtado publicou 
mais de 50 artigos em periódicos especializados, cerca de 40 



capítulos e organizou mais de 15 livros. Sob sua orientação, 
foram formados 25 mestres, 11 doutores e mais de 30 bolsistas 
de iniciação científica.

Por fim, destacamos que o Conselho Universitário 
(CONSUNI) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, reconhecendo a relevante contribuição para sua área 
de atuação, aprovou, em dezembro de 2019, a concessão do 
título de Professora Emérita a Maria Angélica Furtado da 
Cunha. Justa homenagem!

Parabéns, Angélica!

Sebastião Josué Votre

Edvaldo Balduíno Bispo

José Romerito Silva
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1 Cognitivismo, funcionalismo e 
perspectiva cognitivo-funcional 

Marcos Antonio Costa1

1 Introdução 

De maneira um tanto generalizada e, consequentemente, 
simplificada, a historiografia linguística muito frequente-
mente descreve os estudos da linguagem desenvolvidos ao 
longo do século XX circunscritos a uma polarização entre 
formalistas e funcionalistas de diferentes matizes. Essas duas 
perspectivas foram descritas, na tradição do último século, a 
partir de recortes relativamente estanques. Por um lado, os 
formalistas defendendo que as línguas naturais, embora não 
sendo sistemas lógicos, são passíveis de análise lógica e, por 

1 Professor Associado do Departamento de Letras da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Kanto_meu@yahoo.com.br.

mailto:Kanto_meu@yahoo.com.br
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isso, podem receber tratamento semelhante ao adotado no 
âmbito das linguagens formais, ignorando-se suas funções. Os 
funcionalistas, por outro lado, argumentando que as línguas 
naturais são, antes de tudo, instrumento de comunicação e 
de interação social e, portanto, devem ser compreendidas 
como ferramentas cuja forma se adapta às funções, que são, 
primariamente, comunicativas. 

Em outros termos, podemos afirmar que os formalis-
tas estão circunscritos ao olhar de que as línguas naturais 
apresentam, de maneira subjacente, estruturas que devem 
ser descritas com o intuito de se especificar como elas estão 
organizadas em nossa mente, quais os símbolos envolvidos 
e como esses símbolos são ordenados por regras formais, do 
tipo sintática, por exemplo, como proposto pelos gerativistas. 
Diferentemente, os funcionalistas são representados por aque-
les para quem a função que a forma linguística desempenha no 
ato comunicativo tem papel predominante, de maneira que a 
pragmática representaria, para esse grupo, o componente mais 
abrangente, no interior do qual a semântica e a sintaxe devem 
ser estudadas. Ou seja, no âmbito do formalismo, a sintaxe 
é autônoma, independente da semântica e da pragmática, 
apresentando um funcionamento próprio (OLIVEIRA, 2005, 
p. 225); na esfera funcionalista, entretanto, “a sintaxe tem a 
forma que tem em decorrência das estratégias de organização 
da informação empregadas pelos falantes no momento da 
interação discursiva” (MARTELOTTA; KENEDY, 2015, p. 17). 
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A perspectiva formalista, cuja tradição no século XX 
remonta ao descritivismo americano (Bloomfield, Trager, 
Bloch, Harris, Fries), é representada mais frequentemente pela 
abordagem cognitiva formulada por Chomsky na década de 
1950, o Gerativismo. De acordo com essa proposta, a tarefa 
mais fundamental da linguística deveria ser explicar o caráter 
gerativo das línguas naturais, isto é, explicar o fato de que, 
em todas as línguas humanas, é possível a produção de uma 
quantidade infinita de frases a partir de um conjunto finito 
de fonemas, morfemas, palavras e regras sintáticas. Em última 
instância, é esse empreendimento que garante aos gerativis-
tas a afirmação de que a sintaxe é (e sempre foi) um sistema 
autônomo, um módulo independente, logicamente anterior e 
mais central que a semântica e a pragmática, uma vez que a 
linguagem “surge de uma mutação genética que permitiu ao 
indivíduo a possibilidade de organizar melhor sua vida mental, 
tornando-o mais apto” (OLIVEIRA, 2004, p. 225-226).

Em relação às tendências funcionalistas, Pezatti (2004, 
p. 167) observa que o termo funcional “tem sido vinculado a 
uma variedade tão grande de modelos teóricos que se torna 
impossível a existência de uma teoria monolítica que seja com-
partilhada por todos os que se identificam com a corrente 
funcionalista”. A autora aponta que o funcionalismo moderno 
é, de certo modo, um retorno à concepção de linguistas do 
século XIX, como Whitney, von der Gabelentz e Hermann 
Paul e que, no século XX, o ponto de vista funcional pode ser 
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encontrado, por exemplo, na Escola Linguística de Praga, na 
tradição antropológica americana com o trabalho de Sapir 
e seus seguidores, na teoria tagmêmica de Pike, no trabalho 
etnograficamente orientado de Hymes, na tradição britânica de 
Firth e Halliday e, nos EUA, nos anos de 1970, com o surgimento 
de um grupo de pesquisadores centrados na Califórnia, que 
inclui Talmy Givón, Charles Li, Sandra Thompson, Wallace 
Chafe, Scott DeLancey, John DuBois, entre outros. 

Resumidamente, as diferenças epistemológicas e meto-
dológicas que separam a tradição formalista da tradição 
funcionalista nos estudos da linguagem estabeleceram, 
notoriamente ao longo do século XX, a compreensão de 
que havia dois polos antagônicos, estando cada um deles 
satisfatoriamente delimitado e disponível para a investigação 
acerca da linguagem.

Contudo, ao que parece, a reordenação metodológica e 
conceitual de um conjunto de teorias linguísticas ocorrida 
nas últimas décadas do século passado, e ainda hoje em 
movimento, fez com que as controvérsias entre formalistas 
e funcionalistas adquirissem contornos bem mais comple-
xos. Embora não se aplique à Linguística como um todo, o 
fato é que, desde o início do século XXI, apresentam-se em 
pauta os interesses de linguistas filiados a diferentes pers-
pectivas teóricas de tomar como convergentes aspectos da 
linguagem que estão, simultaneamente, relacionados ao seu 
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funcionamento no jogo interacional entre sujeitos situados 
em contextos socioculturais específicos, assim como aos 
mecanismos psicocognitivos que lhe são subjacentes. 

Atentos a esse movimento epistemológico, desejamos, 
neste capítulo, alcançar três objetivos: 

(a) evidenciar a trajetória dos estudos cognitivos da 
linguagem ao longo do século XX, de modo a pontuar os 
embates ocorridos no âmbito da Teoria Gerativa que ense-
jaram um movimento de oposição à tese de que a gramática 
é um sistema formal cuja análise independe do significado 
dos elementos de suas fórmulas. Esse movimento, rotulado de 
Semântica Gerativa, desenvolve-se durante a década de 1970 
e é comandado por Charles Fillmore, Paul Postal, George 
Lakoff, Háj Ross e James McCawley;  

(b) situar o surgimento da Linguística Cognitiva, entre 
as décadas de 1970 e 1980, como impulsionado pelo interesse 
na investigação de fenômenos semânticos, o que irá torná-la 
uma abordagem cognitiva da linguagem pragmática e funcio-
nalmente orientada, tanto teórica como metodologicamente;  

(c) defender nosso entendimento de que a perspectiva 
cognitivo-funcional, conforme formulação de Tomasello 
(2003a, 2003b), dentre outras perspectivas, ilustra adequa-
damente este novo momento dos estudos da linguagem.  
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Além desta introdução, o capítulo está dividido em três 
outras seções. Na primeira delas, intitulada Da razão car-
tesiana à mente corporificada: as duas gerações cognitivas 
dos estudos da linguagem, apresentamos um breve histórico 
acerca da ruptura ocorrida no interior do Gerativismo que 
conduziu alguns linguistas à defesa do pressuposto de que a 
semântica é a potência motriz a engendrar as formas sintá-
ticas. Conforme pretendemos destacar, tal pressuposto está 
diretamente relacionado a uma segunda geração cognitivista 
dos estudos da linguagem, a Linguística Cognitiva.

Na seção subsequente, que recebe o título As bases cultu-
rais para o desenvolvimento da cognição humana: a proposta 
de Tomasello, apontamos as premissas a partir das quais o 
paradigma cognitivo-funcional para explicar a linguagem 
entre os humanos é formulado por Michael Tomasello, psi-
cólogo estadunidense que desenvolve pesquisas no quadro da 
antropologia evolutiva. Conforme Tomasello (2003a, 2003b, 
1997), a aquisição e o desenvolvimento de competências 
linguísticas são processos sociobiológicos envolvendo habi-
lidades sociocognitivas de compreensão e compartilhamento 
de intencionalidade entre indivíduos humanos. 

Em seguida, apresentamos nossas Considerações finais. 
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2 Da Razão Cartesiana à Mente Corporificada:  
as duas gerações cognitivas dos 
estudos da linguagem 

O formalismo que caracteriza o modelo da Gramática 
Gerativa proposto por Chomsky pode ser discutido levando-se 
em conta a tese defendida pelo autor acerca da autonomia e 
da centralidade do componente sintático nesse modelo. A 
importância desse componente se deve ao fato de ser ele o 
responsável pelo caráter gerativo das línguas. Dizendo de 
outra maneira, podemos afirmar que, para os gerativistas, é 
o módulo sintático, compreendido como o sistema computa-
cional da linguagem humana, que permite a nós, humanos, a 
geração de infinitas frases com base nos recursos finitos das 
línguas. O termo “sintaxe”, portanto, nos estudos gerativistas, 
“se refere à nossa capacidade de construir representações 
linguísticas complexas, como sintagmas e frases, com base 
na combinação recursiva de itens lexicais” (KENEDY, 2013, 
p. 179). Cabe lembrar que a noção de “recursividade”, tam-
bém denominada “criatividade”, é, para Chomsky, talvez a 
propriedade que definitivamente separa as línguas humanas 
de todos os outros sistemas de comunicação existentes.

Com essa proposta, Chomsky retoma o debate sobre 
a natureza e o funcionamento da linguagem a partir de 
bases racionalistas e, em Linguística Cartesiana, afirma que 



26

1 Cognitivismo, funcionalismo e perspectiva cognitivo-funcional

a Gramática Geral e Racional de Port Royal é a primeira 
teoria geral da estrutura linguística realmente importante 
(CHOMSKY, 1971). A perspectiva racionalista chomskiana, 
além de apontar a sintaxe como componente central e autô-
nomo para um modelo de gramática, sugere que a comple-
xidade linguística é apenas um fenômeno de superfície, uma 
vez que, mais profundamente, as línguas seriam sistemas 
organizados extremamente regulares, dotados de leis que 
regem o seu funcionamento.

Ocorre que, entre as décadas de 1960 e 1970, entre os 
gerativistas, são apresentadas duas orientações quanto à cen-
tralidade da semântica ou da sintaxe no sistema gramatical: 

(a) a semântica gerativa (com a defesa de que a semântica 
engendra as formas sintáticas), desenvolvida nos Estados 
Unidos pelas mãos de Lakoff, Postal, Fillmore, McCawley 
entre outros, posiciona-se diferentemente da sintaxe gerativa 
chomskiana, embora continuasse assumindo o postulado 
da estrutura lógico-formal das línguas naturais conforme a 
tradição gerativista. O conhecido artigo de Lakoff, Toward 
Generative Semantics, escrito em 1963 e publicado em 1976, 
tornou-se uma grande referência desse debate, que levou a 
semântica a ocupar papel cada vez mais fundacional; e, como 
reação à semântica gerativa, 
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(b) a semântica interpretativa (defendendo que a sintaxe 
gera formas interpretáveis) tenderá a manter a distinção entre 
sintaxe e semântica, atribuindo ao componente semântico o 
papel de interpretar os marcadores sintagmáticos subjacen-
tes em termos de significado.

Independentemente dessa querela ter possuído motiva-
ções muito mais políticas que epistemológicas no âmbito do 
próprio gerativismo (Cf. HUCK; GOLDSMITH, 1995 apud 
OLIVEIRA, 2004, p. 225), é indiscutível o quanto ela foi 
decisiva para significativas mudanças que vieram a ocorrer 
no paradigma cognitivista dos estudos da linguagem. 

De acordo com Oliveira (1999, p. 309), 

O fim da disputa semântica gerativa e semântica inter-
pretativa se dá com a “morte” da semântica gerativa e o 
nascimento de um modelo de análise do significado de 
cunho funcional, que será conhecido como semântica 
cognitiva; esta nova abordagem vai congregar os dissiden-
tes da abordagem gerativa: Lakoff, Fillmore, Langacker, 
entre outros, e tem na publicação de Metaphors we live 
by (1980) um marco fundacional. (OLIVEIRA, 1999, p. 
309, grifos nossos). 

A semântica cognitiva, em franca oposição à semântica 
formal e à sintaxe gerativa chomskiana, está associada à 
Linguística Cognitiva, teoria que se estabelece como um 
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contraponto ao cognitivismo clássico, que se baseia na con-
cepção de mente como um artefato computacional e modular.

De acordo com Croft e Cruse (2004), em termos gerais, 
esse segundo momento da revolução cognitiva desenvolveu-se 
a partir de três importantes pressupostos básicos:

(a) As faculdades cognitivas não são separadas: ao contrá-
rio do que postula o paradigma chomskyano, a linguagem não 
constitui um módulo inato, separado de outras capacidades 
cognitivas do ser humano. As representações do conhecimento 
linguístico, nesse enfoque, são essencialmente do mesmo tipo 
de outros mecanismos conceptuais, amplamente investigados 
pela Psicologia, tais como categorização, conceptualização, 
organização gestáltica, mapeamento conceptual, analogia, 
esquematização, inferenciação, dentre outros, de fundamental 
importância para a emergência, estruturação e recuperação 
do conhecimento linguístico; 

(b) A estrutura da gramática de uma língua reflete diferen-
tes processos de conceptualização: de acordo com Langacker 
(1987), gramática é conceptualização. Para o autor, a gramática 
de uma língua é o reflexo de diferentes processos de concep-
tualização, uma vez que até mesmo os padrões de combinação 
das diversas estruturas de uma dada língua são decorrentes de 
processos que se dão no nível do sistema conceptual humano. 
Tal afirmação sugere que a linguagem é simbólica em todos os 
seus aspectos, inclusive os morfossintáticos. Essa perspectiva 
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simbólica da gramática possibilitou o desenvolvimento da 
Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987) e das chamadas 
Gramáticas de Construções, desenvolvidas, dentre outros 
autores, por Lakoff (1987), Fillmore, Kay e O’Connor (1988), 
Croft (2001) e Goldberg (1995, 2006); 

(c) O conhecimento linguístico emerge e se estrutura 
a partir do uso da linguagem (Usage-Based Model): isto é, 
categorias e estruturas gramaticais são construídas a partir 
de processos cognitivos gerais que aplicamos às diversas 
situações de uso real da linguagem. 

O primeiro desses pressupostos, relacionado à orienta-
ção de cunho conexionista, que caracteriza a Linguística 
Cognitiva, pode ser evidenciado, por exemplo, com a Teoria da 
Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980), e também 
com a Teoria Neural da Metáfora (LAKOFF; JOHNSON, 
1999). Essas teorias sustentam-se no pressuposto de que o sig-
nificado é construído a partir de nossas interações corpóreas 
com o entorno ambiental e de que a metáfora constitui um 
tipo de “racionalidade imaginativa”, fundada na experiência 
vivida. O pensamento, portanto, tem base corporal, além de 
ser “imaginativo”, no sentido de que os conceitos que estão 
diretamente fundados na experiência são base para metáforas, 
dentre outras operações figurativas. Apoiados no paradigma 
denominado “realismo corporificado” (embodied realism), os 
autores postulam a existência de estruturas gestálticas que 
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emergiriam da experiência direta de nossos corpos no mundo. 
Nesses termos, nosso sistema conceptual estaria assentado em 
nossas experiências enquanto organismos dotados de certa 
configuração biológica.

Discutindo as implicações filosóficas e psicológicas do 
realismo corporificado no âmbito da Linguística Cognitiva, 
Ferrari (2001, p. 24) afirma que

Enquanto o cartesianismo postula uma racionalidade formal 
e universal, instanciada inatamente no organismo humano, 
a tese da corporificação reforça a continuidade e o caráter 
motivado da relação entre experiência corporal pré ou 
não linguística e a cognição; além de buscar princípios 
explanatórios profundos na neurobiologia humana. A tese 
da corporificação é compatível com o pensamento corrente 
em Neurociência Cognitiva (Damásio, 1994). É também 
consistente com modelos computacionais conexionistas 
epigenéticos (Elman et al., 1996). Essa tese está, portanto, em 
sintonia com a segunda geração da ciência cognitiva que vem 
ganhando terreno, e na verdade, pode ser encarada como 
uma das principais contribuições filosóficas que a linguística 
cognitiva oferece para essa “nova” ciência cognitiva. 

Com a Teoria da Metáfora Conceptual, Lakoff e Johnson 
discutem aspectos sobre a função da metáfora como elemento 
organizador do sistema conceitual humano, ressaltando 
que os mapeamentos metafóricos, que ocorrem no nível da 
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cognição, são amplamente influenciados pela experiência do 
homem no mundo em que vive. Os autores, evidenciando 
a sistematicidade no uso das construções metafóricas e a 
substancial influência que esse sistema exerce sobre nosso 
pensamento e nossas ações, concluem que o pensamento 
opera metaforicamente:

A reivindicação mais importante que temos feito até agora 
é que a metáfora não é apenas uma questão de lingua-
gem, isto é, de meras palavras. Iremos argumentar que, 
pelo contrário, os processos de pensamento humano são 
amplamente metafóricos. Isto é o que queremos dizer 
quando dizemos que o sistema conceptual humano é 
metaforicamente estruturado e definido. Metáforas como 
expressões linguísticas são possíveis precisamente por 
existirem metáforas no sistema conceitual de uma pessoa. 
(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 7).  

Feldman (2006), complementando essas ideias, argumenta 
que uma teoria da linguagem corporificada deve ser pautada 
em três princípios fundamentais: 

(a) o pensamento é uma atividade neural estruturada;

(b) a linguagem é inseparável do pensamento e da experiência;

(c) o estudo da linguagem deve ser explicitamente baseado 
nesses princípios.
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Em 1999, Lakoff e Johnson apresentam uma nova versão da 
Teoria Conceptual da Metáfora: a Teoria Neural da Metáfora. 
Essa nova elaboração – motivada pelas descobertas em neu-
robiologia e buscando evidências para sua sustentação no 
campo da neurociência experimental – assume, com ênfase, a 
hipótese da cognição corporificada (embodied cognition) e se 
posiciona criticamente frente à tradição filosófica ocidental, 
de acordo com a qual a capacidade para raciocinar é sepa-
rada e independente da percepção sensorial e do movimento 
corporal. Os autores defendem que, no modelo tradicional, 
embora a razão possa receber informações da percepção e 
o movimento possa ser uma consequência dela, nenhum 
aspecto da percepção ou do movimento é tratado como parte 
da razão (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 16-17).

Ao enfatizar as bases neurobiológicas de nossos sistemas 
conceptuais, o enfoque experiencialista proposto por esses e 
outros autores não exclui ou reduz a importância dos fatores 
interacionais, sociais e culturais para nossa compreensão 
acerca do fenômeno da linguagem. O próprio entendimento 
de mente corporificada (embodied mind) se apoia na neces-
sária interatividade entre os sujeitos e entre os sujeitos e seu 
entorno sociocultural. 

O “experiencialismo”, enquanto posição filosófica e episte-
mológica da Linguística Cognitiva (SILVA, 1997), ao abraçar 
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a pressuposição de que a linguagem deve ser explicada em 
termos cognitivos, semânticos e funcionais, reafirma, pois, 
seu compromisso de pensar os processos semiológicos que 
utilizamos para categorizar as coisas à nossa volta. São esses 
processos que nos asseguram a construção de uma ordem 
física e social para o mundo. Sob a consideração de que as 
atividades de categorização são determinadas pela nossa 
própria experiência corporal e pela experiência individual 
e coletiva, Langacker (1999, p. 14-15) afirma que a função 
semiológica a que serve a linguagem é o que a permite exercer 
sua função interativa, ao mesmo tempo em que a interação 
é fundamentalmente dependente das mentes corporificadas 
que a ela se engajam. Lakoff e Johnson (2002, p. 265), por sua 
vez, afirmam que “para compreender o mundo e agir nele, 
temos que categorizar os objetos e as coisas de forma que 
passem a fazer sentido para nós”. O uso linguístico, então, 
considerando a abordagem aqui apresentada, está além da 
mera funcionalidade comunicativa, para revelar-se como uma 
forma de conceber a realidade e refletir sobre essa concepção.

O segundo pressuposto apontado por Croft e Cruse (2004) 
como caracterizador de uma nova geração do cognitivismo no 
século XX reflete a asserção de Ronald Langacker de que “gra-
mática é conceptualização” e o subsequente desenvolvimento 
das chamadas Gramáticas das Construções. Essa acepção de 
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gramática implica um conjunto de pares forma/sentido, ou 
seja, uma rede de construções gramaticais concebida como um 
sistema de organização conceptual. Adotando essa perspectiva, 
a Linguística Cognitiva defende que as categorias (classes e 
construções) gramaticais são também, tal como as lexicais, 
entidades simbólicas, isto é, significativas (simbolizam um 
conteúdo conceptual). Portanto, elas devem ser consideradas 
não somente em termos das suas propriedades sintáticas, mas 
tendo em conta a sua base semântica. Em síntese, na perspectiva 
da Gramática das Construções, as construções são as únicas 
unidades da gramática, variando apenas em complexidade e 
esquematicidade ao longo de um contínuo de construções, 
que vai do léxico – mais específico e de menor complexidade 
– à gramática – mais esquemática e de maior complexidade. 
Desse modo, “menino”, por exemplo, é uma construção menos 
complexa e menos esquemática do que o padrão oracional 
SVO. Assim sendo, a não adoção, por parte desse modelo, de 
uma divisão estrita entre construções sintáticas e construções 
lexicais se justifica: embora essas construções se diferenciem 
em complexidade interna, ambas estabelecem um parea-
mento forma/sentido. Além do que, o modelo da Gramática 
das Construções rejeita uma divisão rígida entre semântica e 
pragmática, na medida em que as construções representam, 
ao mesmo tempo, informações semânticas e informações 
acerca das estratégias de interação comunicativa realizadas 
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pelos usuários da língua. A concepção de uma gramática de 
construções nos permite, então, postular uma configuração sin-
tática (forma) que estabelece um pareamento com uma função  
semântico-pragmática (significado). 

Complementando tais ideias, citamos Goldberg, que, ao 
postular sobre o modo de aquisição da linguagem nos termos 
da abordagem construcionista da gramática, afirma:

O termo Construcionista pretende indicar duas associa-
ções. A motivação primária para o termo é que abordagens 
construcionistas enfatizam o papel das CONSTRUÇÕES 
gramaticais: pareamentos convencionalizados de forma e 
função. Além disso, abordagens construcionistas geral-
mente enfatizam que as línguas são aprendidas – que elas 
são CONSTRUÍDAS a partir dos inputs associados às 
restrições de ordem cognitiva, pragmática e processual. 
(GOLDBERG, 2006, p. 3, grifos da autora). 

Enfraquece-se, desse modo, uma tradição que afirma estar a 
pragmática “além da construção da frase”, objeto da sintaxe, ou 
do seu significado, objeto da semântica. E torna-se emblemática, 
portanto, a conclusão apresentada por Lakoff (1987, p. 584-585) 
de que o empreendimento da semântica gerativa falhou por 
ter aplicado à linguagem uma forma lógica e uma concepção 
modular da gramática, pois as construções gramaticais não 
são totalmente previsíveis pelas regras gerativas.
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O modelo da Gramática das Construções, elaborado no 
âmbito da Gramática Cognitiva, apresenta diferentes versões e 
dialoga atualmente com várias áreas do conhecimento e com 
diferentes teorias de viés funcionalista no interior da Linguística. 

No âmbito do Grupo de Pesquisa Discurso & Gramática 
(D&G), vinculado ao Departamento de Letras da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e ao Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem, os professores Maria 
Angélica Furtado da Cunha, Edvaldo Balduino Bispo e José 
Romerito Silva vêm orientando, com relativa sistematicidade, 
trabalhos embasados teoricamente no modelo proposto pela 
Gramática das Construções, considerando, em particular, 
as propostas de Goldberg (1995), Croft (2001), Traugott e 
Trousdale (2013). Os pesquisadores estão empenhados na 
articulação entre esse modelo de gramática e o aparato meto-
dológico e conceitual da Linguística Funcional Centrada no 
Uso (LFCU), nos termos de Martelotta (2011) e Furtado da 
Cunha, Bispo e Silva (2013). Conforme expresso por seus 
autores, essa abordagem reúne pressupostos da Linguística 
Funcional norte-americana, tal como definida por Givón 
(1979, 1995, 2001), Hopper (1991), Bybee (2010, 2011), dentre 
outros, e da Linguística Cognitiva, representada por Lakoff 
(1987), Langacker (1987), Lakoff e Johnson (1999). Em meio às 
pesquisas já desenvolvidas pelo Grupo, citamos, por exemplo, 
os trabalhos de Oliveira (2008), Vidal (2009), César (2015), 
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Melo (2015), Sabino (2015), Lucena (2016), Moreira (2016), 
Andrade (2017), Cordeiro (2017), Costa (2017), Jovem (2017), 
Santiago (2017), Santos (2017) e Lira (2018).

Esses trabalhos evidenciam o empenho do D&G por reali-
zar uma articulação teórico-epistemológica entre a Linguística 
Funcional e a Linguística Cognitiva que vem se mostrando 
cada vez mais promissora. 

Quanto ao terceiro pressuposto apresentado por Croft e 
Cruse (2004), de acordo com o qual o conhecimento linguís-
tico emerge e se estrutura a partir do uso efetivo da língua em 
eventos comunicativos reais, vale lembrar que, de acordo com 
Barlow e Kemmer (2000), a expressão usage-based, cunhada por 
Langacker em 1987 e detalhada pelo mesmo autor em 1988 no 
artigo “A Usage-Based Model”, passou a ser utilizada por autores 
em diferentes abordagens e métodos de análise linguística.

Recentemente, o campo da linguística, em grande parte, 
tem se direcionado para enquadres mais baseados no uso. 
A mecânica das teorias linguísticas formais tem mudado, 
novas metodologias têm sido aplicadas e uma ideia tem 
criado raízes, a ideia de que uma concepção limitada do 
que concerne à linguagem não é satisfatória. Há sinais de 
uma crescente convergência entre certos modelos formais 
da linguagem e abordagens que têm há muito insistido 
numa perspectiva baseada no uso. (BARLOW; KEMMER, 
2000, vii, tradução nossa). 
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Em Langacker (2000, p. 1), o autor explica que cunhou a 
expressão “modelo baseado no uso” com o intuito de estabe-
lecer uma oposição entre a concepção de gramática defendida 
pelos gerativistas e a proposta de uma Gramática Cognitiva. 
A ideia central dessa proposta é que as “regras” da gramática 
– por mais abstratas que sejam – são apenas esquematizações 
resultantes das expressões concretas recorrentes no uso.

Barlow e Kemmer (2000, p. viii-xxi) apresentam as pre-
missas metodológicas norteadoras desse modelo: 

(a) A íntima relação entre estruturas linguísticas e os 
exemplos de uso da linguagem: essa premissa não diz respeito 
apenas a que tipo de dados utilizar na pesquisa, mas, princi-
palmente, à visão cognitivista do sistema linguístico como um 
sistema mental. Dessa forma, um modelo baseado no uso é 
aquele que considera o sistema linguístico fundamentado em 
eventos do uso, que motivam a apreensão de representações 
mais abstratas da gramática e, gradativamente, o domínio 
de noções mais particulares; 

(b) A importância da frequência: uma vez que o sistema 
linguístico é adquirido, moldado e permanentemente influen-
ciado pelo uso, a frequência maior ou menor de determinado 
padrão de uso dirige o conhecimento linguístico do falante. 
A frequência de um determinado padrão de uso é tanto um 
resultado quanto uma força modeladora do sistema; 
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(c) Os processos de compreensão e de produção de linguagem 
são dimensões constituidoras do sistema linguístico, e não mera-
mente periféricas: ou seja, a oposição chomskyana entre “compe-
tência” (interna, integrante do sistema linguístico) e “desempenho” 
(externo, resultante do sistema) torna-se sem efeito, e as duas 
dimensões passam a ser abordadas simetricamente; 

(d) O papel do aprendizado e da experiência na aqui-
sição da linguagem são evidências da centralidade do uso 
na explicação da linguagem: se as instâncias do uso são o 
principal estímulo a direcionar a formação do sistema, então 
é desnecessário postular estruturas linguísticas norteadoras 
geneticamente especificadas. Um mecanismo de aprendiza-
gem bem concebido e que seja aplicável ao aprendizado de 
outros tipos de padrões cognitivos além da linguagem é o que 
seria necessário para um entendimento da aquisição e sua 
relação com a cognição em geral. Percebe-se com essa premissa 
o quanto os modelos baseados no uso dispensam recorrer a 
estruturas inatas altamente especificadas que supostamente 
seriam necessárias ao desenvolvimento do sistema linguístico 
adulto em poucos anos de vida da criança; 

(e) As representações linguísticas são emergentes, e não 
armazenadas como entidades fixas, o que implica que as 
unidades linguísticas são concebidas como rotinas cognitivas 
resultantes de padrões recorrentes de ativação mental; 
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(f) Os dados de uso ocupam posição central na descrição 
linguística e na construção de teorias: se o sistema linguístico 
é determinado pelo uso, as teorias sobre tal sistema precisam 
ser baseadas em observações de situações de uso real, ou seja, 
de produção e compreensão, ou, pelo menos, de produção; 

(g) A íntima relação entre uso, variação sincrônica e 
mudança diacrônica assim como a aquisição, variação e 
mudança são reflexos naturais do uso dinâmico da lingua-
gem. Num modelo baseado no uso, variações são vistas como 
formas entrincheiradas alternativas permitidas pela rede 
linguística, cuja ativação é causada não apenas pelas carac-
terísticas internas do sistema, mas também por questões 
contextuais e situacionais. 

(h) O papel crucial do contexto na operação do sistema 
linguístico: os padrões linguísticos e não linguísticos são pro-
cessados e aprendidos de modo integrado. Assim, em todos 
os aspectos da linguagem, da fonética à semântica, podemos 
encontrar influências não linguísticas. Assim sendo, nas situ-
ações reais e imediatas de uso, os aspectos contextuais têm 
uma complexa interação com as representações cognitivas 
pela linguagem. Isso é inevitável, uma vez que a linguagem 
não possui ou transmite significados per se, mas simplesmente 
fornece pistas para a construção do significado no contexto. 
A conceituação que ocorre numa instanciação específica de 
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uso da linguagem é evocada pelas formas linguísticas usadas, 
mas é necessariamente mais rica do que qualquer informação 
especificamente associada a tais formas; tal informação é sim-
plesmente uma abstração da experiência ou uso dessas formas.

As questões brevemente apresentadas nesta seção impõem 
ao pesquisador alguns desafios teóricos e metodológicos, entre 
os quais, o de superar posições “externalistas” e “internalistas” 
com relação à concepção de linguagem e de cognição. Não 
se trata de uma tarefa fácil, mas resultados alcançados até 
aqui são estimulantes. 

Na seção que se segue, mapeamos as bases a partir das quais 
a perspectiva cognitivo-funcional arquitetada por Michael 
Tomasello é construída. Com esse mapeamento, pretende-
mos evidenciar como a hipótese teórica da Gramática das 
Construções e a questão do papel central do uso na aquisição da 
linguagem e no desenvolvimento da gramática e do significado 
encontram confirmação empírica no trabalho de Tomasello. 
Ao mesmo tempo, interessa-nos destacar o quanto o autor, ao 
abordar a cognição humana, não promove cisão entre os aspec-
tos biologicamente herdados e os culturalmente aprendidos.
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3 As bases culturais para o desenvolvimento da 
cognição humana: a proposta de Tomasello 

Esta seção tem dois momentos. No primeiro deles, esque-
matizamos, em linhas gerais, a perspectiva paleoantropológica 
adotada por Michael Tomasello (2003a, 2003b) para construir 
sua hipótese acerca das bases culturais que favoreceram a evo-
lução da cognição humana. No segundo, apresentamos alguns 
aspectos da teoria, derivada dessa perspectiva, elaborada por 
Tomasello para explicar a aquisição e o desenvolvimento de 
competências linguístico-simbólicas. De acordo com essa “teoria 
da linguagem baseada no uso” ou “linguística cognitivo-funcio-
nal” (TOMASELLO, 2003b), a aquisição e o desenvolvimento de 
competências linguísticas humanas são processos sociobiológicos 
envolvendo habilidades sociocognitivas humanas de compreensão 
e compartilhamento de intencionalidade. 

Em Tomasello (2003a), o autor considera os 6 milhões 
de anos que separam os seres humanos da evolução que deu 
origem ao gênero Australopithecus e, mais especificamente, 
os 2 milhões de anos entre o surgimento de uma nova espécie, 
designada por um novo gênero, Homo, e a espécie Homo 
sapiens. O “enigma” levantado por Tomasello pode ser assim 
resumido: considerando os processos normais de evolução 
biológica que envolvem variação genética e seleção natural, 
esse tempo seria insuficiente para explicar as habilidades 
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cognitivas necessárias que permitiram aos humanos modernos 
inventar e conservar “aptidões e tecnologias no uso de ferra-
mentas, complexas formas de comunicação e representação 
simbólica, e complexas organizações e instituições sociais” , 
sendo que, de acordo com pesquisas da paleoantropologia, “os 
primeiros sinais contundentes de habilidades cognitivas únicas 
da espécie surgiram apenas no último quarto de milhão de 
anos com o moderno Homo Sapiens” (TOMASELLO, 2003a, 
p. 4). A questão, portanto, é: de que maneira, no pouco tempo 
de existência enquanto espécie distinta, os seres humanos 
desenvolveram as aptidões necessárias para criar ferramentas 
e tecnologias complexas, sistemas linguísticos simbólicos, e 
instituições sociais complexas como governos e religiões?

Como “única solução possível” para essa questão, 
Tomasello argumenta que um mecanismo evolutivo teria 
operado mais rapidamente e em um tempo cronologicamente 
mais curto do que a seleção natural, acarretando significativas 
mudanças no comportamento e na cognição da espécie. 
Esse mecanismo seria a “transmissão cultural”, um tipo de 
comportamento, próprio da espécie, que teria permitido 
que cada organismo poupasse “muito tempo e esforço, para 
não falar de riscos, na exploração do conhecimento e das 
habilidades já existentes dos coespecíficos” (TOMASELLO, 
2003a, p. 4-5). Exclusiva da cognição primata, a transmissão 
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cultural funcionaria em escalas de tempo de magnitudes bem 
mais rápidas do que as da evolução orgânica.

No que consistem, então, as peculiaridades cognitivas no 
modo de transmissão cultural desse grupo? A proposta do 
autor aponta para a chamada “evolução cultural cumulativa”, 
que funcionaria como uma “catraca” a impedir o resvalo do 
processo criador, preservando, dessa maneira, a forma do 
recém-inventado artefato até que surja uma modificação ou 
melhoria. Tomasello destaca o fato de que, embora muitas 
espécies consigam produzir novidades comportamentais 
inteligentes, “seus companheiros de grupo não participam do 
tipo de aprendizagem social que possibilitaria à catraca social 
fazer seu trabalho no percurso do tempo” (TOMASELLO, 
2003a, p. 6). Assim, para muitas espécies animais, o feito 
dificultoso não é o componente criativo, e sim o componente 
estabilizador, garantido pela “ação conjunta”. O que é defen-
dido nessa proposta é que processos de aprendizagem cultural 
são formas especialmente poderosas de criatividade e inven-
tividade “sociocolaborativa”, isto é, processos de sociogênese 
nos quais vários indivíduos criam, juntos, alguma coisa, algo 
que nenhum indivíduo poderia ter criado sozinho.

Neste ponto da discussão, vale destacar o interesse de 
Tomasello em estabelecer uma relação entre aprendizagem 
cultural e cognição social, que, na perspectiva adotada pelo 
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autor, estão caminhando juntas na história evolutiva da 
espécie, uma vez que a aprendizagem social se torna possível 

devido a uma única e muito especial forma de cognição 
social, qual seja, a capacidade de cada organismo compre-
ender os coespecíficos como seres iguais a ele, com vidas 
mentais e intencionais iguais às dele. Essa compreensão 
permite aos indivíduos imaginarem-se “na pele mental” de 
outra pessoa, de modo que não só aprendem do outro, mas 
através do outro. (TOMASELLO, 2003a, p. 7, grifos do autor). 

Em síntese: a compreensão de si e dos outros como seres 
intencionais é crucial na aprendizagem cultural. Ela assegura 
que os artefatos e as práticas sociais – incluído aqui o uso de 
símbolos linguísticos – apontem, invariavelmente, para além deles 
mesmos, para outras entidades externas. Do mesmo modo como 
as ferramentas em geral apontam para a resolução dos problemas 
para a qual elas foram criadas, os símbolos linguísticos apontam 
para situações comunicativas que eles se destinam a prestar. 

Portanto, para aprender socialmente o uso convencional 
de uma ferramenta ou de um símbolo, as crianças têm de 
chegar a entender por que, para que fim exterior, a outra 
pessoa está usando a ferramenta ou o símbolo; ou seja, 
têm de chegar a entender o significado intencional do uso 
da ferramenta ou prática simbólica – “para” que serve, o 
que “nós”, os usuários dessa ferramenta ou desse símbolo, 
fazemos com ela ou com ele. (TOMASELLO, 2003a, p. 7). 
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A perspectiva assumida por Tomasello (2003a, p. 13-14) 
acerca da cognição humana exibe, de forma coesa, 

(a) um ponto de vista filogenético, a partir da hipótese de 
que “os seres humanos modernos desenvolveram a capacidade 
de ‘identificar-se’ com seus coespecíficos, o que levou a uma 
compreensão destes como seres mentais e intencionais iguais 
a eles mesmos”. A compreensão da ação intencional teria sido 
derivada de adaptações biológicas presentes na cognição dos 
primatas em geral; 

(b) uma dimensão histórica, por compreender que essa 
capacidade “favoreceu novas formas de aprendizagem cultural 
e sociogênese, que levou a artefatos culturais e tradições 
comportamentais que acumularam modificações ao longo 
do tempo histórico”, e, ainda, 

(c) um desdobramento ontogenético, ao considerar que 
os artefatos e tradições social e historicamente constituídos 
facultaram às crianças humanas “beneficiar-se do conheci-
mento e das habilidades acumuladas de seus grupos sociais” e, 
ao mesmo tempo, “adquirir e usar representações cognitivas 
na forma de símbolos linguísticos (e analogias e metáforas 
construídas a partir desses símbolos)”. Isso significa dizer 
que os processos ontogenéticos, assim como os históricos, são 
“possibilitados” e não “determinados” pela adaptação biológica 
dos seres humanos a uma forma especial de cognição social. 
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Em particular, o aspecto ontogenético da proposta de 
Tomasello pontua que, embora a “compreensão da ação 
intencional” tenha decorrido de uma adaptação biológica, 
ela não se evidencia imediatamente e nem se mostra plena-
mente desenvolvida logo após o nascimento do bebê humano. 
Efetivamente, ela seria o resultado de um processo gradual 
de organização das ações sensoriomotoras desse bebê e de 
identificação com seus coespecíficos, culminando na sua 
formação propriamente dita por volta dos 9 meses de idade. 

A partir desse momento, a criança começa a se engajar 
com adultos linguística e simbolicamente competentes em 
contextos intersubjetivos, o que se dá em um “quadro de 
atenção conjunta” (TOMASELLO, 2003a, 2003b) no qual 
tanto a criança quanto o adulto compartilham experiências 
de atenção em relação a referenciais externos. Ou seja, a 
aquisição da linguagem tem início a partir do momento em 
que a criança começa a compreender os papéis específicos 
que ela, o adulto e o referencial externo desempenham dentro 
desse quadro. Isso lhe permite alcançar as intenções comu-
nicativas do adulto quando este utiliza símbolos linguísticos 
para manipular eventos e estados que são, quase sempre, 
intencionais ou causais (TOMASELLO, 2003b). Ao entender 
a intenção na ação comunicativa do adulto, a criança também 
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começa a entender que ela pode usar a expressão linguística 
ouvida quando ela possuir essa mesma intenção comunicativa. 

Assim, lembra o autor, mesmo quando as crianças usam 
como enunciado uma só palavra, “bola”, por exemplo, quase 
sempre elas estão pedindo para alguém pegar a bola para elas 
ou prestar atenção na bola. “Nomear objetos sem nenhum 
outro propósito senão o de nomeá-los é um jogo de linguagem 
muito pouco frequente” (TOMASELLO, 2003a, p. 190). 

De maneira análoga, quando uma criança começa a usar 
um verbo, como “dar”, por exemplo, não se trata de uma apren-
dizagem isolada dos papéis participantes que invariavelmente 
acompanham atos de dar: o doador, a coisa dada e a pessoa 
a quem se dá. E “o mesmo poderia ser dito das palavras out, 
from e of, que só podem ser aprendidas como relação entre 
duas entidades ou localizações” (TOMASELLO, 2003a, p. 187), 
o que atesta que, desde o começo do processo de aquisição da 
linguagem, “as crianças falam de cenas de experiências estru-
turadas por sua compreensão da estrutura intencional-causal 
de eventos e estados de coisas no mundo, compreensão esta 
que é exclusiva da espécie” (TOMASELLO, 2003a, p. 191).

Uma vez que a criança somente é capaz de compreender 
e utilizar símbolos linguísticos quando ela percebe que os 
adultos utilizam esses símbolos intencionalmente para atingir 
objetivos específicos, a compreensão da intenção comunicativa 
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é uma condição necessária para a aquisição da linguagem. 
Portanto, embora as habilidades cognitivas básicas já estejam 
postas, os processos sociais e culturais durante a ontogênese 
transformam essas habilidades em outras habilidades cogni-
tivas extremamente complexas e sofisticadas (TOMASELLO, 
2003a, p. 264). Daí o entendimento por parte do autor de que 
qualquer consideração acerca do processo de aquisição da 
linguagem deve, necessariamente, levar em conta os eventos 
e estados de coisas nele envolvidos, as cenas complexas de 
experiência com um ou mais participantes em seus contextos 
espaço-temporais. Isso se faz necessário porque, afinal, “é 
disso que as crianças falam” (TOMASELLO, 2003a, p. 190). 
Aprender a usar símbolos linguísticos significa aprender a 
manipular o interesse e a atenção de outro agente intencional 
com quem se está interagindo intersubjetivamente.

Tomasello discorda, portanto, da hipótese de que a criança 
opera, desde cedo, com construções linguísticas semelhantes 
às dos adultos em decorrência de nascerem com um conjunto 
de princípios inatos. Como alternativa, o autor propõe que, 
logo cedo, a criança aprende a usar habilidades cognitivas, 
sociocognitivas e culturais universais da espécie para com-
preender e adquirir as construções linguísticas que suas 
culturas particulares criaram ao longo do tempo histórico 
por processos de sociogênese. 
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Teorias baseadas no uso sustentam que a essência da 
linguagem é sua dimensão simbólica, sendo a gramática, 
derivativa. A habilidade de se comunicar simbolicamente 
(convencionalmente, intersubjetivamente) com seus coes-
pecíficos é uma adaptação biológica espécie-específica. 
Mas, em contraste com a gramática gerativa e outras 
abordagens formais, nas abordagens baseadas no uso, a 
dimensão gramatical da linguagem é produto de um con-
junto de processos históricos e ontogênicos coletivamente 
definidos como gramaticalização. Quando seres humanos 
usam símbolos para se comunicar, encadeando-os em 
sequências, emergem padrões de uso que se consolidam 
em construções gramaticais. (TOMASELLO, 2003b, p. 
5, tradução nossa). 

Assim, outra condição que teria favorecido a aquisição e 
o desenvolvimento de competências linguísticas, conforme 
Tomasello (2003b), refere-se às habilidades cognitivas primatas 
de “busca de padrão”, que emergem durante os primeiros 
meses de vida do bebê. Essas habilidades permitiriam à criança 
identificar padrões nos modos como os adultos utilizam os 
símbolos linguísticos e, consequentemente, como se constroem 
relações gramaticais (TOMASELLO, 2003b). Ao mesmo 
tempo em que estão adquirindo suas primeiras palavras, as 
crianças também estão adquirindo construções linguísticas 
mais complexas, certos tipos de “gestalts linguísticas”. Nesses 
termos, a abstração das regras gramaticais surge a partir 
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de padrões de construções baseadas em itens, o que leva à 
conclusão de que a gênese da gramática parte da recorrência 
de construções específicas e segue na direção da abstração, 
das generalizações.

O padrão inicial das sentenças produzidas pela criança 
está relacionado às categorias por ela identificadas como capa-
zes de preencher espaços nas construções, de modo que, por 
exemplo, esse padrão é adquirido quando as crianças ouvem 
os adultos dizerem coisas como “Mais suco”, “Mais leite”, 
“Mais água”, “Mais biscoitos”, o que criaria o padrão “Mais 
X” (TOMASELLO, 2003a, p. 193, 2003b, p. 114). Ou seja, as 
crianças escutam apenas enunciados concretos, mas tentam 
elaborar construções linguísticas abstratas a partir deles, e 
esse processo tem implicações importantes para seu desen-
volvimento cognitivo, pois sua natureza sistemática propicia 
as tentativas de categorização e esquematização das crianças.

O domínio desses padrões iniciais representa um passo 
importante para a competência linguística adulta, “uma espé-
cie de base que é a meta da primeira parte da jornada, mas 
que, uma vez alcançada, torna-se apenas um meio para atingir 
um fim, que são as construções linguísticas mais abstratas 
e produtivas” (TOMASELLO, 2003a, p. 196-197). Conforme 
explicado pelo autor, essas construções mais abstratas são 
esquemas cognitivos que vão sendo lentamente construídos 
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à medida que padrões vão sendo organizados. Enquanto 
estruturas abstratas, as construções passam a ser elas mesmas 
um símbolo, cujo sentido é de certa forma independente 
das palavras que as compõem. Para exemplificar esse fato, 
Tomasello (2003a, p. 198) aponta para uma situação hipotética 
em que falantes de língua inglesa certamente atribuiriam 
significados muito diferentes ao verbo inexistente “floos” 
nas seguintes “orações”:

X floosed the Z. 

X floosed Y. 

X floosed Y on the Z. 

X floosed. 

X was floosed by Y. 

Nesses exemplos, observa o autor, a construção em si carrega 
significado, ao passo que o verbo “floos” não tem nenhum. 

Enfim, parece-nos evidentes as convergências entre as 
premissas de um modelo linguístico baseado no uso, na trilha 
do que foi proposto por Langacker em 1987, a hipótese teórica 
da Gramática das Construções, hoje contemplada sob a ótica de 
diferentes versões, e o modelo cognitivo-funcional estabelecido 
por Tomasello. A articulação entre linguagem, natureza e 
cultura promovida por este autor, ao afirmar, por exemplo, 
que as construções linguísticas complexas são apenas outro 
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tipo de artefato simbólico que os seres humanos herdaram de 
seus antepassados por intermédio de processos de sociogênese 
diretamente relacionadas ao mecanismo de transmissão cultural 
caracteristicamente humana, coloca Tomasello entre aqueles 
que reconfiguram o debate entre formalistas e funcionalistas, 
emblemático durante o século XX no âmbito dos estudos da 
linguagem, agora sob as alças do debate Nature X Nurture. O 
autor provoca, assim, aquela que talvez continue sendo a maior 
divergência a ser enfrentada pela Linguística. 

4 Considerações finais 

No final do século XIX, tentando explicar a relação entre 
o funcionamento do aparato mental e o conhecimento, os 
filósofos chegaram à seguinte conclusão: a mente não con-
segue apontar para o real e explorar o real sem a linguagem, 
pois esta não é apenas a expressão de pensamentos e, sim, 
a maquinaria do próprio pensamento e a única forma pela 
qual acessamos o nosso pensamento e o das outras pessoas. 
Esse ponto é o centro de uma virada paradigmática que será 
decisiva para os rumos dos estudos da linguagem ao longo do 
século XX, seja quando consideramos a perspectiva “analítica” 
por ela imposta, que se volta para o estudo da “linguagem 
ideal”, ou quando, por via de uma corrente “pragmática”, o 
uso efetivo da linguagem ordinária nos diversos contextos 
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cotidiano passa a ser o foco de interesse das investigações. 
De uma forma ou de outra, chegou-se à conclusão de que a 
experiência humana está linguisticamente impregnada, de 
modo que é impossível um acesso à realidade não filtrado 
pela linguagem. 

Neste texto, destacamos as tensões entre uma perspectiva 
internalista e uma externalista quanto ao objeto de estudo da 
Linguística, historicamente delimitadas pelas divergências 
entre formalistas e funcionalistas. Também mapeamos, de 
maneira geral, os modelos hoje empenhados em fazer conver-
girem aspectos que foram tradicionalmente compreendidos 
como antagônicos, tais como inato e aprendido, mental e 
corporal, biológico e cultural. Esses modelos sinalizam o com-
promisso de pensar a linguagem a partir de duas faces – como 
os dois rostos contrapostos do deus Jano – que, olhando para 
duas direções, complementam-se. 

Sendo um dos mais antigos deuses da mitologia romana, 
Jano expressa uma natureza dialética, pois, como guardião 
de todas as portas, ele vigia tanto as entradas como as saídas, 
protegendo o interior e o exterior das moradas e das cida-
des e assinala, portanto, a interseção de um ponto a outro. 
Acolheu Saturno, que fora expulso da Grécia por Júpiter e, 
como recompensa, recebeu o dom da “dupla ciência”, a do 
passado e do futuro. Representa as transições e as passagens 
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e é também o deus tutelar das viagens, especialmente das 
partidas e dos regressos. Protege ainda o início e o fim de 
todas as atividades.2

Em termos epistemológicos, pode significar uma espécie 
de reencontro entre o em si e o fenômeno, sem determinismos 
de qualquer espécie. A simbiose entre o estático e o movimento. 
O encontro entre Parmênides e Heráclito. 
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2 Da regência verbal à construção 
de estrutura argumental: 

dois estudos da gramática da oração 
Sheyla Patrícia Trindade da Silva Costa1

1 Introdução

Este capítulo apresenta sucintamente os resultados de duas 
pesquisas desenvolvidas com a colaboração da professora Maria 
Angélica Furtado da Cunha, ambas experiências exitosas, em 
grande medida graças à sua competente orientação. A primeira, 
sobre a regência dos verbos ir, chegar, vir e voltar indicativos de 
movimento, desenvolveu-se sob a perspectiva da vertente clássica 
do Funcionalismo norte-americano. A segunda, sobre a construção 
de estrutura argumental com verbos de cognição no português 
do Brasil, apoiou-se na Linguística Funcional Centrada no Uso. 

1 Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN), Campus Natal/Zona Norte, Natal-RN, sheyla.costa@ifrn.edu.br. 
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2 Sob a perspectiva da vertente clássica 
do Funcionalismo norte-americano: uma 
pesquisa sobre a regência dos verbos ir, 
chegar, vir e voltar indicativos de movimento 

A dissertação de mestrado intitulada Regência dos verbos 
ir, chegar, vir e voltar indicativos de movimento: prescrição e 
uso (COSTA, 2003) é um trabalho sobre a regência desses 
verbos utilizada no discurso por falantes nativos do português 
brasileiro (PB). Os dados foram extraídos do Corpus Discurso 
& Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal 
(FURTADO DA CUNHA, 1998)2 e de quatro seções da 
revista Veja3, as quais adotamos, conforme Possenti (2001), 
como exemplares do padrão culto: Carta ao leitor (editorial), 
Ponto de vista, de Diogo Mainardi, e Ensaio (de Roberto 
Pompeu de Toledo). A pesquisa se desenvolveu no sentido 
de verificar se há preposições empregadas como variantes da 
preposição a, determinada pela gramática normativa para os 
casos em estudo (SACCONI, 1994; TERRA, 1996; NICOLA; 
INFANTE, 1998; CEREJA; MAGALHÃES, 1999), assim como 

2 Utilizamos textos falados e escritos nos gêneros narrativa de experiência 
pessoal, narrativa recontada e relato de opinião, produzidos por informantes 
do último ano do ensino superior e da oitava série (atual nono ano do ensino 
fundamental), totalizando 48 textos.

3 Nesse caso, utilizamos as edições de janeiro a junho de 2002, num total de 
26 edições e 104 textos.
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se há alguma tendência à mudança quanto à regência desses 
verbos, o que caracterizaria um processo de gramaticalização. 

2.1 A frequência das preposições 
a, para/pra e em 

Junto ao verbo ir, os dados do Corpus Discurso & Gramática 
(D&G) revelam preferência maciça pela preposição para/pra4, 
como em (1)5 e (2), tanto entre os informantes do ensino 
superior quanto entre os da 8ª série, nas modalidades falada e 
escrita. A preposição a apresenta a segunda maior frequência, 
em detrimento da preposição em, a qual é pouco utilizada 
com esse verbo nesses dados.

(1) ... então as meninas me tiraram do Atheneu como se 
eu tivesse doente e nós fomos para a casa de Tâmara comer 
bolo de batata com suco... (D&G, ensino superior, fala, p. 53) 

(2) durante o ano letivo os organizadores organizaram 
um passeio do dia das crianças pagamos uma pequena taxa 
em dinheiro para alugarmos um ônibus isto ocorreu num 

4 Os dados revelam que pra e para são utilizadas em contextos linguísticos 
semelhantes, no entanto a forma pra, bastante frequente na fala, não é 
verificada na escrita, modalidade que prefere a forma para. Isso nos levou a 
considerar pra como forma falada e/ou reduzida de para. Ambas as formas, 
portanto, são consideradas uso da mesma preposição.

5 Na apresentação dos dados dessa primeira pesquisa, destacamos o verbo 
com negrito e o adjunto com sublinhado.
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Sabado e fomos para o vale das cascatas. (D&G, 8ª série, 
escrita, p. 333-334) 

Nos dados da revista Veja, identificamos apenas 6 ocor-
rências do verbo ir indicativo de movimento, nas quais as 
preposições a e para concorrem de igual para igual na indi-
cação de lugar, como em (3) e (4), enquanto a preposição em 
não é utilizada. Necessário destacar que tanto a preposição a 
quanto a preposição para são aceitas pela gramática normativa 
como adequadas ao uso culto da língua, embora ainda haja 
entre elas uma hierarquia, no sentido de que a é considerada 
mais culta que para.

(3) Em outubro deste ano, mais de 100 milhões de bra-
sileiros irão às urnas não apenas para escolher um novo 
presidente, novos governadores e novos parlamentares [...]. 
(Veja, 9 jan. 2002, p. 110)  

(4) Fomos para lá por recomendação médica, mais ou 
menos como Byron foi para Sintra. (Veja, 1 maio 2002, p. 133)  

Com o verbo chegar indicativo de movimento, a preposição 
para/pra não serve para introduzir o elemento indicativo de 
destino, portanto não é utilizada, o que faz da preposição 
em a única alternativa de variação ao uso da preposição a 
junto a esse verbo. Assim, a preposição em, pouco frequente 
com o verbo ir, é a que predomina nos dados do D&G com 
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o verbo chegar, especialmente na fala. Notamos também a 
interferência do nível de escolaridade na escolha da prepo-
sição, já que, embora em seja mais frequente que a nos dois 
níveis de escolaridade observados, seu uso é mais persis-
tente na 8ª série, cujos informantes a utilizam na fala (5) e 
na escrita (6), enquanto os do ensino superior restringem sua  
aplicação à fala (7).

(5) ... quando chegou no acampamento... ele pegou 
a comida que tava tudo junto e dividiu... (D&G, 8ª série,  
fala, p. 304)  

(6) O patrão chega repentinamente no escritório e flagra 
a secretária mexendo em seus documentos. (D&G, 8ª série, 
escrita, p. 317)  

(7) ... chegou esse velho na casa deles... esse velho que 
morava em frente a eles... (D&G, ensino superior, fala, p. 25)  

Já nos dados de Veja, apenas a preposição a é utilizada, 
como em (8), o que reforça a ideia de que textos jornalísticos 
são, ao lado dos científicos, paradigmas do uso do padrão 
culto da língua (POSSENTI, 2001).

(8) Logo que Mitterrand chegou ao morro, ouviu-se um 
estrondo. (Veja, 13 mar. 2002, p. 126)  

O verbo vir indicativo de movimento ou de lugar de destino 
não foi registrado nos dados da revista Veja e ofereceu poucas 
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ocorrências entre os dados do D&G. Uma possível explicação 
para esse baixo índice de uso pode estar na dificuldade que 
a flexão desse verbo costuma trazer ao usuário da língua, 
devido à comum confusão entre suas formas e as do verbo ver. 
Mesmo assim, podemos notar uma tendência à substituição 
de a por para/pra, especificamente na fala, modalidade em 
que tal substituição ocorre tanto entre os informantes do 
ensino superior (9) quanto entre os da 8ª série (10). Relevante 
observar, ainda, que a preposição a só ocorre em 1 dado de 
escrita do ensino superior e não é utilizada por informante da 
8ª série, nível de escolaridade que não conta com ocorrências 
do verbo vir na escrita. 

(9) ... agradeci porque Deus permitiu que eles vivessem e 
que eles trouxeram uma experiência boa para mim... depois 
disso a gente veio pra casa... (D&G, ensino superior, fala, p. 75)  

(10) ... e eu tratei logo de vim pra casa porque... num aguen-
tava mais a fome e vinte e quatro horas sem tomar banho... 
(D&G, 8ª série, fala, p. 304-305)  

O verbo voltar é o que apresenta maior similaridade entre 
os resultados. De modo geral, para/pra é a opção mais esco-
lhida pelos informantes do D&G, tanto na fala (11) quanto 
na escrita (12), independentemente do nível de escolaridade. 
Essa preposição conta também com boa aceitação na Veja, 
embora, neste caso, o uso reflita uma maior subordinação à 
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gramática normativa, o que leva as preposições para/pra (13) 
e a (14) a competirem de forma muito próxima. É possível 
que a semântica do verbo conduza a esse resultado, já que 
voltar implica retorno, portanto sugere vínculo do sujeito 
com o lugar. Entre as preposições analisadas, para/pra, além 
de indicar o local de destino, sugere uma noção de perma-
nência, que pode estar associada a essa ideia de vínculo. Isso 
pode motivar a escolha dessa preposição em detrimento  
das outras duas. 

(11) ... Batman volta para a bat-caverna... se veste... pega 
o seu... a sua... seu automóvel também... (D&G, 8ª série,  
fala, p. 306)  

(12) No dia seguinte, voltou tristonho para casa, refez suas 
ideias, e não lembrará do acontecido. (D&G, ensino superior, 
escrita, p. 91)  

(13) Voltei para casa arrasado. (Veja, 20 fev. 2002, p. 26)  

(14) O televizinho ficaria intrigado. Hesitaria em voltar 
à sala onde reinava aquela caixa. (Veja, 27 fev. 2002, p. 122)  

2.2 Análise conforme traços variáveis 

O emprego das preposições a, para/pra e em junto aos 
verbos ir, chegar, vir e voltar indicativos de movimento tam-
bém é analisado conforme os traços variáveis [+fechado] ou 
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[-fechado], [+permanência] ou [-permanência], [+elevado] 
ou [-elevado].

O primeiro deles está associado à noção de “lugar cercado, 
com uma entrada definida, com ou sem teto” (MOLLICA, 
1996, p. 155-156). Nesse sentido, locativos que preenchem 
esses requisitos recebem o traço [+fechado]; do contrário, 
os que não os preenchem, assim como os que indicam lugar 
indefinido, abstrato ou de difícil classificação, recebem a clas-
sificação [-fechado]. Tal traço está mais diretamente implicado 
com a preposição em, comumente apontada pela gramática 
normativa como adequada para indicar lugar com noção de 
interioridade, portanto hipoteticamente relacionada a lugares 
do tipo [+fechado]. No entanto, a análise dos dados coletados 
indica que esse traço não é determinante para a variação 
verificada entre a e em, já que não se confirma a hipótese de 
que a preposição em só seria utilizada com locativos do tipo 
[+fechado]. Na verdade, ela é frequentemente usada, sobretudo 
na fala, com adjuntos classificados como [-fechado], como 
em (15). Além disso, constatamos que essa classificação não 
é exclusiva das ocorrências com a preposição em, podendo 
também ser verificada com adjuntos adverbiais introduzidos 
pelas preposições a e para/pra, como em (16).

(15) ... o objetivo deles era chegar numa cidade... (D&G, 
ensino superior, fala, p. 76)  
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(16) ... então ele chega à casa da mulher lá... e quando ele 
chega lá... que ele faz... (D&G, ensino superior, fala, p. 55)  

O traço [+permanência] ou [-permanência] diz respeito 
à relação de permanência que, segundo a gramática norma-
tiva, é necessariamente estabelecida pela preposição para 
(BECHARA, 1997). Neste caso, é caracterizado com o traço 
[+permanência] o adjunto adverbial que expressa ideia de ir 
para ficar ou para permanecer por longo período, ou noção de 
recolhimento. Caso contrário, o adjunto é caracterizado com 
o traço [-permanência]. Quanto a esse traço, a análise dos 
dados traz uma confirmação parcial: é, de fato, a preposição 
para/pra a preferida para expressar o traço [+permanência], 
mas não é verdade que ela seja empregada apenas nesse caso, 
como confirmam numerosos dados em que a mesma pre-
posição é utilizada na indicação de [-permanência]. Além 
disso, os dados com o verbo chegar revelam que a (17) e em 
(18) também podem expressar [+permanência], embora isso 
não seja frequente. Observamos, ainda, que é com o verbo 
voltar que esse traço parece mais pertinente, no entanto é 
possível que isso se deva ao sentido do próprio verbo, que já 
condicionaria ao acompanhamento de adjuntos classificados 
com [+permanência], os quais são quase exclusividade nos 
dados levantados para esse verbo.
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(17) [...] desenhada pelo francês Jean-Baptiste Debret, que 
chegou ao Brasil em 1816, com a tarefa de pintar as belezas 
do país. (Veja, 26 jun. 2002, p. 127)  

(18) ... os filho dele gostava muito do gato... aí chegou em 
casa... aí perguntou lá... pelo gato... (D&G, ensino superior, 
fala, p. 27)  

Já os traços [+elevado] ou [-elevado] relacionam-se mais 
diretamente à variação entre as preposições a e em, uma vez 
que a primeira costuma ser apontada como a mais adequada 
ao uso culto da língua, portanto relacionada ao traço [+ele-
vado], enquanto o emprego da segunda, quando não tachado 
de erro, é considerado adequado ao uso popular, portanto 
associado ao traço [-elevado]. Este traço também diz respeito 
ao grau de formalidade do adjunto adverbial de lugar, o que 
depende da familiaridade de seu núcleo para o produtor do 
enunciado. Entre os traços analisados com vistas a apontar 
possíveis causas para a variação registrada quanto ao uso da 
preposição a, que ora se alterna com para/pra, ora com em, 
esse foi o mais pertinente. A análise dos dados revela que, 
embora a e para/pra também introduzam locativos do tipo 
[-elevado], a preposição em é a mais empregada em associação 
a esse traço. Confirmamos, também, a hierarquia entre a e 
para/pra, pois, nos dados em que a alternância se dá entre 
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essas duas preposições, há uma tendência ao emprego de a 
quando o traço é [+elevado], como em (19). 

(19) ... depois arrumamos a nossa mochila para... voltar 
ao local de partida... durou mais ou menos umas... duas horas 
até o local... (D&G, 8ª série, fala, p. 304)  

2.3 Nível de escolaridade e influência 
da fala sobre a escrita 

Nos dados analisados, a interferência do nível de escola-
ridade apresenta-se de forma mais consistente em relação ao 
verbo chegar, cujas ocorrências indicam que a preposição em, 
embora tenha sido largamente empregada com esse verbo, é 
usada na escrita apenas pelos informantes da 8ª série, como 
em (20) e (21).

(20) O patrão chega repentinamente no escritório e flagra 
a secretária mexendo em seus documentos. (D&G, 8ª série, 
escrita, p. 317)  

(21) [...] só sei que eram dois rapazes que pegaram um 
carro cheio de ovelhas deixaram eles no meio da estrada 
foram andando chegaram em uma tapera sentaram e pedia 
alguma coisa para comer [...] (D&G, 8ª série, escrita, p. 361)  

Os informantes do ensino superior restringem o uso dessa 
preposição com o verbo chegar à fala, como em (22), seguindo, 
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portanto, o prescrito pela gramática normativa e o previsto 
por algumas obras que admitem o uso popular da preposição 
em. Nos dados de escrita, esses informantes utilizam apenas 
a preposição a com esse verbo, como em (23).

(22) ... então eu cheguei no aeroporto... peguei... pela 
primeira vez eu vi minhas malas... (D&G, ensino superior, 
fala, p. 101)  

(23) Chegando a Recife eles ficaram hospedados num 
luxuoso hotel de cinco estrelas [...] (D&G, ensino superior, 
escrita, p. 167)  

No mesmo sentido, a revista Veja utiliza com esse verbo 
apenas a preposição a. Os dados com o verbo vir, embora 
somem pequena quantidade, sugerem uma ratificação da 
relevância do nível de escolaridade para o cumprimento, ou 
não, do prescrito pela gramática normativa, pelo menos em 
situações mais formais. Isso porque o dado de escrita, ainda 
que único, revela o uso da preposição a por um informante 
do nível superior, enquanto na fala os informantes desse 
nível de escolaridade utilizam as preposições para/pra e em.

Já a interferência da oralidade na escrita não parece 
consistente. Na verdade, parece estar também associada ao 
nível de escolaridade, uma vez que essa interferência pode 
ser admitida em relação aos dados da 8ª série, mas, com a 
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elevação do nível de escolaridade, que proporciona maior 
conhecimento da norma gramatical, esta passa a ser respeitada 
pelo menos em textos escritos, como revelam os dados do 
ensino superior e da Veja. 

3 Sob a perspectiva da Linguística Funcional 
Centrada no Uso: uma pesquisa sobre a 
construção de estrutura argumental com 
verbos de cognição no português brasileiro 

A segunda pesquisa corresponde à tese de doutorado 
intitulada A construção de estrutura argumental com verbos de 
cognição no português brasileiro (COSTA, 2017). Esse segundo 
trabalho se debruça especificamente sobre a construção com 
verbos de cognição e está pautado na Linguística Funcional 
Centrada no Uso (LFCU), um modelo teórico-metodológico 
que absorve princípios, processos e categorias da Linguística 
Funcional Norte-americana e da Linguística Cognitiva. O 
objetivo geral é investigar as 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). Assim, 
a partir dos dados coletados no Corpus Discurso & Gramática: 
a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 
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CUNHA, 1998)6, dedicamo-nos à identificação dos verbos 
utilizados para expressar valores semânticos relacionados 
aos processos mentais de cognição, à caracterização mor-
fossintática e semântica dos complementos desses verbos e 
à identificação da construção de estrutura argumental com 
verbos de cognição no PB, assim como dos subesquemas 
dela derivados. Ao final, procedemos também a uma breve 
comparação qualitativa entre os resultados obtidos em nosso 
trabalho e os da pesquisa antes realizada por García-Miguel 
e Comesaña (2004) sobre verbos de cognição em espanhol. 

3.1 Verbos de cognição no PB 

Os verbos de cognição correspondem a um dos subtipos de 
verbos de processos mentais, conforme exposto em Halliday 
(1985) e Halliday e Matthiessen (2004), que caracterizam esses 
processos como de sentir, pensar e ver, o que implica que eles 
não correspondem a ações do mundo material. De acordo 
com esses autores, 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, 

6 A amostra desta pesquisa é composta por 20 textos orais e 20 textos escri-
tos de alunos do ensino médio. 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/s).
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considerar, achar, supor, acreditar, imaginar, lembrar, esquecer, 
saber, entender, perceber, compreender e pensar.

Nos 336 dados coletados em nossa amostra, processos mentais 
de cognição são expressos por 17 verbos, agora listados em ordem 
decrescente de número de ocorrências: achar, saber, acreditar, 
pensar, descobrir, lembrar, conhecer, entender, crer, ver, esquecer, 
aprender, imaginar, confiar, considerar, perceber e raciocinar.

Dentre eles, o verbo achar concentra o maior percentual 
de ocorrências em nosso corpus (30,4%). 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 autores dos textos que compõem o 
corpus da pesquisa. Podemos também considerar que a alta 
frequência de ocorrências de achar esteja relacionada a seu 
caráter polissêmico, já que estamos tratando de um verbo 
que se presta a expressar três dos catorze valores semânticos 
que identificamos, concentrando a maior parte dos dados 
em todos eles.

Vale mencionar que o verbo achar figura entre os de 
cognição porque operam sobre ele os processos de metonímia 
e de metáfora. Primeiramente, a metonímia 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 
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algo em algum lugar). Temos, portanto, que esse novo sentido 
de achar se dá por uma transferência semântica, porque há 
entre ele e o sentido anterior uma relação de contiguidade 
conceitual (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). 
A partir deste segundo sentido, no qual verificamos uma 
noção espacial, podemos considerar que a metáfora licencia 
o uso desse conceito, ainda relacionado à concretude, em um 
contexto mais abstrato, pertencente a outro domínio, no caso, 
o da atividade mental (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). Assim, 
ele passa a expressar também os valores semânticos de opinião, 
como em (24), suposição, como em (25), ou avaliação, como 
em (26), funcionando, portanto, como um verbo de cognição. 

(24)  ... 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)  

(25)  ... 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)  

(26) ... 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)



77

Sheyla Patrícia Trindade da Silva Costa

O segundo lugar em percentual de ocorrências é do verbo 
saber (20,2%). 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 domí-
nio das atividades mentais, expressando, em nossos dados, 
principalmente os valores semânticos de conhecimento, como 
em (27), e compreensão, como em (28).

(27)  ... sei que o assassino foi o diretor da escola ... foi uma 
confusão danada para descobrir ... mas ... no final descobriu 
... (Narrativa recontada, oral, p. 84)  

(28)  ... 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)  

Assim como achar, saber também se adequa à lingua-
gem informal e é utilizado, em nosso corpus, para expressar 
uma diversidade de valores semânticos (no caso, não apenas 
conhecimento e compreensão, mas também habilidade, crença, 
memória e previsão). Daí possivelmente deriva sua alta fre-
quência de uso.
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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 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 identi-
ficamos 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 (29) e de avaliação (30).

(29) ... 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 
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isso ia acontecendo ... ia aparecendo mais gente na igreja né 
... (Narrativa recontada, oral, p. 131)  

(30) ... 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)  

3.2 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, também 
listados agora em ordem decrescente de número de ocor-
rências: conhecimento, opinião, suposição, crença, memória, 
avaliação, compreensão, percepção, reflexão, habilidade, pre-
ocupação, resolução, previsão e intenção.

Os verbos de cognição identificados nos dados da pes-
quisa 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 textuais7 analisados, através dos 

7 A expressão tipos textuais é aqui empregada em sentido genérico, ou seja, 
não expressa a opção por nenhuma acepção teórica. 
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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.

Cada um dos valores semânticos identificados se encontra 
expresso em nosso corpus por diferentes verbos. 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 para 
esse valor semântico. Na seção anterior, já apontamos aspec-
tos discursivo-pragmáticos que podem contribuir para essa 
preferência dos informantes por esse verbo.

O valor semântico de opinião é também expresso por 
quatro verbos: achar, pensar, acreditar e crer. Nesse caso, 
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o mais utilizado pelos informantes é achar, que se destaca 
acentuadamente sobre os demais, concentrando 80,6% dos 
dados. Também já comentamos, na seção anterior, aspectos 
discursivo-pragmáticos que podem favorecer essa maior 
frequência de uso do verbo achar.

Além dos valores semânticos de conhecimento e opinião, 
outros também apresentam resultados significativos: suposi-
ção, crença, memória, avaliação e compreensão. Sobre o valor 
semântico de crença, é importante esclarecer que ele não se 
limita à crença religiosa, mas é identificado sempre que se 
expressa aquilo em que o sujeito experienciador acredita. 
Ainda sobre esse valor semântico, constatamos que, em nossos 
dados, o verbo crer se associa mais à ideia de crença religiosa 
(31), 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 (32). Esses aspectos podem 
contribuir para o uso mais frequente do verbo acreditar, que 
conta com 71,8% dos dados para esse valor semântico.

(31) ... mas não amam a Deus ... eles podem até crer que 
ele existe ... mas não amam ... (Relato de opinião, oral, p. 139)  

(32) eu vou acreditar mais em você do que numa pessoa 
que eu conheço há pouco tempo ... (Narrativa recontada, 
oral, p. 113)  
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Os outros sete valores semânticos identificados (percep-
ção, reflexão, habilidade, preocupação, resolução, previsão e 
intenção) contam com poucos dados no corpus investigado. 
Mesmo assim, não podemos deixar de reconhecer sua rele-
vância para a percepção da diversidade de valores semânticos 
relacionados aos processos mentais de cognição.

3.3 Complementos de verbos de cognição 

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. Dedicamo-nos, então, aos argumentos 
que são, em nosso trabalho, considerados complementos de 
verbos de cognição.

O termo tradicionalmente apresentado como argumento 
interno do verbo transitivo, o objeto direto (OD), é o que 
ocorre na maioria de nossos dados (81,6% do total). Também 
é o que apresenta uma maior variedade de configurações 
morfossintáticas, mas assume principalmente a forma de uma 
oração (OR), a qual corresponde a 65,4% dos complementos 
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desse tipo. Entre os três critérios apontados por Givón (1990) 
para aferir a marcação ‒ complexidade cognitiva, complexi-
dade 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. 

Isso implica dizer que a configuração tradicionalmente 
prototípica do OD, a de sintagma nominal (SN), não é a pro-
totípica, 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 (GIVÓN, 1984), 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 
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(33); uma oração com elipse do verbo (OR ELIP), a exemplo 
de (34); uma oração com verbo no infinitivo (OR INF), tal 
qual (35); ou uma oração com verbo no modo subjuntivo 
(OR SUBJ), como (36).

(33) ... sou apenas ... acho que sou realista ... né ... (Narrativa 
recontada, oral, p. 84)  

(34) ... 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)  

(35) 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)  

(36) ... 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)  

O SN na função de OD aparece em segundo lugar, com 
22,2% dos dados desse tipo de complemento. Esse SN pode se 
configurar como lexical (SNL), como em (37), ou pronominal 
(SNP), como em (38).

(37) 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)  
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(38) ... 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)  

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 Castilho (2014), 
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. No primeiro caso, o 
verbo é empregado em um sentido mais genérico, situação 
em que o objeto é pragmaticamente irrelevante e não pode 
ser recuperado com precisão (39); no segundo caso, o OD, 
embora não explicitado, é facilmente recuperável pelo con-
texto, porque remete a algo já expresso anteriormente, ou seja, 
não é informação nova (40). Podemos, então, considerar que o 
complemento não é expresso porque não é foco do enunciado 
nem informação nova. 

(39) ... então você passa o segundo grau todinho estudando 
... aprendendo... né ... só assim pode entrar na universidade 
... (Relato de opinião, oral, p. 92)  
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(40) 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)

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.

Embora a literatura tradicional costume reconhecer apenas 
o OD como complemento do verbo transitivo, há autores que 
admitem também, como complementos verbais, dois termos 
preposicionados: o objeto indireto (OI), que não ocorre em 
nossos dados, e o complemento relativo (CR) (ROCHA LIMA, 
2001; BECHARA, 2009; AZEREDO, 2010). Este se diferencia 
do OI 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 (ROCHA LIMA, 2001).
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Sabemos que o CR funciona de modo semelhante ao 
OD, delimitando e especificando o sentido do verbo, com 
a diferença de que é introduzido por preposição (ROCHA 
LIMA, 2001; BECHARA, 2009). 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 (BECHARA, 2009). Assumimos, pois, 
que o CR, embora preposicionado como o OI, tem valor de 
OD. E, se o CR estabelece uma identidade funcional com o 
OD, 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 é, na 
maioria dos dados, um SPrep (77,8% desse tipo de comple-
mento), mas também pode assumir a forma de uma oração 
substantiva (14,8%) ou apresentar-se como um termo inferido/
anáfora zero (7,4%).

Assim, temos que, quanto à forma, o OD ocorre principal-
mente como OR, enquanto o CR se manifesta destacadamente 
por um SPrep. Mais uma vez, podemos apontar a influência 
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de aspectos discursivo-pragmáticos como possível justifi-
cativa 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 comple-
mento SPrep, como em (41), mas, quando o complemento é 
OR, como em (42), 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 CR a se 
apresentar mais na forma de SPrep. 

(41) ... os primeiros cristãos ... a vida deles num eram assim 
... né? eles por exemplo ... acreditavam em Jesus ... (Relato de 
opinião, oral, p. 138)  

(42) ... 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)  

Outra situação que merece nossa reflexão quanto à inter-
ferência de aspectos discursivo-pragmáticos na configuração 
morfossintática dos complementos de verbos de cognição 
(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 preposi-
ção (43), ora não (44). Mas, quando o complemento é OR, a 
preposição não é utilizada, como em (45). 
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(43) ... né ... que vai fazer tempo que eu assisti ... num 
lembro mais de detalhes ... mas ... eram aulas diferentes ... 
(Narrativa recontada, oral, p. 97)  

(44) um filme que eu vi ... que eu gostei muito ... mas ... me 
lembro poucas coisas ... sabe? (Narrativa recontada, oral, p. 108)  

(45) ... 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)  

No último caso, é possível que a ausência de preposição 
antes desses complementos se deva à chamada redundância 
conectiva (AZEREDO, 2010), já que o complemento oracional 
é geralmente introduzido por uma conjunção (comumente 
que). A sequência preposição + conjunção seria, portanto, 
uma redundância, uma vez que tanto a preposição quanto 
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 (46). Esse possivelmente é outro 
fator que contribui para a maior ocorrência de CR na forma de 
SPrep do que de OR, já que faz da oração completiva um OD. 

(46) ... um dia desse eu tava me lembrando ... ontem mesmo 
... eu tinha vergonha de comer na frente de Alexandre ... às 
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vezes a gente ia lanchar ... e eu ficava entalada ... (Narrativa 
de experiência pessoal, oral, p. 105)  

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 (GIVÓN, 1984), 
que acreditamos promover as ocorrências de complemento 
oracional, uma vez que a maior complexidade cognitiva deri-
vada 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 cogniti-
vamente, pois 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.

Os dados da pesquisa contam com apenas 4 ocorrências 
de CR oracional, mas todas na forma de uma oração reduzida 
com verbo no infinitivo. Essa uniformidade sugere que o 
complemento em forma de oração reduzida, que não é intro-
duzida por conjunção, seja um fator que favoreça o emprego 
da preposição. Provavelmente porque, no caso, a preposição é 
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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 (47) e (48).

(47) ... eu esqueci até de comentar ... ele tinha um:: aquele 
negócio de computador ... como é o nome? (Narrativa recon-
tada, oral, p. 109)  

(48) ... mas era uma coisa tão infantil ... sabe? a gente nunca 
... assim ... pensou assim ... em ir mais longe ... (Narrativa de 
experiência pessoal, oral, p. 106)  

Além da configuração morfossintática de SPrep e de 
OR, 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, 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, como (49).

(49) ... 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)  
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Há, ainda, uma situação particular, na qual o complemento 
do VCOG, 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 assegurar 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 iden-
tificar esses casos de indefinição da forma do complemento 
que não é explicitado. Se essa indefinição fosse 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, mas, como não é possível 
recuperar a forma do complemento omitido (se OD ou CR), 
tais ocorrências não podem ser contabilizadas como expressão 
de qualquer padrão de estrutura argumental instanciado.

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 aquela situação em que 
o mesmo verbo, empregado com o mesmo sentido, recebe um 
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complemento do tipo CR se este tiver a forma de um SPrep 
ou do tipo OD se for representado por uma OR, como já 
verificado em (41) e (42). Devido a esse comportamento, nas 
ocorrências em que o complemento não é explicitado com 
os verbos acreditar, como em (50), e pensar, como em (51), 
não há como precisar qual das duas formas ele tomaria (se 
CR ou OD), embora seja possível recuperar o conteúdo a ele 
atribuído. Por essa imprecisão, os complementos não explícitos 
dos verbos acreditar e pensar não estão contabilizados como 
ODZERO nem como CRZERO, mas como CZERO.

(50) ... aí eu disse ... “fiquei com outra pessoa” ... aí ele fez 
... “eu não acredito” ... ficou branco ... sabe? (Narrativa de 
experiência pessoal, oral, p. 106)  

(51) ... você num vai intimidar ele dizendo que ele vai 
morrer ... ele num pensa na hora de matar ... (Relato de opi-
nião, oral, p. 99)  

Com os verbos lembrar e esquecer, sabemos que o com-
plemento 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 já ilustramos com os dados de (43) a 
(46), que apresentam o verbo lembrar, e (47), com esquecer. 
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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 nesses casos, o 
complemento não expresso como CZERO. É o que temos em 
(52) e (53).

(52) 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)  

(53) ... 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)  

Em alguns dados do corpus da pesquisa, verbos que expres-
sam o valor semântico de avaliação são acompanhados de 
dois complementos: um OD 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, há autores, com os quais 
comungamos, que assumem esse posicionamento (ROCHA 
LIMA, 2001; BECHARA, 2009; AZEREDO, 2010). Nesse 
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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 (ROCHA 
LIMA, 2001). Em outras palavras, podemos dizer que, nesse 
caso, a expressão semântica que tem o verbo como núcleo 
depende não apenas do OD, mas também do CP, o qual, 
portanto, pode ser também considerado argumento do verbo. 

Na maioria de nossos dados, o CP é explicitado por um sin-
tagma adjetivo (SAdj), como em (54), já que essa é a forma mais 
específica para expressar qualidade, mas também registramos 
ocorrências em que é representado por um SN, como em (55). 

(54) 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)  

(55) ... esse filme me marcou muito ... achei um bom filme 
... (Narrativa recontada, oral, p. 97)  

Em síntese, consideramos elementos de três diferentes 
naturezas sintáticas como complementos dos VCOG, compondo 
sua estrutura argumental e integrando o sintagma verbal: o 
OD, o CR e o predicativo do objeto, aqui nomeado de CP. 
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3.4 Padrões de estrutura argumental 

Para identificarmos os padrões de estrutura argumental 
que licenciam o uso de VCOG, 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 VCOG. 
Identificamos, então, três padrões de estrutura argumental 
cujas realizações apresentam VCOG 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 VCOG prevê, necessariamente, dois argumentos: 
um sujeito experienciador (SEXP), 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 
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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 VCOG. Na maioria dos casos, cada 
valor semântico está relacionado a apenas um padrão, [SEXP 
VCOG ODFEN], caso dos valores semânticos de conhecimento, 
opinião, compreensão, percepção, reflexão, habilidade, reso-
lução e previsão. Isso significa que verbos com esses valores 
semânticos abrem apenas dois lugares argumentais: o do 
SEXP, que experimenta mentalmente o fenômeno, e o do OD, 
o próprio fenômeno. As variações ficam, então, limitadas à 
natureza do elemento que funciona como OD, 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). É esse o padrão 
instanciado em (56) e (57), cujos verbos expressam o valor 
semântico de conhecimento, que concentra o maior número 
de ocorrências em nosso corpus.

(56) Vou explicar como se faz todo o processo de tra-
tamento d’água por que eu faço saneamento na ETFRN e 
conheço o processo. (Relato de procedimento, escrita, p. 95)  
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(57) 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)  

Apenas 2 dos 14 valores semânticos identificados na pes-
quisa realizam exclusivamente o padrão [SEXP VCOG CRFEN]: 
os de preocupação, como em (58), e de intenção. 

(58) ... aí não penso nos outros lados ... né? que pode ser 
assim ... que pode acontecer dessa forma ... (Relato de opinião, 
oral, p. 117)  

Há também valores semânticos cujos verbos instanciam 
dois padrões, sendo um deles [SEXP VCOG ODFEN] e o outro 
[SEXP VCOG CRFEN], como em (59) e (60), respectivamente, 
ambos os dados com VCOG expressando suposição. Assim 
também ocorre com os verbos que expressam os valores de 
crença e memória.

(59) ... 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)  

(60) ... 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)  

Somente os verbos que expressam avaliação realizam ou o 
padrão [SEXP VCOG ODFEN], como em (61), ou [SEXP VCOG ODFEN 



99

Sheyla Patrícia Trindade da Silva Costa

CPQUAL], como em (62). Esse último padrão 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. 

(61) ... 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)  

(62) ... 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 con-
sidero a cidade muito interessante ... né ... (Descrição de 
local, oral, p. 97)  

Constatamos, então, 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 dados8), de 12 dos 14 valores semânticos expres-
sos no corpus. Apenas os valores semânticos de preocupação 

8 Esse é o total de dados do nosso corpus quando desconsidera-
mos as 35 ocorrências de CZERO, cuja forma não pode ser definida. 
Assim, não há como classificar esse complemento em ODZERO ou 
CRZERO, o que é necessário para associar os dados a um dos padrões  
de estrutura argumental.
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e intenção não estão associados a esse padrão, que guarda 
uma correspondência sintática com a construção transitiva 
prototípica [SAGENTE VAÇÃO ODAFETADO], pois ambos apresentam 
um verbo e dois argumentos: um sujeito e um objeto direto. 

Apesar da correspondência sintática, o padrão [SEXP VCOG 
ODFEN] e a construção transitiva prototípica [SAG VAÇÃO ODAFET] 
são diferentes semanticamente, haja vista que o VCOG não 
expressa ação, mas atividade mental. Portanto, neste caso, 
o sujeito não desempenha o papel de agente, mas de expe-
rienciador; o OD, 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 VCOG 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 larga predominância do padrão [SEXP VCOG ODFEN] sobre 
os outros dois padrões identificados, [SEXP VCOG CRFEN] e 
[SEXP VCOG ODFEN CPQUAL], autoriza-nos a apontá-lo como o 
padrão de estrutura argumental prototípico para expressar 
os processos mentais de cognição.
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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 VCOG, que implica a 
necessária existência de um experienciador, de uma atividade 
mental de cognição e de um fenômeno experienciado. Soma-se 
a isso o fato de a complexidade cognitiva de enunciados com 
VCOG ‒ dada a abstração inerente ao sentido desses verbos 
‒ provavelmente conduzir a uma preferência pela codifi-
cação de seu complemento na forma de OR, 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 OD. 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 CR funciona de modo seme-
lhante ao do OD e que a preposição que o introduz é, na 
verdade, uma extensão do verbo, com o qual mantém uma 
relação de servidão gramatical. Com a soma dos resultados 
desses dois padrões, chegamos a 84,2% das ocorrências, o que 
implica que a construção prototípica com VCOG é instanciada 
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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 pro-
vavelmente se deve à sua particularidade, uma vez que é 
instanciado apenas por verbos 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. Ainda assim, é possível assumir que esse terceiro 
padrão guarda estreita relação com o prototípico, funcionando 
como uma espécie de extensão dele, já que corresponde à 
estrutura prototípica adicionada de CP.

A partir desse três padrões identificados, aplicamos o 
mesmo processo indutivo que adotamos desde o início da aná-
lise dos dados e chegamos a outro mais esquemático, que licencia 
todos esses: a construção formada por SUJEITOEXPERIENCIADOR 
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− 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 esquema-
ticidade, já que todos os slots estão abertos, identificados 
apenas pelas categorias morfossintáticas que devem preen-
chê-los. O fato de a construção ser totalmente esquemática 
favorece a produtividade (TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013), daí a construção de estrutura argumental com ver-
bos 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 relacio-
nam, de alguma forma, com outros nós. A representação 
em rede, na Figura 1, em um recorte feito a partir do nó 
da construção [SEXP VCOG CFEN (CPQUAL)], que corresponde 
aos processos mentais de cognição, torna mais evidentes  
as relações entre essas construções.
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Figura 1 – Rede de construções com VCOG no PB
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3.5 Verbos de cognição em PB e em espanhol 

Pesquisa semelhante à que realizamos foi antes empreen-
dida por García-Miguel e Comesaña (2004) sobre VCOG em 
espanhol. Para finalizar nossa análise, podemos estabelecer 
uma breve comparação qualitativa entre os resultados obtidos 
em nosso trabalho e os desse outro estudo9.

No que concerne ao frame suscitado pelos VCOG, nossos 
resultados revelam já a primeira correspondência entre o 
PB e o espanhol. García-Miguel e Comesaña afirmam, e 
nossa pesquisa confirma, que os VCOG 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 VCOG, 
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 SN, mas por uma variedade de elementos 

9 Não podemos, neste ponto, utilizar o suporte quantitativo porque não 
tivemos acesso aos números da pesquisa realizada sobre o espanhol. 
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linguísticos. No PB, identificamos que o OD e o CR podem 
apresentar diferentes configurações morfossintáticas, assu-
mindo a forma de uma OR, de um SN ou mesmo não sendo 
claramente explicitado, nos casos de ODZERO e CRZERO. Dentre 
essas possibilidades, nossos resultados apontam o ODOR como 
a forma preferida para codificação do complemento do VCOG 
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 menciona 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.

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 OD e um predicativo do 
objeto. Nos dados em espanhol, o OD é, nessa construção, um 
SN ou um clítico; nos nossos dados, encontramos, além desses, 
outros dois elementos nessa função: o ODZERO e a oração com 
verbo no infinitivo. Mas essa é, em relação aos nossos dados, 
a segunda alternativa sintática para a estrutura argumental 
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prototípica, sendo a principal alternativa em nossos resultados 
representada pelo subesquema [SEXP VCOG CRFEN]. 

Essa 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 de nossa pesquisa. Embora os autores não esclareçam 
qual a acepção de OI 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 tran-
sitiva 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 conte-
údo conceptual. As diferenças entre os resultados dos dois 
estudos dizem respeito a algumas construções que expressam 
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esse esquema em PB e em espanhol, o que não invalida o 
posicionamento de que ele pode ser geral a todas as línguas.

4 Considerações finais 

A pesquisa sobre a regência dos verbos ir, chegar, vir e 
voltar indicativos de movimento leva à conclusão de que 
têm ocorrido, no uso da língua pelos falantes, variações das 
regras prescritas pela gramática normativa, com o emprego 
das preposições para/pra e em no lugar da preposição a. 
Conforme a análise realizada, essas variações são determi-
nadas pelo traço variável [+elevado] ou [-elevado] e pelo nível 
de escolaridade do usuário da língua, e não se mostram ainda 
persistentes na escrita, sobretudo entre os mais escolarizados. 
Assim, embora não seja possível assegurar, com base em nossa 
análise, que há um processo de gramaticalização em curso, 
não há como negar a ocorrência de variações, que podem 
vir a progredir gradualmente até uma mudança efetiva ou 
se estabilizarem como formas alternativas que se adequam 
a diferentes situações de uso.

O estudo sobre a construção de estrutura argumental 
com VCOG no PB identifica 17 verbos utilizados no corpus 
para expressar 14 valores semânticos diferentes associados 
aos processos mentais de cognição. As amostras revelam que 
três tipos de complemento estão relacionados aos VCOG: o 
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OD, o CR e o CP. Os dois primeiros expressam o fenômeno 
que ocorre na mente do SEXP. O CP é utilizado para expor a 
avaliação que o SEXP faz a respeito do ser representado pelo 
OD. Constatamos que os três complementos podem apresentar 
diferentes configurações morfossintáticas, conforme exposto 
neste capítulo. 

Essa segunda pesquisa demonstra ainda que a constru-
ção mais esquemática para os VCOG no PB é [SEXP VCOG CFEN 
(CPQUAL)], que sanciona três subesquemas: [SEXP VCOG ODFEN], 
[SEXP VCOG CRFEN] e [SEXP VCOG ODFEN CPQUAL]. Dentre eles, 
o primeiro revela a construção de estrutura argumental 
prototípica para os VCOG no PB, dada sua alta frequência. 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.

A comparação entre os resultados obtidos no PB e em 
espanhol, a partir do estudo de García-Miguel e Comesaña 
(2004), revela que a estrutura argumental prototípica para os 
VCOG é a mesma nas duas línguas: [SEXP VCOG ODFEN]. Além 
desse padrão, outro é comum aos resultados das duas pesqui-
sas: [SEXP VCOG ODFEN CPQUAL], que é a principal alternativa 
sintática para os verbos em espanhol e uma das duas alterna-
tivas usadas no PB. Também quanto ao frame suscitado pelos 
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VCOG, os resultados coincidem: os VCOG se relacionam sempre 
à mesma moldura, que envolve um sujeito conceptualizador 
e um conteúdo conceptual.
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3 Construção transitiva e modulações 
de sentido: um olhar centrado no uso 

Nedja Lima de Lucena1

1 Palavras iniciais 

O fenômeno da transitividade, assim como a investigação 
sobre estrutura argumental e mais recentemente sobre as 
construções são objetos centrais nas pesquisas realizadas 
pela Profa. Maria Angélica Furtado da Cunha nos últimos 
anos (Cf. FURTADO DA CUNHA, 2006, 2008, 2012, 2013, 
2015, 2017, entre outros). Diante disso e dados os propósi-
tos deste livro, neste capítulo, recupero e amplio o estudo

1 Professora Adjunta do Departamento de Letras da Faculdade de Engenharia, 
Letras e Ciências Sociais do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, lucenedja@gmail.com .
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realizado por mim durante o doutoramento sob a orientação 
da Profa. Angélica a respeito da construção transitiva, que 
pode ser representada esquemática e prototipicamente por 
[Xagente VERBO ação-processo Yafetado].

O objetivo é descrever e analisar as extensões de sentido, 
ou modulações, que se estabelecem na manifestação discursiva 
das instanciações dessa construção, com foco, em especial, 
no subesquema de ação-processo e nas diferentes microcons-
truções que se ampliam a partir dele. 

Evoco o exame da construção transitiva, pois este tema 
conjuga a trajetória de estudos orientados por Angélica, uma vez 
que: ao mencionar o verbo de ação-processo, tipo semântico cen-
tral nas instanciações da construção transitiva, de certo modo, 
rememoro os estudos empreendidos na Iniciação Científica, 
quando colaborei em sua pesquisa sobre estrutura argumental 
dos verbos; ao citar a relação gramatical objeto direto, presente 
na moldura sintática da construção em tela, trago à memória 
o estudo realizado durante o mestrado também sob sua con-
dução; por sua vez, ao jogar luz sobre a construção transitiva, 
que continua sendo foco das minhas incursões científicas2, 
ressalto a análise alicerçada na abordagem construcional, um 
dos interesses teóricos vigentes do Grupo de Estudos Discurso & 

2 As observações aqui de certa forma compilam e ampliam trabalhos já 
publicados ou no prelo.
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Gramática (D&G). Peço licença para acrescentar que, subjaz ao 
capítulo um tom memorialístico, pois, ao tecer as considerações 
teóricas sobre a construção transitiva, enredam-se a história 
do D&G, a amizade com a Profa. Angélica e a minha própria 
trajetória de pesquisa. 

Ao tratar desse objeto de estudo, retomo também o 
caminho enveredado pelo Grupo D&G/UFRN, na medida 
em que este texto parte de uma investigação sob a lupa 
do Funcionalismo norte-americano e chega à agenda da 
Linguística Funcional Centrada no Uso (termo adotado 
pelo Grupo para designar o campo teórico da Usage-Based 
Linguistics3), fruto do diálogo teórico e empírico entre 
Linguística Funcional e Linguística Cognitiva. Assim, no 
âmbito do Grupo de Pesquisa, temos assumido esse rótulo, 
conforme assinalam Cezario e Furtado da Cunha (2013). 
Além disso, esse referencial teórico encontra-se na inter-
face com a Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995; 
2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013) e com a Teoria 
dos Protótipos (TAYLOR, 2003), modelos que alicerçam a 
presente investigação. 

Um axioma basilar desse diálogo figura na ideia de que 
o conhecimento linguístico, que envolve o conhecimento de 

3 Em alguns trabalhos, é possível encontrar o termo Linguística Cognitivo-
Funcional para a tradução da expressão em inglês (Usage-based Linguistics). 
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significado4 e de forma, é concebido do mesmo modo que 
outros tipos de conhecimento. Por sua vez, a gramática é 
tomada como a representação cognitiva da experiência dos 
indivíduos com a língua; logo, o uso linguístico motiva sua 
estrutura (BYBEE, 2010). Desse modo, a expressão linguística 
é uma pista para rastrear o mosaico cognitivo complexo 
subjacente a ela, uma vez que falante e ouvinte estão no cerne 
da construção do significado e constroem tal significado 
nas práticas sociodiscursivas. Assim, o tratamento dado à 
estrutura linguística não pode prescindir do significado (Cf. 
FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013; TOMASELLO, 
1998, 2003). Essa visão teórica pressupõe a interface conceptual 
entre os domínios linguísticos, de forma que não há limites 
rígidos entre léxico e gramática, compreendidos, portanto, 
como um contínuo. Isso significa que os domínios (como 
morfologia, sintaxe e semântica, por exemplo) são inter-re-
lacionados e interdependentes, uma vez que a gramática é 
tomada como uma estrutura holística, em que nenhum nível 
é autônomo ou central. 

4 Nas abordagens construcionistas, não há uma distinção entre significado 
codificado (semântico-lexical) e significado contextual (pragmático) (Cf. FRIED, 
2015). Esclareço que, embora tenha consciência da distinção entre significado 
e sentido nos estudos semânticos (OLIVEIRA, 2001), tomo-os aqui como 
sinônimos, compreendendo-os nos termos de Lakoff e Johnson (1980). 
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Quanto ao procedimento teórico-metodológico adotado 
aqui, esclareço: o trabalho é de natureza teórica, cujo fun-
damento metodológico centra-se na descrição do objeto de 
estudo. Além disso, apresenta uma abordagem mista (também 
conhecida como quali-quanti), que congrega aspectos do 
método quantitativo e qualitativo, cujo foco é a compreensão, 
a descrição e a interpretação de um determinado fenômeno 
(PAIVA, 2019). Em relação ao levantamento de dados empíri-
cos para a pesquisa, foram selecionadas 1440 orações oriundas 
de corpora5 do português brasileiro, as quais apresentam 
padrão sintático que se conforma ao da construção transitiva, 
ou seja, orações formadas pela configuração sujeito – verbo 
– objeto direto. 

O capítulo está organizado da seguinte maneira: posterior-
mente a esta introdução, são tecidas algumas considerações 
sobre o fenômeno da transitividade, em sua trajetória a partir 
do verbo transitivo → oração transitiva → construção transitiva. 
Feito isso, empreendo a discussão sobre a caracterização da 
construção transitiva, lançando luz teórica sobre ela e recu-
perando trabalhos que a deslindam. Em seguida, concentro a 

5 Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal 
(FURTADO DA CUNHA, 1998) doravante (CD&G); Banco Conversacional 
de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011), doravante (BCN), Revista Istoé 
(RI), blogs Vida Materna (BVM) e Santa Dieta (BSD), Contos literários As 
mãos do meu filho (CMF) e Passeio Noturno (CPN). 
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análise dessa construção a partir de um de seus subesquemas, 
que comporta os verbos de ação-processo, enfatizando as 
microconstruções e os construtos que se manifestam no 
corpus analisado.  Por último, são feitas as considerações 
finais e apresentadas as referências norteadoras.

2 Do verbo transitivo à construção 
transitiva: notas teóricas 

É assente nos estudos linguísticos atuais que muitas aná-
lises veiculadas nas gramáticas de tradição normativa não 
dão conta de evidenciar os fenômenos linguísticos, seja pela 
visão discriminatória da linguagem, ao privilegiar apenas uma 
variedade da língua (a norma dita padrão), seja pela ausência 
de amostras empíricas que comprovem esses fenômenos em 
plena manifestação discursiva ou seja pela adoção de crité-
rios muitas vezes obscuros nas investigações empreendidas 
(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). 

Isso ocorre com a transitividade6, confundida sobrema-
neira com valência verbal e regência verbal na Gramática 
Tradicional. Essa perspectiva assinala que a transitividade 
é uma propriedade exclusiva do verbo, de modo que é 

6 O termo é de base etimológica latina, transitivus, que significa “o que se 
transmite ou transfere” ou “o que passa” e foi usado pela primeira vez pelo 
gramático Prisciano, no Século V (SARAIVA, 2000, p. 1218). 
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costumeiro encontrar uma divisão estrita entre verbos tran-
sitivos e intransitivos nos compêndios gramaticais. Nessa 
linha, a classificação de um verbo quanto à transitividade está 
ancorada na presença ou ausência de um termo codificado 
como complemento verbal (objeto direto e objeto indireto): 
são transitivos os verbos acompanhados de complemento; são 
intransitivos aqueles verbos que não o apresentam. Na ótica 
tradicional, ainda que haja tímidos apontamentos que levem 
em conta o entorno frasal7, o fato é que essa visão limita e 
reduz o fenômeno a um critério prioritariamente sintático, 
desconsiderando a variabilidade e a dependência do contexto 
discursivo-pragmático.

Diferentemente dessa ótica, o Funcionalismo norte-ame-
ricano propõe outro caminho para a investigação da tran-
sitividade, que pode ser assinalada como uma propriedade 
escalar da oração e compreendida em termos de gradiência, 
ou seja, com orações [+] ou [-] transitivas, conforme defendem 
os estudos seminais de Hopper e Thompson (1980), Givón 
(2001) e Furtado da Cunha e Souza (2011), todos baseados 

7 Gramáticas como a de Cunha e Cintra (1985) assinalam a dificuldade de 
delimitar uma fronteira entre verbos transitivos e intransitivos. No caso 
desses autores, recomendam: “considerado isoladamente, um verbo não é 
transitivo nem intransitivo. Esta é a razão pela qual o mesmo verbo pode 
estar empregado ora transitivamente, ora intransitivamente; ora com objeto 
direto, ora com objeto indireto” (p. 149). Daí que a transitividade deve ser 
vista dentro da frase.
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em amostras empíricas, isto é, dados da língua em seu efetivo 
uso.  Assim, a Gramática Tradicional, ao centrar a transitividade 
no verbo, encerra o fenômeno como estático. Já o Funcionalismo 
norte-americano compreende a transitividade como ligada às 
pressões do uso linguístico, sendo, portanto, variável.

Para efeito de análise, chamo a atenção para a proposta 
de Givón (2001), que afirma ser a oração transitiva aquela 
que apresenta, no mínimo, dois participantes: um agente e 
um paciente. O primeiro, codificado sintaticamente como 
sujeito, é o responsável pela ação; o segundo, codificado 
sintaticamente como objeto direto, é o paciente da ação verbal. 
Essa configuração caracteriza o protótipo ou exemplar do 
evento transitivo prototípico, que expressa uma cena típica 
de transferência em que uma entidade agente direciona um 
fluxo de energia com vista a modificar o estado ou localização 
de uma entidade paciente. Desse modo, o autor propõe a 
análise da transitividade a partir de três critérios principais: 
(i) agentividade, assinalando um agente intencional ativo; 
(ii) afetamento, em que há um paciente concreto afetado 
pela ação do agente; (iii) perfectividade, na medida em que 
envolve um evento concluído e pontual. Esses critérios são 
uma proposta de releitura e refinamento dos dez parâmetros 
de transitividade definidos por Hopper e Thompson (1980). 
Para Givón (2001), esses três critérios são flexíveis e devem 
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ser tomados em termos graduais, bem como conglobam os 
parâmetros sugeridos por seus colegas. 

Numa perspectiva mais recente, o Funcionalismo nor-
te-americano, em diálogo com o modelo da Gramática de 
Construções (GOLDBERG, 1995, 2006)8, tem argumentado 
que a transitividade é uma propriedade da construção. Em 
outras palavras, a visão referida por esse quadro teórico em sua 
vertente clássica é ampliada e complementada pela abordagem 
construcional, conjugando em suas análises pressupostos da 
Linguística Cognitiva. 

De acordo com a proposta teórica, a construção é com-
preendida como um pareamento convencionalizado entre 
forma e significado, um esquema geral no qual os elementos 
gramaticais são instanciados. As construções são concebidas 
como unidades simbólicas9, organizadas em rede e tomadas 
basicamente como esquemas cognitivos do mesmo tipo dos 
que existem em outros domínios da cognição (GOLDBERG, 
2006; LANGACKER, 2008). Desse modo, as construções são 
virtuais, isto é, são abstrações que “se instanciam no uso 

8 Saliento que a noção de construção pode ser tomada a partir de várias 
abordagens construcionistas, no entanto, neste trabalho ancoro-me em 
Goldberg (1995, 2006) e Traugott e Trousdale (2013). Para conhecer mais 
sobre essas abordagens, sugiro a consulta de The Oxford handbook of 
construction grammar (HOFFMANN; TROUSDALE, 2013).

9 São consideradas simbólicas, pois se configuram tipicamente como asso-
ciações arbitrárias de forma e significado.
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linguístico por meio de ocorrências específicas, os construtos. 
Logo, uma construção é uma generalização com base em 
construtos do mesmo tipo”, explicam Furtado da Cunha e 
Lacerda (2017, p. 20, grifo meu)10. Diante disso, a abordagem 
construcional salienta que as construções gramaticais, que 
variam desde morfemas a padrões textuais, devem ser tomadas 
como as unidades primárias da língua.

Em linhas gerais, no polo da forma de uma construção, 
conjugam-se aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos; 
no polo do significado, estão as propriedades semânticas, 
pragmáticas e discursivo-funcionais (CROFT, 2001). O sig-
nificado da construção pode ser entendido como aspectos 
convencionalizados da função dessa construção, o que inclui 
não somente propriedades da situação descrita pela interação, 
mas também propriedades do discurso no qual essa interação 
é baseada. Sendo assim, a forma e o significado convencional 
da construção são internos a ela, de maneira que esse par é 
vinculado através de um elo de correspondência simbólica.

As construções de estrutura argumental, isto é, aquelas 
que envolvem a relação entre verbos e nomes na oração, têm 
sido fortemente estudadas por pesquisadores ancorados na 

10 Entende-se por construto uma ocorrência empiricamente atestada de uma 
construção (token). Grosso modo, o construto é a manifestação concreta 
de uma representação da construção.
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Linguística Funcional Centrada no Uso. A título de exemplo, 
no âmbito do Grupo D&G/UFRN, a Profa. Angélica e seus 
orientandos empreendem várias pesquisas a respeito dessas 
construções no português. Furtado da Cunha (2017), Costa 
(2017), Araújo (2017), Melo (2015) e Lucena (2016) são amos-
tras de trabalhos nessa linha.

Por hipótese, Goldberg (1995) advoga que essas constru-
ções oracionais são essenciais para a descrição da língua, pois 
estão francamente vinculadas às estruturas semânticas que 
refletem cenas básicas da experiência humana (o que a autora 
intitula de scene encoding hypotheses ou hipótese de codificação 
da cena, na nossa tradução), como, por exemplo, movimento, 
transferência, causação, posse, estado ou mudança de estado. O 
modo como tais cenas são empacotadas linguisticamente, em 
termos de instanciações das construções, pode ser altamente 
variável e particular. 

Com efeito, a transitividade é uma propriedade do 
esquema construcional armazenado na mente do falante, o 
qual é forjado nas experiências sociocomunicativas. Em última 
análise, esse esquema permite que o usuário da língua, ao se 
deparar com um novo uso linguístico, baseie-se em esquemas 
já armazenados na sua cognição. A fim de elucidar isso, vou 
me deter,  a seguir, especificamente no exame da construção 
transitiva no português brasileiro. 
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3 Caracterização da construção 
transitiva no português brasileiro 

Nesta seção, evoco as discussões empreendidas em Slobin 
(1982), Givón (2001), Goldberg (1995, 2006), Taylor (2003), 
Lucena (2016, 2018), Furtado da Cunha e Silva (2018) entre 
outros, para ressaltar que a construção transitiva remete 
prototipicamente à codificação de um evento em que um par-
ticipante intencionalmente age para causar um afetamento ou 
efetuamento de um participante paciente. Em outras palavras, 
Langacker (2008) e Talmy (1988) explicam que o primeiro 
participante direciona um fluxo de energia que é transmitido 
e causa alguma mudança, seja de condição, de estado ou de 
localização, no segundo, que é impactado por tal energia.

Apenas para exemplificar: se observarmos os humanos 
em suas manipulações de objetos diversos, podemos afirmar 
que esse é um padrão básico da experiência (ou esquema, nos 
termos de Langacker), que, por sua vez, é codificado em um 
padrão básico da língua, como se pode perceber em:

(1) eu estou me lembrando aqui de uma historinha que 
eu li ... quando na minha alfabetização eu ... eu peguei um 
recorte de jornal. (CD&G, p. 48).  

A oração destacada em (1) seleciona dois participantes: eu 
(que remete ao informante) e um recorte de jornal. O primeiro 
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age intencionalmente, através da ação de pegar, provocando 
uma mudança de localização do segundo participante, que 
é deslocado de um ponto para outro. Além disso, com a lupa 
da sintaxe, podemos verificar que o primeiro participante é 
codificado sintaticamente como sujeito, já o segundo como 
complemento verbal do tipo objeto direto. Vale salientar 
que o verbo presente na oração se atrela à classe semântica 
dos verbos de ação-processo, ou seja, verbos que implicam 
um agente exercendo uma ação que modifica um paciente 
(BORBA, 1996), os quais se alinham diretamente à expressão 
do evento transitivo prototípico.

À luz do referencial teórico da Linguística Funcional 
Centrada no Uso, admito que esse perfil sintático-semântico 
reflete o protótipo de uma oração transitiva. De um lado, 
há o reflexo de uma transferência completa da ação de uma 
entidade para outra, causando alguma modificação no estado 
desta, no caso em (1), a mudança é de localização. De outro, 
há uma moldura sintática que se estabelece em sujeito – verbo 
– objeto. A amostra em (1), ao realçar uma cena básica de 
transferência de um ponto para outro, ilustra a hipótese de 
codificação da cena levantada por Goldberg (1995).

O paradigma construcional conecta-se intimamente com 
a Teoria dos Protótipos. O conceito de prototipicidade está 
atrelado à categorização, um processo cognitivo diretamente 
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relacionado à memória, à capacidade de agrupar e estocar 
um grupo de objetos em termos de uma categoria (BYBEE, 
2010). Tradicionalmente, as categorias são tomadas por um 
contraste binário; todavia, em versão recente, o modelo dos 
protótipos passa longe disso. Considerando a categoriza-
ção de modo escalar, a teoria assinala que as entidades são 
categorizadas com base em seus atributos, mais centrais ou 
periféricos, não a partir de um contraste dicotômico (Cf. 
TAYLOR, 2003). Isso significa que não há fronteiras rígidas 
entre as categorias, que podem ser tratadas em um contínuo, 
por meio de relações (links) entre os membros de uma mesma 
categoria. Transmutando-se para o âmbito da Gramática de 
Construções: os construtos de uma dada construção podem 
ser compreendidos em termos gradientes, com mais ou menos 
atributos próximos ao protótipo, e ligados entre si por links 
(ou elos) como os de polissemia e outros.

O modelo dos protótipos está ancorado no conceito 
filosófico de semelhanças de família, proposto por Ludwig 
Wittgenstein. Nesse viés, “distribuídos em um continuum, 
diversos membros podem ser agrupados dentro de uma 
mesma categoria” (DUQUE; COSTA, 2012, p. 33). Com efeito, 
de acordo com os autores, o protótipo pode condizer com 
um membro central ou com um agrupamento de membros 
centrais de uma categoria, ou seja, pode ser compreendido 
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“como uma representação esquemática do centro conceptual 
de categoria” (p. 34) e atuar como um ponto de referência 
cognitivo, permitindo extensões diversas, das mais próximas 
àquelas que se encontram na fronteira com outras categorias.

Silva (1997), ao recuperar o trabalho de Geeraerts (1988) 
esclarece: 

[...] as categorias estruturadas na base da prototipicidade 
são cognitivamente eficientes, pois, por um lado, têm a 
vantagem da flexibilidade, que lhes permite adaptarem-se 
aos vários contextos em que são usadas e integrarem novas 
entidades como membros mais ou menos periféricos, e, por 
outro, têm a vantagem da estabilidade, que proporciona 
a interpretação de novas experiências (através dos protó-
tipos existentes), sem que, para o efeito, seja necessária a 
criação de novas categorias ou a redefinição de categorias 
já existentes, e, assim, permite a continuidade da estrutura 
geral do sistema categorial. (SILVA, 1997, p. 10). 

Em síntese, as categorias não refletem segmentações arbi-
trárias das entidades do mundo; ao contrário, são alicerçadas 
nas capacidades cognitivas da mente humana, na interação 
entre experiência e cognição. Em função da flexibilidade e 
da estabilidade, permitem a adesão de novos membros, sem 
que haja a necessidade de criar categorias novas ou rearran-
jar as existentes, ou seja, a prototipicidade parece ser um 
caminho mais econômico para o agrupamento de membros 
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novos. Desse modo, as categorias se ancoram em protótipos 
conceptualmente salientes que desempenham papel fulcral 
em sua organização11. 

Relacionando a prototipicidade à abordagem construcio-
nista, pode-se representar a construção transitiva prototípica 
a partir do esquema a seguir:
Figura 1 – Esquema-type da construção transitiva prototípica 

Sem.  AFETAR  < X agente Y paciente >

  ação-processo

Sint.  V  Suj  Obj

Fonte: elaboração própria a partir do modelo de Goldberg (1995) 

De acordo com a Figura 1, a construção transitiva proto-
típica, em relação à forma, apresenta moldura sintática esque-
mática que se caracteriza por dois slots12 (X e Y), ou papéis 
argumentais, a serem preenchidos por papéis participantes de 
um dado verbo, sendo que tais papéis se associam às relações 

11 Vale lembrar que essa visão implica a ideia de que há uma zona de intersecção 
entre as categorias, uma vez que o limite entre uma categoria e outra não 
é rígido (LAKOFF, 1987; FERRARI, 2011). 

12 Na abordagem construcional, o termo slot corresponde a um lugar que 
pode ser preenchido por um arranjo diversificado de itens.
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gramaticais de sujeito para X e de objeto direto para Y. Em 
relação ao significado, esse enquadre está diretamente vinculado 
a um sentido central que envolve alguém agir intencionalmente, 
por meio de um verbo de ação-processo, a fim de causar uma 
mudança numa entidade paciente. Diante disso, para elucidar a 
moldura semântica, o esquema comporta esse tipo semântico de 
verbo, cuja estrutura se conforma à da construção, e acomoda 
os papéis participantes de agente e de paciente. Em resumo, 
o esquema pode ser simplificado em outro formato, como  
[Xagente VERBO ação-processo Yafetado] .

Goldberg (1995, p. 116) frisa que esses papéis podem ser 
pensados em termos de prototipicidade e gradiência, quais 
sejam: (i) proto-agente, que está envolvido volicionalmente no 
evento ou estado, causando o próprio evento ou a mudança 
de estado em outro participante, o que implica certo movi-
mento em relação à posição desse outro. Além disso, possui 
senciência e/ou percepção e existe independentemente do 
evento nomeado pelo verbo; (ii) proto-paciente, que conjuga 
certa estaticidade em relação ao movimento do outro, sofre 
alguma mudança de estado e não existe independentemente 
do evento, ou pelo menos, não em todos. No entanto, vale 
ressaltar que a estaticidade a que se refere Goldberg volta-se 
para a ideia de não volição da entidade. 
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Com base no modelo construcional e na prototipicidade, os 
atributos sugeridos pela autora podem ser tomados em termos 
de contínuo, posto que há casos em que um participante pode 
evocar todos ou alguns dos atributos arrolados. Podemos ir 
além e postular, com base no referencial teórico e no exame 
de dados empíricos, que, a partir do protótipo da construção 
transitiva, um vasto arranjo de construtos transitivos pode ser 
instanciado. As instanciações recobrem um largo número 
de verbos e seus papéis participantes que se fundem com os 
papéis argumentais da construção, ancorados no princípio da 
coerência semântica, apontando que apenas papéis compatíveis 
semanticamente podem se amalgamar, e no princípio da cor-
respondência, cuja ideia é a de que cada papel participante do 
verbo deve ser fundido e  expresso por um papel argumental da 
construção. Com efeito, a expressão da construção transitiva em 
termos de construtos é variável e particular, e decerto as línguas 
podem diferir em como e por que estendem o significado da 
construção transitiva para expressar cenas que se afastam da 
cena prototípica (CROFT, 2001). 

No levantamento de dados feito para esta pesquisa, das 
1440 orações com padrão sintático transitivo coletadas, 770 
(53,4%) correspondem a amostras com verbos de ação-pro-
cesso, que implicam um participante do tipo sujeito agente e 
um participante perfilado sintática e semanticamente como 
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objeto direto paciente. Isso acarreta afirmar, ancorada em 
Givón (2001), que grande parte das orações que são seman-
ticamente transitivas são também sintaticamente transitivas. 
Desse modo, a oração transitiva canônica reflete o esquema 
type da construção transitiva (FURTADO DA CUNHA; 
SILVA, 2018). 

Veja-se a distribuição dos dados quantitativos (Tabela 
1), considerando os tipos semânticos de verbos e os papéis 
participantes13 perfilados pelo sujeito e pelo objeto direto por 
esses (Quadro 1):
Tabela 1 – Distribuição de tipos semânticos de verbos nos corpora 

Tipo verbal Número/percentual

Ação-processo 770 (53,5%)

Ação 335 (23,3%)

Estado 181 (12,5%)

Processo 154 (10,7%)

Total 1440 (100%)

Fonte: elaboração própria

13 A respeito dos papéis participantes do verbo, também chamados de papéis 
temáticos ou papéis semânticos, paraaprofundamento, recomendo as 
leituras de Levin (1993), Cançado (2005) e Dixon (2005). 
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Quadro 1 – Papéis participantes relacionados aos tipos semânticos de verbos 

Tipo verbal Papéis participantes

Ação-processo S: Agente ou causativo / OD: Paciente

Ação S: Agente ou experienciador / OD: Tema ou estímulo

Estado S: Suporte de propriedade / OD: estativo

Processo S: Paciente / OD: Tema

Legenda: S = Sujeito; OD = Objeto direto. 

Fonte: elaboração própria 

A Tabela 1 e o Quadro 1 apontam outros tipos semânticos 
de verbos perfilados nas ocorrências: ação, processo e estado. 
De acordo com Borba (1996, 2002), o verbo de ação expressa 
uma atividade, física ou perceptual/cognitiva, realizada por 
um agente ou experienciador na posição de sujeito. O de pro-
cesso evidencia um acontecer, ou seja, um evento ou conjunto 
de eventos ao longo do tempo que afetam um sujeito paciente. 
Já o tipo semântico estado é definido como aquele em que não 
há a expressão de uma ação ou de um processo, de maneira 
que o que se exibe é uma propriedade (estado, condição, 
situação) de um elemento sujeito, conforme demonstram as 
ocorrências em (2) a (5): 
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(2) A situação piorava a cada dia, o cinto ia apertando. 
Tiverão então que se desfazer do seu amigo papagaio para 
suprir as sua necessidades naquele instante. Logo após, encon-
traram uma casa deserta e fechada, a felicidade havia voltado. 
(CD&G, p. 36).  

(3) Vá embora... ele já tem outro aí...vá embora... entre... 
eu quero pitomba. (BCN, p. 126).  

(4) eu vou descrever a ... a UNIPEC né ... onde eu passo 
... eu passo o dia todo em casa e eu ... o melhor lugar que 
eu acho pra ... o melhor lugar que eu passo durante o dia. 
(CD&G, p. 9).  

(5) saindo desse vãozinho você entra na cozinha ... uma 
cozinha relativamente grande ... onde eu tenho freezer ... 
geladeira ... fogão ... uma mesa ... televisão ... à esquerda. 
(CD&G, p. 19).  

Todas as amostras arroladas (2-5) afiguram-se à forma 
da construção transitiva e afastam-se, em maior ou menor 
grau, do significado transitivo prototípico. As ocorrências 
em (2) e (3) correspondem a construtos com verbos de ação 
(encontrar e querer, respectivamente), sendo o primeiro voltado 
para uma ação física e o segundo para uma ação cognitiva. 
Os papéis participantes, nesse caso, correspondem a agente e 
experienciador para o sujeito e tema e estímulo para o objeto 
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direto, nessa ordem. Em (4), expressa-se um processo (passar, 
no sentido de permanecer algum período de tempo) cujo 
participante codificado como sujeito é o paciente do processo 
e o dia, objeto direto, é um tema. Em (5), delineia-se um 
estado (ter), em que o sujeito é um suporte de propriedade e 
o objeto direto é um estativo. 

Traugott e Trousdale (2013) recopilam propriedades que 
podem estar envolvidas, de modo gradiente na construção, a 
saber: composicionalidade, esquematicidade e produtividade. 
A composicionalidade está relacionada ao grau de transpa-
rência entre forma e significado, isto é, à convergência (ou 
match) que uma determinada forma sintática, a partir de suas 
partes constituintes, permite a depreensão de um significado. 
Quando essa convergência não se realiza (mismatch), não há 
correlação entre o significado das unidades particulares e o 
significado do todo. No caso da esquematicidade, há uma 
estreita relação com a categorização de unidades e expressões 
mais abstratas, visto que essa propriedade se atrela à presença 
dos slots. Assim, a esquematicidade compreende quatro níveis: 
(1) construto > (2) microconstrução > (3) subesquema > (4) 
esquema, sendo o primeiro correspondente às ocorrências 
empíricas (instâncias); o segundo, associado a construções 
convencionalizadas e produtivas na língua; o terceiro abrange 
as afinidades entre construções individuais; já o último é 
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de natureza mais abstrata, assinalando construções mais 
genéricas que possuem possibilidades de preenchimento 
diversas. A produtividade vincula-se à frequência de uso 
(token) de certo construto, bem como à frequência de tipo 
(type), conforme assinala Bybee (2006). Assim, seria pro-
dutiva a construção que permite extensões nos níveis de 
subesquemas, ou seja, um subesquema pode ser tomado 
como produtivo quando sanciona um número considerável 
de padrões microconstrucionais.

O par forma-significado da construção transitiva, repre-
sentado pela Figura 1, alinha-se ao nível mais esquemático 
dessa construção. Em consonância com as propriedades espe-
cificadas por Traugott e Trousdale (2013), a esquematicidade 
pode se realizar em diferentes níveis: no caso da construção 
em tela, por se tratar de um esquema superordenado, há o 
licenciamento de usos diversificados que se expressam nos 
construtos, microconstruções e subesquemas, o que nos 
permite afirmar, com base nas pesquisas pretéritas sobre 
essa construção (LUCENA, 2016, 2018),  que se trata de uma 
construção esquemática, produtiva e menos composicional. 

São esses níveis que permitem a organização dos pares 
forma-significado da língua em termos de redes construcio-
nais, de modo que há nós entre esses pares, bem como elos 
entre esses nós, conforme defendem Traugott e Trousdale 
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(2013). Por outras palavras, cada elemento da rede é ligado por 
elos (links) que podem ser de vários tipos. Nas pesquisas sob 
a ótica construcional, tem-se buscado descrever as relações 
horizontais, verticais e diagonais entre as construções e entre 
os níveis de cada construção. É com interesse nesses elos que 
a próxima seção se constrói. 

 
4 Construção transitiva: relações de herança 

De acordo com os pressupostos teóricos funcionalistas e 
cognitivistas, as estruturas linguísticas não são desencarnadas 
de seus usuários; ao contrário, são o produto das relações entre 
a cognição e o uso linguístico, embasando, de forma conjunta 
e situada, as atividades de categorização. Esclarece Bybee 
(2010) que o uso linguístico impacta sobremaneira a represen-
tação cognitiva da língua, além de que nosso conhecimento, 
linguístico ou não, é governado por processos cognitivos de 
domínio geral, sendo a categorização o processo mais básico e 
difundido. Dentre esses processos cognitivos, a categorização 
permite-nos a organização discursiva da nossa experiência 
com base em adaptações e convenções de uma realidade 
cultural e social (DUQUE; COSTA, 2012). Revozeando Lakoff 
(1987), a categorização configura-se como um ponto central 
para o entendimento daquilo que nos faz humanos.
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Um ponto cêntrico na abordagem construcional é entender 
como os construtos de uma construção se relacionam entre si. 
Traugott e Trousdale (2013), assim como Goldberg (1995), têm 
advogado que os elementos da rede construcional se associam 
por meios de links ou elos, que moldam as conexões hierárqui-
cas da construção. Goldberg explica que existem relações de 
herança que se dão de quatro modos: subparte, instanciação, 
extensão metafórica e polissemia (p. 78-79). Em suma, a herança 
construcional assinala que ocorre um afastamento, em maior 
ou menor medida, da construção prototípica. 

No caso da construção transitiva, podem-se evidenciar 
essas relações de herança em graus diversos. Por exemplo, a 
relação de subparte ancora-se na ideia de que uma constru-
ção herda uma configuração parcial de outra construção, 
como ocorre com a construção transitiva causativa (Algum 
espertinho resolveu explodir com os aparelhos) que herda 
propriedades da construção transitiva prototípica (Uma 
quadrilha explodiu um caixa eletrônico) para dar conta de 
contextos especializados, conforme se entrevê em Lopes 
(2019). A herança de instanciação atrela-se à circunstância 
em que uma construção é um caso específico de outra, por 
exemplo, uma construção idiomática, como Vou dar uma 
ideia naquela menina é originada a partir da construção 
transitiva, pois se desbota o sentido dos itens lexicais dar + 
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uma ideia, entendido como “fornecer palpite” para abarcar 
um evento de flerte em que “dar uma ideia” corresponde à 
noção de demonstrar “segundas intenções” para com alguém. 
A relação por extensão metafórica sanciona ocorrências como 
aquelas em que um verbo particular assume um sentido mais 
metafórico, abstrato, como em Seu objetivo era turbinar os 
lucros, em que turbinar se afasta do seu sentido concreto de 
acionar as turbinas de um motor mecânico, para abranger a 
ideia de dinamizar exponencialmente os ganhos.  A relação 
de herança por polissemia agrupa modulações de sentido de 
uma construção entre si, como se vê nas ocorrências empiri-
camente atestadas em (2-5), nas quais se observam nuanças 
de sentido que se afastam paulatinamente do significado 
básico da construção transitiva.

Nesse aspecto, é fundamental elucidar que a polissemia 
é entendida como uma rede de sentidos flexíveis, de impos-
sível distinção precisa, adaptáveis ao contexto e abertos à 
mudança, conforme advoga Silva (2006). Explica esse autor que 
a agenda cognitivista entende o significado como dinâmico 
e “configurado como um feixe de conhecimentos” (p. 59), ao 
mesmo tempo em que é encarnado e emanado dos interesses 
e experiências sociocomunicativas dos indivíduos. 

Parafraseando Fillmore (2006), o que está por trás de mui-
tos casos de polissemia é a possibilidade de uma construção 
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se encaixar em diferentes cenas, como ocorre com a constru-
ção transitiva. As generalizações que regem a polissemia só 
podem ser descritas e explicadas em termos de organização 
conceptual (LAKOFF, 1987). Na esteira disso, Cuyckens e 
Zawada (2001, p. xiv) argumentam que a polissemia pode ser 
entendida como “categorias de significados que são motivados 
por princípios cognitivos como metáfora, metonímia, genera-
lização, especialização e mudanças por esquemas imagéticos”.  

Dada a sua natureza de compreender as extensões de 
sentidos de uma construção, arrisco dizer que parece plau-
sível os elos de polissemia englobarem, em certa medida, as 
demais relações de herança (subparte, instanciação e extensão 
metafórica), como se estas fossem subespecializações da 
herança por polissemia. Na relação de herança por extensão 
metafórica isso parece mais transparente; já nas heranças por 
subparte e instanciação, pode ser difícil rastrear tal relação. 
Nesse ponto, caberia o exame de associações de herança 
em diferentes construções para averiguar até que ponto a 
polissemia é um tipo de herança que abarca as demais. 

Os elos polissêmicos permitem aos falantes estocarem 
um número expressivo de membros numa categoria, o que se 
alinha ao modelo dos protótipos, sendo, portanto, a polissemia 
um dos efeitos da prototipicidade. A polissemia acaba por 
permitir que não seja necessário evocar uma nova forma 
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para dar conta de cada significado, mas que um conjunto de 
significados sejam arrolados numa dada forma. Outrossim, 
vale lembrar que nem sempre os atributos de uma categoria 
são essencialmente rastreáveis; alguns membros apresentam 
mais ou menos atributos, e “inclusive pode haver membros 
que não apresentem nenhum atributo em comum com os 
demais”, explicam Duque e Costa (2012, p. 32). Note-se a 
afirmação de Silva (2006):

Uma língua sem polissemia seria realmente um sistema não 
só excessivamente pesado, com um número incomensura-
velmente superior de formas, como inevitavelmente estático, 
funcional apenas num mundo sem variação nem inovação. 
A polissemia é, pois, uma realidade natural, conceptual e 
linguisticamente necessária. (SILVA, 2006, p. 1). 

A fim de elucidar e sumarizar os resultados empreen-
didos nesta pesquisa, esclareço que, em todas as instâncias 
averiguadas, a forma é preservada, independentemente dos 
verbos perfilados, pois o padrão formal é uma contribuição 
da construção transitiva. Além disso, esse padrão é tão roti-
nizado que permite a inserção de outros elementos, como 
modificadores e sintagmas adverbiais, preservando o sentido 
denotado pelo construto. Note-se as amostras (6) a (11):

(6) D. Margarida tira os sapatos que lhe apertam os pés. (CMF).  
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(7) Fizemos um levantamento, que mostrei ao Conselho 
Federal de Medicina, com mais de dez casos de mortes e 
complicações graves atribuídas a cirurgiões plásticos.  
(RI, 11/07/2012).  

(8) Ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... 
na pista ... e passou algumas pessoas e prestou socorro à gente 
né [...]e a empregada e o motorista sofreu só escoriações leves 
né ... foram medicados e liberados né (Corpus D&G, p. 22).  

(9) All I have to give… eu amo essa música… (BCN, p. 112).  

(10) Eu tive uma gestação super tranquila, com os sintomas 
e incômodos clássicos e comuns a praticamente todas as 
gestantes. (BVM, 19/11/2012).

(11) Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu 
o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a 
mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um 
pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito [...] (CPN).  

Em (6), nota-se um caso típico de transferência, em que 
uma entidade agente, com traço humano e animado (D. 
Margarida) intencionalmente afeta (ação expressa por tirar) 
e causa uma mudança de estado da entidade paciente (os 
sapatos), que é deslocada dos pés para outro lugar, o que se 
coaduna com o sentido básico da construção transitiva. 
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Por ser esquemática, produtiva e menos composicional, 
a construção transitiva é usada para codificar diversas cenas 
que não necessariamente estão associadas a eventos transitivos 
prototípicos. Conforme já mencionado, isso significa que a 
construção licencia tipos semânticos de verbos distintos. 
Note-se como as propriedades de agentividade e afetamento14 
se diluem ao longo dos construtos dessa construção: nas 
amostras em (7) e (11) é possível perceber o traço de [+] 
agentividade, vinculado ao sujeito, bem como a mudança 
de estado ou condição do paciente: em (7), uma entidade 
(um levantamento) que não existia passa a existir; em (11), o 
paciente (a mulher) muda da condição de viva para morta, 
ou seja, ambos partilham o traço de [+] afetamento. 

Em (8), a mudança de condição ocorre na entidade sujeito 
(a empregada e o motorista) que não é agente da ação verbal, 
e sim, paciente. O verbo (sofrer) denota um processo e o traço 
[-] agentividade está para o sujeito, bem como escoriações leves 
carrega o traço de [-] afetamento. Nos casos (9) e (10), a ideia 
de transferência ou mudança de estado sequer se entrevê no 
contexto: na amostra (9), há uma ação (amar) que é perceptual/
cognitiva em que o sujeito é experienciador, com traço de 
[-] agentividade. Ao mesmo tempo, essa música, estímulo 

14 Desse ponto em diante, os sinais [+] e [-] são usados para evidenciar as 
propriedades.
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do sentir, possui traço de [-] afetamento. Em (10), ocorre a 
descrição de um estado, de forma que o sujeito é um suporte 
de propriedade, com [-] agentividade; o objeto direto (uma 
gestação tranquila) estativo carrega o traço [-] afetamento. 

As ocorrências em (9), (10) e (11) são mais periféricas em 
relação ao exemplar prototípico. Frise-se que o verbo pode 
evidenciar um processo (sofrer), uma ação perceptual (amar) 
e até mesmo um estado (ter). Ao mesmo tempo, em todas as 
ocorrências listadas até aqui, os slots são preenchidos com 
elementos cujos traços de agentividade e afetamento podem 
ser vistos em termos de grau, sendo uns [+/-] agentes e outros 
[+/-] pacientes. Em todas as amostras evidenciadas, o padrão 
sintático é o mesmo, havendo modulações de sentido. 

A noção de agentividade e de afetamento, ainda que 
gradual, é uma contribuição da semântica dessa construção 
em interação com o verbo, não do verbo per se. O fato de 
a semântica lexical do verbo ser icônica à da construção 
transitiva, como é o caso de verbos de ação-processo, facilita 
a configuração, mas não a determina. Traugott e Trousdale 
(2013) afirmam que a construção pode licenciar verbos de 
domínios semânticos relativamente distintos, pois o signifi-
cado dos padrões construcionais é mais esquemático do que 
o significado do verbo.
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Todos os casos aqui evocam cenas em que há dois partici-
pantes, de modo que, em termos de perspectivação, o sujeito 
tende a ser tópico, e o objeto, foco, conforme investigado 
em Lucena (2010). Segundo Goldberg (1995), na abordagem 
construcional, tópico e foco estão incorporados à semântica 
das construções, uma vez que não há distinção rígida entre 
semântica e pragmática. 

4.1 Representação esquemática 
da construção transitiva 

Traugott e Trousdale (2013) têm defendido que a língua 
pode ser tomada como uma rede taxonômica de construções, 
que se associam e se organizam hierarquicamente. A ideia 
de rede ancora-se na psicologia cognitiva, pois, segundo os 
autores, outros aspectos do conhecimento humano, como, por 
exemplo, a memória de longo prazo, também se organizam 
em conexões. Uma rede é composta por nós interligados que 
se cruzam em várias direções, cada um possuindo conteúdo 
de forma e sentido, de modo que é plausível os elos entre esses 
nós se conectarem via traços de semântica, pragmática, função 
discursiva, sintaxe, morfologia e fonologia. Assim, é possível 
examinar distâncias entre os membros de uma família.

A organização em rede permite compreender como uma cons-
trução abarca elementos que, à primeira vista, estão tão distantes 
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de seu significado básico. Os níveis esquemáticos (esquema, 
subesquema e microconstrução) evidenciam graus de generalidade 
e de especificidade das construções. O esquema assinala o nível 
mais alto de abstração e implicitamente define um grande espaço 
de instâncias potenciais (PEREK, 2015); o subesquema abrange 
construções individuais que possuem similaridade entre si; e as 
microconstruções são construções individuais particulares que 
preenchem os slots dentro dos subesquemas.

No caso da construção transitiva, Furtado da Cunha e 
Silva (2018, p. 56) propõem uma rede representativa bastante 
coerente para a construção nos termos de Traugott e Trousdale 
(2013). Veja-se na Figura 2:
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Figura 2 – Rede hierárquica da construção transitiva

Fonte: Furtado da Cunha e Silva (2018, p. 56) 
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Essa rede aponta para uma construção superordenada, que 
instancia diversificados types construcionais. As investigações 
empíricas indicam que a construção é produtiva por ser variável 
quanto a types e tokens, permitindo extensões no nível dos subes-
quemas, conforme se observa nos cinco subesquemas propostos, 
que variam do mais próximo ao significado básico (subesquema 
1) aos mais periféricos, marcados pelas linhas pontilhadas (subes-
quemas 4 e 5). A produtividade também diz respeito a como um 
dado subesquema pode sancionar largamente padrões micro-
construcionais, como se discute a seguir. 

Subesquema de ação-processo 
e suas microconstruções 

Atualmente, tenho me concentrado no exame de micro-
construções, interessando-me, em especial, nos processos que 
unem os elos que as conectam, em consonância com Perek 
(2015), cuja defesa é a de que a análise de uso da construção 
deveria começar pelos níveis mais baixos.

O subesquema de ação-processo caracteriza-se por ser o mais 
próximo do significado prototípico da construção, pois repre-
senta, de modo geral, uma mudança provocada por um agente 
numa entidade paciente. O rótulo ação-processo ligado ao tipo 
semântico de verbo que interage estreitamente com a construção, 
com moldura análoga a esta, abrange um conjunto de verbos 
cuja característica é denotar a mudança numa entidade paciente. 
Na esteira disso, é observado, na abordagem funcional centrada 
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no uso, o entendimento dos efeitos da prototipicidade sobre as 
categorias, o que se pode verificar nas diversas microconstruções 
que o subesquema ação-processo licencia. Assim, o modo como 
a mudança se expressa nos construtos sancionados pelas micro-
construções é fator variável e pode também ser compreendido 
em termos graduais. 

No corpus sob análise, os achados apresentam 770 (53,5%) 
tokens distribuídos em 175 types que se ligam a esse subes-
quema. Estão arrolados nas amostras, verbos como fazer 
(16%), colocar (8,8%), pegar (8%), sendo os mais frequentes, 
e outros que se apresentam em número bem reduzido, como 
surrupiar (0,4%), dourar (0,2%) e estalar (0,2%).

Com o objetivo de elucidar o proposto, foi recortado o 
subesquema de ação-processo da rede hierárquica da cons-
trução transitiva, o qual é ampliado aqui em termos de repre-
sentação esquemática (Figura 3) para que se verifiquem, de 
modo não exaustivo, as microconstruções que o subesquema 
valida no corpus sob consulta. A representação foi organizada 
da esquerda para direita, isto é, do nível mais esquemático e 
abstrato (esquema) para os construtos. Para cada microcons-
trução (MCC) apontada, segue-se um construto exemplar 
retirado das amostras empíricas. São quatorze microcons-
truções com graus variados de mudança relacionados aos 
verbos de ação-processo. A representação comporta, ainda, 
um espaço vazio (MCC 15), a fim de que se simbolize outras 
microconstruções que podem ser associadas ao subesquema 
e não estão contempladas na Figura 3.



Figura 3 – Subesquema de ação-processo e suas microconstruções  

Fonte: elaboração própria
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A análise das microconstruções tem demostrado que o 
subesquema ação-processo é produtivo, conforme hipótese 
da abordagem construcional. Os links que se estabelecem 
entre as microconstruções também refletem polissemia, na 
medida em que modulações de sentido são pareadas com 
a mesma forma sintática, ou seja, a moldura sintática da 
construção transitiva.

Verifica-se, por exemplo, uma relação entre os elos, via 
extensão metafórica, como em ele contou a história do Pedro 
Malazarte, em que ocorre uma ação chancelada por um verbo 
de enunciação ou dicendi (contar). Há um participante agente 
(ele), dotado de volição e senciência que, intencional e contro-
ladamente, pratica a ação de contar. O segundo participante, a 
história do Pedro Malazarte, ocupando a posição sintática de 
objeto direto não é, em primeira análise, afetado pelo evento. 
No entanto, uma análise mais acurada aponta para a hipótese 
de que, além da ancoragem na forma da construção transi-
tiva evidenciada pela grade sintática que a microconstrução 
herda, existe um mapeamento que se dá via metáfora: a cena 
de transferência (mais concreta) é interpretada no plano da 
enunciação, de modo que aquilo que é dito é transferido de 
um interlocutor para outro (transferência abstrata). Assim, 
o referente do objeto direto pode ser reinterpretado como 
efetuado/criado pela ação verbal, isto é, passa a existir a partir 
do ato de dizer.
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O fato de a construção transitiva ser mais esquemática e 
produtiva, nos termos de Traugott e Trousdale (2013), destaca 
que a moldura sintática e as particularidades semânticas da 
construção são independentes dos verbos que podem ser 
licenciados por e fundidos com ela. Desse modo, a construção 
transitiva permite um arranjo diversificado de verbos em seus 
construtos. Essa diversidade pode ser vista no âmbito dos 
subesquemas, por comportarem verbos de tipos semânticos 
distintos como ação-processo, ação, processo e estado, bem 
como no nível das microconstruções, quando esses tipos 
semânticos se mostram diversificados, como é o caso das 
microconstruções veiculadas no subesquema ação-processo 
analisado aqui.

5 Palavras finais 

Neste capítulo, busquei investigar o fenômeno da transi-
tividade, tratando especificamente da construção transitiva 
e suas modulações de sentido. Primeiramente, foi feito um 
passeio teórico para apontar a trajetória da transitividade desde 
a Gramática Tradicional até o Funcionalismo norte-americano 
e, posteriormente, a conjugação dessa teoria com pressupostos 
cognitivistas. De maneira geral, a Gramática Tradicional, ao 
centrar a transitividade no verbo, representa esse fenômeno 
como estático. Já o Funcionalismo norte-americano compreende 
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a transitividade como ligada às pressões do uso linguístico, 
sendo, portanto, um fenômeno dinâmico. A Gramática de 
Construções, por sua vez, defende que a transitividade é uma 
propriedade do esquema construcional armazenado na mente 
do falante, o qual é forjado nas experiências sociocomunicativas. 
Em última análise, esse esquema permite que o usuário da 
língua, ao se deparar com um novo uso linguístico, baseie-se 
em esquemas já armazenados na sua memória.

Alicerçada no quadro teórico da Linguística Funcional 
Centrada no Uso, procedi à caracterização da construção 
transitiva, mostrando, a partir da noção de prototipicidade, 
como o significado básico dessa construção é central e dele 
se ampliam nuanças de sentido. Nesse ponto, é digno de nota 
que a abordagem construcional é econômica, na medida em 
que assinala uma moldura sintática, pareada com indicação 
semântico-pragmática, acionada para englobar qualquer novo 
uso. Ao invés de considerar que um dado verbo carregue uma 
nova significação, postula-se que a construção, portadora 
do significado básico, licencie esse verbo. Há ganhos para a 
descrição gramatical, na medida em que a abordagem é flexí-
vel, permitindo que uma série de construtos, aparentemente 
divergentes, sejam agrupados na categoria, o que ilustra a 
polissemia construcional. 
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A polissemia permite que as modulações de sentido sejam 
relacionadas. Assim, a construção transitiva é produtiva em 
termos de types e tokens, o que pode ser visto na análise de 
seus subesquemas e no exame das microconstruções, con-
forme apontado aqui. O fato de o sentido central da construção 
transitiva ser estendido para compreender outros corrobora a 
assunção de que as construções de uma língua são padrões da 
experiência, pois são esquemas cognitivos que implicam proce-
dimentos, em grande medida, rotinizados para que os usuários 
da língua atinjam seus objetivos comunicativos específicos.
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4 A construção [(X)VAUXVPPSN]FOC
 do Funcionalismo Clássico 

à Linguística Funcional 
Centrada no Uso 

Roberto de Freitas Junior1

Maria Maura Cezario2

1 Introdução 

Neste capítulo, apresentamos uma discussão com objetivo 
de revisitar as contribuições do trabalho funcionalista de 
Furtado da Cunha (1989) sobre a ordem VS (Verbo-Sujeito) 
na voz passiva no Português do Brasil (PB) e de fazer uma 
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descrição da construção [(X)VAUXVPPSN]FOC, à luz dos 
princípios teóricos da Linguística Funcional Centrada no 
Uso (LFCU), em particular pelo modelo de gramática da 
Gramática das Construções Baseada no Uso, doravante GCBU 
(GOLDBERG, 2006; HILPERT, 2014; PEREK, 2015; BYBEE, 
2008, 2010). A GCBU é um modelo teórico utilizado por 
pesquisadores que atuam em pesquisas no âmbito da LFCU 
e é caracterizada pela reunião de postulados da Linguística 
Funcional norte-americana, da Linguística Cognitiva e da 
Gramática das Construções.

Portanto, ainda, apresentamos uma breve descrição sobre 
o modelo da GCBU, por ser este o modelo atualmente adotado 
para a descrição sincrônica, aqui proposta, da construção [(X)
VAUXVPPSN]FOC. (Cf. FREITAS JR.; ALONSO, 2016; FREITAS 
JR.; MARQUES, 2019; FREITAS JR.; MARQUES, no prelo). 
Essa construção, que defendemos apresentar função pragmá-
tica informacional de focalização, é formada pelo verbo auxi-
liar ser ou estar mais particípio mais um sintagma nominal, 
podendo ou não ter um sintagma com valor adverbial inicial.

Assim, apresentamos alguns resultados de uma análise 
sincrônica acerca dos papéis formal e funcional do esquema 
[(X)VAUXVPPSN]FOC, uma representação que instancia cláusulas 
passivas de sujeito posposto no PB, como em (1):
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(1) Além disso, o sistema que será implementado hoje pelo 
Conselho Nacional Eleitoral (CNE) concede a cidadezinhas 
de 5 mil habitantes praticamente o mesmo peso eleitoral das 
grandes urbes, como Caracas e Valencia. Paralelamente, 
serão eleitos os chamados “deputados setoriais” represen-
tando camponeses, trabalhadores, empresários, aposentados 
e indígenas, entre outros, claramente alinhados ao Palácio 
de Miraflores (O Globo, 30/07/2017).

No exemplo, temos, na oração passiva em negrito, o slot 
(X) instanciado pelo adverbial ‘Paralelamente’. A representação 
(X), entre parênteses, destaca a tendência da presença de 
um adverbial nesta posição, fato já evidenciado em estudos 
funcionalistas, como Naro & Votre (1999), e formalistas, 
como Nagase (2007). Ainda em (1), o slot V, composto por 
dois slots para o verbo auxiliar e o principal, é instanciado 
pela locução verbal ‘serão eleitos’ e o SN da construção é ‘os 
chamados “deputados setoriais”’. 

O ponto principal deste trabalho é a argumentação a 
favor do papel de focalização do esquema acima citado, o que 
significa afirmar que, com esta construção, o falante/escritor 
faz o ouvinte/leitor atentar para uma informação nova ou reto-
mada, para alguma informação normalmente inesperada no 
discurso e em qualquer nível de proeminência discursiva, via 
contraste, em uma perspectivização diferenciada, ou demais 
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fatores que podem colocar em destaque uma informação, em 
específico o SN ou todo o evento apresentado pela cláusula 
(Cf. LAMBRECHT, 1994).

2 Descrevendo os usos da oração VS 
passiva no Português Brasileiro: as 
contribuições de Furtado da Cunha (1989) 

Em Furtado da Cunha (1989), encontramos uma pesquisa 
sobre usos de passivas no PB. A pesquisa trata, dentre outros 
assuntos, das motivações discursivas para o uso da passiva 
analítica na ordem SV e VS. Em seu trabalho, Furtado da 
Cunha mostra como, na estrutura passiva do PB, a opção 
pela ordem SV indica o posicionamento do argumento 
[+Paciente] na posição de sujeito, o que acarreta o caráter 
de maior topicidade para este elemento. Assim, o falante, 
ao optar pela ordenação SV, estaria relacionando o SN com 
o assunto do parágrafo, ou ligando-o a um participante da 
oração imediatamente anterior.

As motivações que explicariam, no nível do discurso, o 
uso da voz passiva SV no PB, em relação ao sujeito seriam por 
“consequência do seu caráter altamente tópico. O SN [+paciente] 
da oração transitiva básica é promovido à função de sujeito 
e tópico da oração passiva, preservando-se, desse modo, a 
textualidade” (FURTADO DA CUNHA, 1989, p. 127). Em 
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outras palavras, mantém-se a coesão textual, posto ser, em 
dada porção comunicativa, o SN paciente, e não o SN agente, 
o referente sobre o qual o falante/escritor transmite uma 
informação, ou seja, mantém determinado ponto de vista.

Um ponto que importante a ser destacado é o fato de que, 
na descrição da construção em estudo [(X)VAUXVPPSN]FOC, o 
papel de topicidade parecer estar mais relacionado à possibi-
lidade de emergência de um elemento adverbial à esquerda do 
verbo, ou de algum elemento que carrega algum papel coesivo, 
guardando, assim, a relação básica tópico-comentário. Se, 
no estudo de Furtado da Cunha (1989), a autora identifica a 
relação tópico-comentário no uso do SN [+paciente] na posição 
de sujeito de SV, aqui também trazemos esta relação para 
a descrição da construção [(X)VAUXVPPSN]FOC. Estes pontos 
dialogam, na medida em que lhes associamos o papel de (re)
focalização do SN [+paciente] na cláusula passiva VS. Nesta 
oração, o SN retoma a posição menos marcada e prototípica 
de FOCO, deixando espaço para que o elemento à esquerda 
do verbo apresente maior característica de topicidade – fato, 
em geral, associado ao seu caráter anafórico (FREITAS JR.; 
SAMPAIO, 2016).

Dessa forma, vemos que as bases teóricas para o estudo 
sincrônico, desenvolvido contemporaneamente no âmbito 
da LFCU sobre a construção [(X)VAUXVPPSN]FOC, também 
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se encontram no estudo funcionalista clássico dessa autora. 

De fato, Furtado da Cunha (1989) já defende, para o uso da 
cláusula passiva na ordem VS, que a motivação discursiva 
de topicalização do SN não se aplica. Segundo a autora, as 
cláusulas passivas na ordem VS não apresentam um enun-
ciado que remete a um tópico, ao menos no que se refere 
ao seu SN. No contexto de passividade de ordem VS, o que 
teríamos, na verdade, seria justamente a quebra da estrutura 
informacional tópico-comentário, fato relacionado à quebra 
da ordenação vocabular SV. Passaria, então, a estrutura VS 
passiva a funcionar como um ‘bloco de informação’ composto 
também pelo sujeito-paciente em posição de [Foco], como 
exemplificado no exemplo (2), abaixo, retirado do trabalho 
da autora (p. 141):

(2) Graças à influência do ministro do Império João 
Alfredo, fora elevado ao cargo de bispo da diocese de Olinda 
(Pernambuco) frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, com 
apenas 27 anos de idade (SM, p. 304).  

 No exemplo, Furtado da Cunha (1989) mostra como o 
ponto de vista do contexto comunicativo passa a estar centrado 
no referente paciente após a estratégia de quebra da ordenação 
da ordem canônica. Inicialmente a comunicação não estaria 
centrada no referente, mas é “apresentada como um todo do 
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qual o referente é somente uma parte”, o que não acontece nas 
orações subsequentes em que ele se torna tópico discursivo.

Sem dúvida, as observações funcionalistas oriundas do 
estudo influenciam diretamente o estudo sincrônico sobre a 
construção [(X)VAUXVPPSN]FOC. A pesquisa atual, por sua vez, 
é uma investigação à luz dos conhecimentos que temossobre 
o papel de processos cognitivos de domínio geral que expli-
cam questões acerca da aquisição, do processamento e da 
mudança da linguagem (Cf. BYBEE, 2010; TOMASELLO, 
1993; DIESSEL, 2019). Utiliza ainda, da Gramática das 
Construções, o princípio básico que defende a construção 
gramatical, um pareamento forma-sentido, como unidade 
mínima do conhecimento linguístico. Destacamos que a pre-
sente investigação utiliza princípios funcionalistas, particular-
mente para a compreensão do papel de sentido da construção 
[(X)VAUXVPPSN]FOC. Assim, aspectos como perspectivização de 
evento, informatividade, contraste, além de demais fatores que 
podem definir o papel de focalização de referentes são trazidos 
à baila dessa discussão. Em outras palavras, em boa medida, 
o material teórico que auxilia a descrição da construção [(X)
VAUXVPPSN]FOC no nível do sentido provém de investigações 
do Funcionalismo Americano clássico, como a pesquisa de 
Furtado da Cunha (1989), aqui retratada.
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O caráter de SN [-tópico] da oração VS passiva é discutido 
em outros trabalhos funcionalistas clássicos, além de Furtado da 
Cunha (1989). Naro e Votre (1989), por exemplo, mostram que 
a função secundária sobre o uso da ordem VS seria a seguinte: 
alimentar o discurso com informações à linha comunicativa 
central, que podem ser elevadas ao status de elementos tópicos. 
Assim, as motivações discursivas que determinariam a quebra 
da relação tópico-comentário não estariam resumidas apenas 
à necessidade de destopicalização do SN agente da oração 
transitiva prototípica, mas também à própria destopicalização 
do referente paciente, posto não ser ele, também, o ponto de 
partida para o desencadeamento da informação.

As bases teóricas para a análise de Furtado da Cunha encon-
tram-se no estudo de Naro e Votre (1987). A autora conclui, sobre 
a passiva SV e VS, em termos de motivações comunicativas de 
uso, que o que determinaria a emergência de uma ou outra ordem 
estaria relacionado aos diferentes propósitos comunicativos aos 
quais cada uma das orações se relaciona.

A pesquisa atual sobre a construção [(X)VAUXVPPSN]FOC tem 
motivação principalmente no fato constatado em pesquisas 
anteriores sobre a questão da informatividade do SN-sujeito, 
como defendem vários estudos da literatura mais tradicional 
sobre o assunto. Se por um lado mostram a associação do 
aspecto de maior novidade informacional ao SN-sujeito, por 
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outro, mostram também que esta associação não é categórica 
e que outras questões, para além do status informacional do 
SN, podem estar em jogo. Estudos como os de Berlinck (1989, 
1997) e Spano (2002, 2008) sugerem que a inversão no PB 
sofre diminuição inversamente proporcional ao aumento de 
ocorrência de orações SV com sujeitos preenchidos. Mostram 
que a informatividade do SN não é o único fator relacionado 
à questão, embora ainda seja um ponto importante para o 
entendimento do fenômeno.

A pergunta lançada na investigação sobre a construção [(X)
VAUXVPPSN]FOC se coloca então da seguinte forma: quais seriam 
as principais características de sentido desse pareamento? 
Defendemos, portanto, que a função pragmático-discursiva 
de focalização de eventos ou de referentes novos, ou mesmo 
retomados, parece ser uma característica mais realística acerca 
do conhecimento gramatical do falante acerca da construção. 
Dados reais, emergentes em textos jornalísticos em PB, irão 
ilustrar esta questão, como veremos mais à frente.

Para Furtado da Cunha (1989) a ordem VS seria usada 
para contextualizar, para apresentar um SN ou para fornecer 
subsídios de apoio à linha central de comunicação, por ser seu 
sujeito, em geral um elemento novo e, portanto, não central ao 
fluxo informacional principal, enquanto a ordem SV estaria 
mais relacionada, principalmente, à manutenção da estrutura 
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tópico-comentário, via estratégia de topicalização do SN 
paciente. Para a descrição da construção [(X)VAUXVPPSN]FOC, 
hoje à luz de uma abordagem construcionista, as observações 
funcionais de Furtado da Cunha (1989) são de fundamental 
importância, por fornecerem informações centrais acerca 
do uso da ordem VS há muito apontadas pela pesquisadora.

3 Descrevendo a construção [(X)VAUXVPPSN]FOC:  
as contribuições de uma abordagem 
construcionista da linguagem 

A descrição da construção [(X)VAUXVPPSN]FOC desenvol-
vida neste trabalho, como vimos, é pautada na perspectiva 
de que o conhecimento gramatical, tal como apresentado 
em Bybee (2006, p. 6), consiste no resultado da experiência 
linguística do indivíduo no uso real de dada língua, que 
forma, reforça a representação cognitiva da gramática. A 
perspectiva construcionista traz, assim, a possibilidade de 
discutirmos a natureza da gramática, a partir do uso, sem a 
necessidade de distinção entre conhecimento lexical/grama-
tical, ou de gramática central/periférica e sem a necessidade 
de um módulo linguístico inato particular para a aquisição 
da linguagem. Nesta abordagem, o conceito de construção 
abarcaria pareamentos forma-sentido de diferentes naturezas 
e seriam adquiridos pelo uso, via atuação de processos cog-
nitivos de domínio geral, como a categorização e a analogia.
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Seja lexical, como as palavras e os idiomatismos, seja 
gramatical, como as sequências de estrutura argumental, o 
conceito de construção explicaria a essência do conhecimento 
linguístico, com poder descritivo suficientemente adequado 
sobre conhecimento gramatical, em todos os seus níveis 
observacionais: fonológico, morfossintático, semântico e 
discursivo-pragmático.

O quadro abaixo, apresentado no trabalho de Pinheiro (2015), 
resume este ponto, apresentando diferentes possibilidades cons-
trucionais, substantivas, esquemáticas, lexicais ou procedurais:
Quadro 1 – Tipos de Construções 

Fonte: com base em Pinheiro (2015)

Na mesma mão da visão sobre a natureza da linguagem 
como inventário de unidades simbólicas, os Modelos Baseados 
no Uso (MBU) também defendem o processo de aquisição da 
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linguagem como a internalização de itens e formação de categorias 
e esquemas resultantes de experiências sucessivas de eventos de 
usos linguísticos e que retém, ao mesmo tempo, as semelhanças 
formais e de sentido comuns a esses mesmos eventos.

É nesse ponto que se alinham a visão funcionalista acerca do 
papel da frequência e do uso da gramática emergente e a visão 
cognitivista acerca da noção de construção como unidade funda-
mental do conhecimento linguístico. Se esta, por um lado, define 
a arquitetura gramatical como o conhecimento internalizado de 
um inventário organizado de construções, aquela, por outro, faz 
referência direta ao papel da interação verbal, do discurso, pela 
explicação sobre aspectos de variação e mudança de um sistema 
adaptativo complexo, em que as expressões linguísticas são vistas 
como geradas todo o tempo na própria interação verbal.

Pinheiro (2015), nesse sentido, define a vertente da Gramática 
das Construções Baseada no Uso (GCBU) como uma idealização 
construída a partir de modelos particulares e que tem por foco 
justamente o papel da experiência linguística do falante como 
fonte de formação e afetamento do conhecimento linguístico 
subjacente, ou seja, o constructicon. O autor traz à baila a discussão 
de redundância prevista pelo modelo, já que prevê a possibilidade 
de armazenamento diferenciado de construções, dado seu papel de 
frequência, especificidade e consequente representação como um 
nó mais independente dentro de uma mesma rede construcional.
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Esse é um ponto importante para a discussão sobre a 
construção [(X)VAUXVPPSN]FOC. É possível argumentarmos 
a relação existente entre a construção [(X)VSN]FOC e cons-
trução [(X)VAUXVPPSN]FOC, se pensarmos nas semelhanças 
formais e de sentido por elas compartilhadas. Se, por um 
lado a construção [(X)VSN]FOC é uma representação que gera 
construtos na voz ativa VS no PB, por outro, a construção 
[(X)VAUXVPPSN]FOC, como aqui defendemos, gera construtos na 
voz passiva VS no PB, guardando, apesar de serem de certo 
modo diferentes, muitos traços em comum, como podemos 
ver nos exemplos abaixo:

(3) “O Marlon Brando estava fazendo um filme em Paris, 
em 1957, com o Dean Martin, o The Young Lions (Os Deuses 
Vencidos), e eu estava lá. Quis demais conhecê-lo. No mesmo dia, 
aliás, aconteceu uma história incrível” (Corpus do Português).

(4) “Anunciado com alarde em 2009 (...) o PAC das 
Cidades Históricas (...) rasteja, emperrado na burocracia. 
A princípio, o programa beneficiaria 44 municípios. Neles, 
seriam contempladas 424 ações de preservação colocadas 
em prática até este ano (O Globo, 10/05/2015).

As informações em negrito mostram o paralelo existente 
entre [(X)VSN]FOC e [(X)VAUXVPPSN]FOC. Os exemplos mostram 
a possibilidade de emergência de um elemento (X), no caso 
de valor adverbial e anafórico, seguido do elemento (V), o 
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verbo, ou da locução verbal, e, finalmente, pelo SN, que em 
ambos os casos possuem maior carga de focalização, por se 
constituírem em informação de maior grau de novidade. As 
perguntas a serem feitas são: falamos de dois subesquemas, 
existentes no mesmo nível da rede e encabeçados por um 
esquema mais macro [(X)VSN]FOC ou teríamos duas cons-
truções emancipadas e independentes, dadas as diferenças 
formais e de sentido e o papel de sua frequência de uso?

A GCBU prevê o papel da redundância e da consequente 
maior possibilidade de armazenamento independente de 
construções. Mesmo estando relacionadas, no nível da forma e/
ou no de sentido, as construções [(X)VSN]FOC e [(X)VAUXVPPSN]

FOC possuem papéis em certo grau diferenciados e são ambas 
usadas com frequência suficiente em língua portuguesa, o que 
se torna um argumento forte a favor de pensarmos em seu 
armazenamento como formas independentes, emancipadas, 
apesar da redundância.

O trabalho apresentado em Perek (2015) fornece infor-
mações importantes para a discussão sobre construções de 
estrutura argumental à luz da GCBU. Em termos gerais, 
o trabalho do autor mostra o papel da redundância como 
elemento caro a tal modelo teórico, ao explicar como uma 
abordagem baseada no uso pode fornecer subsídios para o 
entendimento da questão da estrutura argumental, num 
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viés que não descarta nem o papel do item verbal em si, nem 
o de construções, para o entendimento da organização de 
estruturas argumentais.

Assim, o autor mostra que verbos podem ser armazenados 
com uma gama de possibilidades de valência verbal, sem a 
necessidade de que sejam assumidas múltiplas entradas lexi-
cais para um mesmo item. Esta seria uma visão de estrutura 
argumental baseada no uso, que fornece pistas importantes 
sobre como armazenamos diferentes padrões de estruturas 
argumentais, como [(X)VSN]FOC e [(X)VAUXVPPSN]FOC, inclusive 
para um mesmo verbo.

De acordo com Langacker (2009), tal possibilidade estaria 
associada a fatores ligados ao uso e à frequência alta de verbos 
em determinadas construções, que resultariam na conven-
cionalização de múltiplas possibilidades de estruturas argu-
mentais para um mesmo item. O efeito produzido pelo uso 
reiterado de determinado verbo em determinado padrão ainda 
relativiza a visão construcional mais clássica (GOLDBERG, 
1995), a qual apoia a leitura de sentido apenas na construção 
de estrutura argumental, colocando em nível secundário 
o papel do item verbal. Modelos mais atuais explicitam de 
modo mais claro o papel cumprido tanto pela construção 
quanto pelo item verbal na discussão sobre construções de 
estrutura argumental.
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O ponto que queremos destacar, no entanto, consiste, 
por consequência dessa possibilidade múltipla do armaze-
namento cognitivo construcional, no fato de que é possível 
identificarmos construções com maior grau de emancipação 
representacional, mesmo estando elas possivelmente ligadas 
a construções mais abstratas e, portanto, hierarquicamente 
localizadas em níveis mais altos da rede.

Se por um lado, as construções de natureza mais abstrata 
são as que possibilitam o uso criativo da língua e a compre-
ensão de novos enunciados, por outro, o fato de que usos 
frequentes geram formas armazenadas e mais independentes 
parece ser um argumento forte para a perspectiva dos MBU. 
Além de ser psicologicamente mais plausível pensarmos 
no armazenamento de formas mais frequentes, apesar de 
ligadas a certo padrão, esta visão enfatiza o papel da expe-
riência com a língua na formação da gramática, ou seja, do 
constructicon. Uma visão mais clássica de Gramática das 
Construções adotaria como suficiente o padrão mais abstrato 
como unidade de conhecimento linguístico, automaticamente 
gerando a possibilidade de agramaticalidades e/ou descarte de 
instanciações frequentes e, portanto, emancipadas oriundas 
desses padrões.

No que diz respeito às construções de estrutura argu-
mental, Perek (2015) mostra que pela abordagem teórica da 
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GCBU, entretanto, o armazenamento de construções em 
níveis mais baixos da rede, que podem apresentar um nível 
de restrição semântica maior, por exemplo, não é apenas 
viável, mas possibilita uma descrição melhor acerca de nosso 
conhecimento linguístico, cognitivamente mais adequado e 
atestável em experimentos psicolinguísticos específicos. Em 
última análise, esta visão relativiza o lugar hierárquico dessas 
construções nas redes construcionais em que se encontram.

É diante do quadro da GCBU que propomos uma nova 
proposta de investigação teórica da construção passiva [(X)
VAUXVPPSN]FOC. Por se tratar de uma construção de estrutura 
argumental, [(X)VAUXVPPSN]FOC produziria efeito de sentido 
específico e que, amalgamado ao sentido dos itens que instan-
ciam seus slots, constituiria o sentido final do construto. Nosso 
ponto de atenção, aqui, consiste assim, como já apontado em 
Furtado da Cunha (1989), na possibilidade de identificarmos 
o lado funcional desta construção através de parâmetros 
funcionalistas relacionados ao papel da informatividade, 
em particular, da focalização, e que essa construção possui 
características funcionais próprias, diferenciadas das carac-
terísticas funcionais de sua contraparte, a ordem SV passiva.

Ao confrontarmos diferentes estudos sobre a ordem VS 
no PB, chegamos à conclusão de que generalizações absolutas 
quanto ao caráter apresentacional da cláusula VS, assim 
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como ao caráter categórico [+novo] de seu referente não 
correspondem, ao menos de modo categórico, aos achados das 
referidas pesquisas. Tais orações tendem a se constituir como 
porções discursivas que trazem algum grau apresentacional, 
ou mesmo de reintrodução de informação, o que pode indicar, 
independentemente de questões relacionadas ao caráter de 
novidade da informação, a proeminência, o destaque, a pers-
pectivização diferenciada desta informação. Nesse sentido, 
o que parece estar compartilhado, no nível funcional, pelas 
orações VS do PB está muito mais em conformidade com o 
conceito de FOCO informacional, um fator, que, sem dúvida, 
está relacionado ao caráter [+novo] dos SNs, tal como aferiram 
os estudos antecedentes.

Assim, ampliamos o olhar sobre as cláusulas VS, tra-
zendo à baila a discussão sobre o fenômeno de focaliza-
ção (LAMBRECHT, 1994; FURTADO DA CUNHA, 1989; 
CEZARIO, 2019). Muito além da introdução ou reintrodução 
de referentes no discurso, as cláusulas VS, ativas e passivas, 
serviriam também como estratégias de perspectivização de 
eventos (foco sentencial), de referentes (foco argumental) 
ou de informação nova em relação a algo pressuposto (foco 
via tópico-comentário). Tais estratégias de perspectivização 
refletiriam a função pragmática da construção, por sua vez, 
estocada na rede construcional, ou seja, na própria gramática 
do falante do PB.
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Nesse sentido, esteja ou não o elemento X presente no cons-
truto, seja ou não o SN um elemento introduzido pela primeira 
vez no discurso ou retomado após menção tardia, [(X)VAUXVPPSN]

FOC seria instanciado por orações passivas VS do PB e ora apre-
sentariam função de foco total, ora função de foco parcial. Em 
outras palavras, apresentariam ou função focalizadora de tópi-
co-comentário, de foco sentencial de foco argumental. 

4 [(X)VAUXVPPSN]FOC: um breve estudo  

Apresentamos, agora, resultados da pesquisa sincrônica 
sobre a construção [(X)VAUXVPPSN]FOC e seus fatores relacio-
nados à questão da focalização (Cf. FREITAS; MARQUES, 
inédito). Coletamos dados de textos de diferentes períodos de 
tempo do Jornal O Globo e os analisamos segundo uma série 
de fatores que poderiam, por hipótese, definir o caráter de 
focalização dos construtos, a saber: status informacional do SN, 
última menção deste no nível do discurso, extensão3, grau de 
definitude e emergência do SN e papel coesivo do elemento X. 
Os fatores selecionados para a análise são, em parte, oriundos 
de pesquisas anteriores sobre a ordem VS em PB, tendo-se 
em conta, agora, novas perspectivas de análise, em função de 
podermos verificar o papel de focalização da construção. Assim, 
foram desenvolvidas análises quantitativas e qualitativas para 

3 Pelo critério de número de sílabas.
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o estudo, que visam, em suma, à verificação do tipo de escopo 
de foco em jogo: total ou parcial, no evento ou no referente.

Com relação à extensão do SN, sua definitude e informati-
vidade, dos 50 dados analisados da construção [(X)VAUXVPPSN]

FOC, encontramos: 68% dos dados com SNs [+EXTENSOS], 
26% com SNs [- DEFINIDOS] e 86% de SNs [NOVOS], resul-
tados semelhantes ao de pesquisas anteriores como as de 
Naro e Votre (1999).

A análise mais refinada dos dados leva em consideração o 
papel de focalização do SN e não necessariamente do evento 
como uma característica das construções [(X)VAUXVPPSN]FOC, 
como pode ser visto no Gráfico 1, a seguir:

Gráfico 1 – Focalização em [(X)VAUXVPPSN]FOC 

36%

64%
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O status informacional do SN e sua extensão denotam 
a expressividade da informação dos SNs das orações pas-
sivas analisadas. Nos construtos gerados pelo subesquema 
de orações passivas, em muitos casos, a locução verbal não 
detinha maior grau de novidade informacional, seu papel era 
de caráter [+anafórico], o que, por consequência parece levar 
ao caráter de maior proeminência discursiva e focalização 
do SN nas cláusulas passivas, [(X)VAUXVPPSN]FOC. Em suma, 
encontramos 32 ocorrências de focalização de referente (64%), 
índice expressivo se comparado aos 18 dados de focalização 
de evento (36%), como demonstra o Gráfico 1.

Muitos SNs das cláusulas passivas são SNs que são retoma-
dos no discurso, após certo distanciamento da menção anterior, 
fato ainda relacionado ao total de 74% de SNs [DEFINIDOS]. 
Assim, verificamos uma estratégia de refocalização deste 
SN, que, por uma estratégia de perspectivização do locutor/
escritor, volta a apresentar maior grau de expressividade 
discursiva, desta vez não em posição prototípica de tópico. 
O exemplo (5), na sequência, ilustra tal estratégia:

(5) O Exército considerou o pedido genérico e despro-
porcional, por conta do volume de informações, e negou o 
acesso. (...) Dessa vez, não foi pedido acesso ao documento, 
só que fosse informado o tema abordado em 20 papéis da lista 
de milhares de desclassificados. Nova negativa (O Globo, 
10/05/2015).  
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No exemplo, vemos que, após a menção ao termo ‘acesso’ 
em porções discursivas anteriores, ele é retomado na posi-
ção de FOCO, apresentando papel de maior proeminência 
discursiva, papel pragmático guardado no nível do sentido 
da construção [(X)VAUXVPPSN]. A emergência da construção 
nesse contexto é uma evidência forte acerca da quantidade 
de informações funcionais e formais que detemos, quando 
sabemos uma língua.

Atrelada à questão da estratégia de (re)focalização de SNs da 
construção [(X)VAUXVPPSN]FOC, está a tendência de surgimento 
de elementos de natureza adverbial à esquerda da locução verbal, 
ou seja, no slot (X), tal como descrito no Gráfico 2:

 Gráfico 2 – Preenchimento do slot (X) em [(X)VAUXVPPSN]FOC 

85,70%

5,70%

8,60%
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Os resultados mostraram 35 dados com preenchimento de 
(X) e que mais de 90% (85,7% de elementos adverbiais e 8,6% 
de conjunções adverbiais) tiveram um elemento de natureza 
adverbial, de caráter coesivo e anafórico, como em (6), abaixo: 

(6) Na sua decisão, Moro justificou o mandado como 
medida para preservação da ordem pública, citando o tumulto 
ocorrido no último dia 17, em Barra Funda (SP), quando 
manifestantes pró e contra Lula se envolveram em confronto. 
Na ocasião, estava previsto um depoimento do ex-presidente 
em outro processo na Justiça paulista, que foi cancelado em 
cima da hora (O Globo, 05/06/2016).

Em (6) fica evidente o caráter de ligação e continuidade 
textual do SAdv ‘Na ocasião’. Pelo contexto, vemos seu papel 
de retomada da informação temporal, uma relação comum 
nos trechos em que identificamos as orações passivas de 
sujeito posposto.

Vimos, em Furtado da Cunha (1989), que fica claro o 
caráter de quebra da estrutura tópico-comentário da oração 
passiva VS. A ‘destopicalização’ do SN contribui para o fato 
de a oração “funcionar como um ‘bloco de informação’ com-
posto também pelo sujeito-paciente em posição de [Foco]”, 
como discutido na seção anterior. Esta é, na verdade, uma 
contribuição do estudo de Furtado da Cunha (1989) para a 
descrição construcional de [(X)VAUXVPPSN] aqui proposta. 
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Parece ser esta uma pequena nuance de sentido específica da 
construção [(X)VAUXVPPSN], que a diferencia da construção 
[(X)VSN], a que licencia orações VS ativas no PB, na medida 
em que temos clara opção pela refocalização de SNs já dis-
poníveis no nível do discurso. Uma análise à luz da GCBU, 
como discutido, possibilita a discussão sobre se temos, de 
fato, dois subesquemas ligados a uma abstração maior, ou 
dois esquemas, interligados, no construction de falantes do 
PB. A resposta a favor do armazenamento independente das 
formas parece ser ainda mais psicologicamente realista, por 
ser baseada nas evidências do uso.

A maior associação de emergência de elementos anafóricos, 
majoritariamente adverbiais, à esquerda de [(X)VAUXVPPSN] 
de alguma forma retoma a tendência de organização discur-
siva prevista na relação tópico-comentário. Se no estudo de 
Furtado da Cunha (1989) destaca-se o caráter de único bloco 
informacional da oração VS passiva, aqui queremos destacar 
a tendência, observada nos dados, da emergência do elemento 
anafórico que, grosso modo, recupera o modo mais canônico 
de como embalamos a informação, um equilíbrio default da 
força informacional.

Resumindo os pontos colocados a respeito do fenômeno, a 
oração (7), abaixo, apresenta duas características que marcam 
bem o grupo de construções [(X)VAUXVPPSN]FOC aqui tratado: o de 
apresentação de referentes novos e o papel anafórico do adverbial: 
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(7) No caso do Exército, primeiro foi enviado pedido 
para consulta de todos os documentos produzidos pela área 
de inteligência e pelo Comando Militar do Planalto – cerca 
de 10 mil documentos, menos de 10% do total desclassificado 
pelo Comando. O Exército considerou o pedido genérico 
e desproporcional, por conta do volume de informações, e 
negou acesso. O GLOBO tentou então apresentar ao Exército 
pleitos semelhantes aos enviados à Marinha e à Aeronáutica, 
explicando que as outras duas Forças estavam liberando seus 
arquivos. Em vão. Nos pedidos com 20 itens, foram indica-
dos os números dos documentos (cada arquivo recebe uma 
numeração, como se fosse um CPF). Nada feito. O Comando 
passou a exigir que fossem indicados os assuntos dos papéis. 
Ou seja, passou a cobrar que fosse apresentado o tema do 
documento que até então ninguém, a não ser o próprio 
Exército, poderia saber, já que, até sua desclassificação, os 
papéis estavam em sigilo.  

Pelo dado, verificamos a tendência de equilíbrio infor-
macional relacionada à [(X)VAUXVPPSN]FOC. O adverbial ‘Nos 
pedidos com 20 itens’ possui papel de tópico, por ser uma 
informação fortemente acessível e recuperável em contextos 
discursivos anteriores, o que provoca a saliência informacional 
do SN ‘número dos documentos’, uma informação nova e, 
portanto, mais focal.
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5 Considerações finais 

Com o presente texto, apresentamos reflexões funcio-
nalistas sobre orações VS passivas do PB desenvolvidas no 
trabalho de Furtado da Cunha (1989), uma contribuição 
significativa para a compreensão dos usos deste padrão ora-
cional. Nosso propósito foi ilustrar como a pesquisa da autora 
contribui teoricamente para os pressupostos da atual LFCU 
e particularmente, para a descrição sincrônica, do que aqui 
identificamos por construção [(X)VAUXVPPSN]FOC.

A descrição sincrônica do fenômeno do sujeito posposto 
na voz passiva do PB, via modelo de gramática da GCBU, 
requer ainda maior aprofundamento, entretanto, os achados 
iniciais a respeito do fenômeno na sincronia atual encontram 
na pesquisa de Furtado da Cunha (1989) fonte de forte diálogo 
e importantes contribuições.

Vimos, assim, que as contribuições da Gramática das 
Construções, da Linguística Cognitiva e do Funcionalismo 
Clássico, em interação na construção do modelo gramatical da 
GCBU, fornecem subsídios significativos para a investigação 
do fenômeno. Nesse sentido, o trabalho de Furtado da Cunha 
(1989), que bem representa o pensamento funcionalista em 
questão, possui destaque nesta descrição, por relacionar o 
fenômeno da ordenação vocabular VS passiva às estratégias 
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de destopicalização do referente paciente, o que na proposta 
de investigação atual aponta para o caráter de [+FOCO] 
desempenhado pelo SN em questão, ou localizado no bloco 
de evento veiculado pela construção. 
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5 Morto de inveja:  
a construção [X de (Adv) Y]INTENS 

José Romerito Silva1

Edvaldo Balduíno Bispo2

1 Introdução 

A intensificação é um conceito vinculado à noção de grau, 
estando presente nas mais diversas situações de interação 
verbal. Nos termos de Silva (2014, p. 26), a intensificação 
(ou grau intensivo) “tem a ver com o incremento semântico 
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aplicado a um(a) determinado(a) conteúdo/noção para além 
de sua concepção normal ou já graduada”.

Ainda conforme esse autor, a noção intensiva pode 
manifestar-se por meio de variados recursos linguísticos: 
fonético-fonológicos, morfológicos, lexicais, sintáticos e 
textuais. No plano fonético-fonológico, por exemplo, ocorre 
por meio do alongamento ou do reforço silábico (enoooorme 
talento) e da chamada fala silabada (GA-TÉ-SI-MO). No plano 
morfológico, realiza-se pela afixação (prefixal e/ou sufixal) 
marcadora da noção de grau (trilegal, belíssima). Quanto ao 
plano lexical, a intensificação se mostra no próprio lexema, 
ou seja, o item lexical em si já denota intensidade (pavor, 
lindo, implorar). No que diz respeito ao plano sintático, a 
intensificação revela-se mediante determinados arranjos 
sintagmáticos ou certas construções oracionais (super mal, 
o mais longe que pude). Em relação ao plano textual, a noção 
intensiva ocorre de forma distribuída em um dado segmento 
textual, estando, pois, sinalizada de modo indireto, na qual 
se percebe gradação de uma ideia (Há aqueles que lutam um 
dia /E por isso são bons;/ Há aqueles que lutam muitos dias/ 
E por isso são muito bons;/ Há aqueles que lutam anos/ E são 
melhores ainda;/ Porém há aqueles que lutam toda a vida/ 
Esses são os imprescindíveis.3).

3 Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NjY0Nzc/. Acesso em: 10 
maio 2020.
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Dada a produtividade da intensificação, esse fenômeno 
tem sido objeto de alguns estudos, a exemplo de Barros (1985), 
Fonseca (1985), Silva (2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2014, 2019), 
Vieira e Vieira (2008) sob diferentes enfoques. Neste capítulo, 
analisamos a construção [X de (Adv) Y]INTENS, instanciada por 
expressões como vomitar de tão enjoado, esgotado de tanto 
gemer e morto de fome, cansado de gritar4, considerando 
aspectos formais e funcionais. Nessa direção, levamos em 
conta questões relativas à esquematicidade, à produtividade 
e à composicionalidade dessa construção bem como a sua 
configuração morfossintática. Consideramos, ainda, alguns 
fatores implicados em seu uso, quais sejam: iconicidade, 
neonálise, chunking, analogização, extensão semântica, (inter)
subjetividade e inferência pragmática.

Nossa discussão assenta-se na Linguística Funcional 
Centrada no Uso (LFCU), conjugada a contribuições da 
Gramática de Construções (GC). Essas vertentes teóricas 
compartilham os seguintes postulados fundamentais: a língua 
consiste num conjunto multifacetado de formas e funções; 
os padrões linguísticos emergem, regularizam-se, variam 

4 As expressões licenciadas por esse padrão exibem uma relação de causa-
-efeito (lindo de morrer: lindo = causa; morrer = efeito/resultado; cansado 
de gritar: gritar = causa; cansado = efeito/resultado). Consideramos aqui, 
entretanto, apenas os casos em que o primeiro elemento expressa o efeito/
resultado e o segundo, a causa (morto = efeito; fome = causa).
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e se modificam em função de demandas comunicativas e 
cognitivas de seus usuários; léxico e gramática constituem 
um continuum gradiente e gradual5, não havendo nenhum 
componente central em relação aos demais; a língua deve 
ser compreendida em referência ao uso que dela se faz 
(KEMMER; BARLOW, 2002; FORD; FOX; THOMPSON, 
2003; LANGACKER, 2008).

A discussão aqui empreendida é de natureza qualitativa, no 
sentido de nos dedicarmos unicamente à análise e interpretação 
do fenômeno em tela, sem nos atermos à frequência/ quantidade 
de tokens (ocorrências) que o atestam. Os dados utilizados são 
provenientes de fontes diversas, compreendendo usos da língua 
em situações de fala e escrita do português contemporâneo. 
A opção por não adotarmos um corpus específico/fechado se 
deve ao risco da escassez de amostras a ponto de comprometer 
a análise. Trabalhando com uma fonte aberta de dados, há 
maiores chances de capturarmos uma quantidade significativa 
de ocorrências que exemplifiquem nosso objeto de estudo de 
forma mais abrangente e diversificada.

Em prosseguimento a esta seção – introdutória –, na pró-
xima, traçamos brevemente o panorama teórico que sustenta 

5 Gradiente refere-se ao continuum observado em termos sincrônicos, relativo 
à variação linguística. Gradual, por seu turno, diz respeito ao continuum pro-
cessado diacronicamente, ao longo da mudança linguística (TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2010).
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nossa análise. Em seguida, analisamos os dados concernentes 
ao fenômeno sob enfoque. Por último, tecemos algumas 
considerações finais acerca da discussão realizada.

2 Enquadre teórico 

Uma premissa básica para a LFCU é que a forma linguística 
reflete, em alguma medida, a função (semântico-cognitiva 
e discursivo-pragmática) a que se presta nas práticas intera-
cionais (GIVÓN, 1984). Essa estreita relação entre conteúdo 
e expressão é capturada, no escopo da GC, sob o rótulo de 
construção, entendida como o pareamento simbólico entre 
forma e significado6 (GOLDBERG, 1995, 2003; CROFT, 2001; 
LANGACKER, 2008).

Nessa perspectiva, construção compreende desde um mor-
fema simples até um texto multiproposicional (GOLDBERG, 
2003; ÖSTMAN; FRIED, 2005). Assim, por exemplo, no 
período Simulação da Nasa mostra como um buraco negro 
distorce o espaço7, temos instâncias de construções diversas: o 
sufixo -ção (em Simulação), formador de substantivo com ideia 
de processo; o artigo indefinido um; o sintagma nominal um 

6 Significado corresponde, em termos funcionalistas, à noção de função, 
a qual compreende propriedades semânticas, discursivas e pragmáticas 
(CROFT, 2001; FURTADO DA CUNHA; SILVA; BISPO, 2016).

7 Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em: 1 out. 2019.

https://super.abril.com.br/
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buraco negro; a oração transitiva um buraco negro distorce o 
espaço; e todo o período composto Simulação da Nasa mostra 
como um buraco negro distorce o espaço.

A construção é definida pelas propriedades de esquema-
ticidade, composicionalidade e produtividade. Conforme 
Furtado da Cunha, Silva e Bispo (2016), essas propriedades 
se caracterizam pela gradiência, o que nos leva a admitir 
a existência de construções menos ou mais esquemáticas, 
menos ou mais composicionais, menos ou mais produtivas.

Esquematicidade refere-se ao fato de a construção servir 
como um modelo abstrato/ virtual que captura a generalidade 
de padrões de uso. Sob essa perspectiva, conforme Fried (2015), 
as construções podem ser totalmente não especificadas (ou 
abertas), como o esquema oracional transitivo SN1 V SN2; 
parcialmente especificadas, como se pode ver na sequência 
fazer SN; totalmente especificadas mas parcialmente flexíveis, 
do tipo cair do cavalo (significando ter insucesso/frustrar-
-se), em que o verbo da construção é flexionável; totalmente 
especificadas (ou idiossincráticas), a exemplo da expressão 
filho de peixe, peixinho é. Essa propriedade está diretamente 
vinculada à gradiência das construções de uma língua, ou seja, 
entre as que são mais gerais, mais esquemáticas, e as que são 
mais idiomatizadas, por isso mais particulares, mais fechadas 
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(GOLDBERG, 2003; ÖSTMAN; FRIED, 2005; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013).

O grau de esquematicidade das construções, portanto, 
associa-se à sua (in)especificidade e às relações de hierar-
quia entre elas. De acordo com Traugott e Trousdale (2013), 
quanto mais esquemática for uma construção, mais abstrata 
e inespecífica ela será, situando-se em posição mais alta 
(superodenada) na hierarquia de inter-relação com outras 
construções de nível inferior. As construções a ela associadas 
constituem instanciações-type (subesquemas), e estas, por sua 
vez, são instanciadas por outras de nível ainda mais inferior, 
as microconstruções, sendo estas realizadas pelos construtos, 
manifestações efetivas (ou tokens) no uso da língua.

Um exemplo dessa rede hierárquica pode ser visto no 
caso da construção transitiva prototípica, cujo padrão formal 
SN1 V SN2 é utilizado como modelo na formação de micro-
construções pseudotransitivas. É o que se dá com orações em 
que a ação realizada pelo sujeito não afeta o objeto (tal como 
ocorre com verbos de movimento em estruturas do tipo X 
subir/descer Y) ou aquelas em que o sujeito não é agente e, por 
isso, também não há afetamento do objeto (como é o caso de 
microconstruções do tipo X ter Y; X sentir Y, entre outras).

Conforme Traugott e Trousdale (2013), produtividade 
relaciona-se ao grau com que uma construção mais esque-
mática sanciona outras menos esquemáticas (subesquemas ou 
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microconstruções), ou seja, tem a ver com a extensibilidade 
de uma construção. Essa noção corresponde ao que Bybee 
(2010) denomina frequência de type e pode ser associada ao 
fenômeno referido em Himmelmann (2004) como expansão 
da classe hospedeira. Frequência de type e expansão da classe 
hospedeira correlacionam-se ao conceito de produtividade, 
uma vez que se referem ao gradativo aumento de categorias 
que se agregam à rede de uma dada construção matriz, confi-
gurando novas relações semânticas e sintáticas não previstas 
na relação prototípica forma-função dessa construção.

A título de ilustração, consideremos o caso de construção 
intensificadora com super, investigada por Silva (2001, 2019). 
Usado inicialmente como prefixo, intensificando adjetivos 
(superlegal), substantivos (supermercado) e, mais raramente, 
verbos (supervalorizar), esse elemento também tem sido uti-
lizado como forma dependente na intensificação de advérbios 
(super cedo), de verbos (super aprovo) e de sintagmas preposi-
cionais (super à vontade). Esses exemplos atestam a expansão 
de contextos de uso do super intensificador e o recrutamento de 
novas categorias intensificáveis por esse elemento, como é o caso 
de advérbios, de outros tipos semânticos de verbo e de novas 
categorias sintagmáticas (locuções adverbiais e prepositivas).

Composicionalidade diz respeito ao grau de transpa-
rência entre o polo da forma e o da função (TRAUGOTT; 
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TROUSDALE, 2013). Nessa direção, o grau de composicio-
nalidade de uma construção se define na medida em que 
o significado de suas partes, representado na codificação 
formal, fornece pistas para o significado do todo. Tomemos 
como exemplo a construção dar SN nos seguintes períodos: 
(i) Dar dinheiro para vereador todo mês, acabou. (ii) Pra não 
dar bandeira pedia pra alguém pegar pra mim8. Em (i), há 
transparência entre forma e conteúdo, no sentido de que dar 
corresponde a uma ação de transferência e dinheiro codifica 
a coisa transferida; em (ii), contudo, não há a mesma corres-
pondência, visto que o sentido do bloco dar bandeira não 
corresponde à soma do significado de suas partes, isto é, não 
codifica transferência, mas expressa ideia de indiciar algo que 
se quer esconder. Além disso, em (i), dar e dinheiro podem 
ser analisados separadamente como verbo e complemento, 
o que não é possível em (ii) com dar bandeira, visto que essa 
expressão compõe um todo indissociável de forma e conteúdo.

Às instâncias de uma construção subjazem aspectos 
semântico-cognitivos (iconicidade, analogização, neonálise, 
chunking, extensão semântica, por exemplo) e sociointeracio-
nais (inferência pragmática, (inter)subjetividade, entre outros). 
Lançaremos mão de tais aspectos na análise de nossos dados.

8 Disponível em: https://www.corpusdoportugues.org/web-dial/. Acesso em: 
9 out. 2019.
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Iconicidade diz respeito à correlação motivada entre função 
e forma, com base na ideia de que a estrutura linguística 
reflete, de algum modo e em alguma medida, a estrutura da 
experiência. Nesse sentido, tem a ver com o grau de trans-
parência entre conteúdo e expressão (GIVÓN, 1979, 1984; 
HAIMAN, 1980, 1985). A transparência icônica entre forma e 
função pode ser vista nos processos de derivação, os quais têm 
a ver com acréscimo de conteúdo a uma noção já existente, 
sendo esse acréscimo marcado com material linguístico (um 
afixo) adicionado a uma base lexical. Exemplificam isso casos 
como cadeirante, lindíssimo e infelizmente. Também ilustra 
a motivação icônica o fato de conteúdos semanticamente 
mais próximos serem representados com maior integração 
morfossintática, como é o caso de radical e afixo em fielmente 
e de auxiliar e verbo pleno em vou comentar (Cf. HOPPER; 
THOMPSON, 1985).

A analogização refere-se ao mecanismo de associação entre 
elementos pelo fato de compartilharem determinadas proprie-
dades. Por meio desse mecanismo, cria-se um novo elemento 
com base na similaridade com outro existente (TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013; SILVA; ANDRADE, 2020). É assim que, 
por exemplo, a partir de uma construção de significado mais 
básico vinculado à concretude, do tipo tirar X de Y (tirar a 
comida da geladeira), criam-se types construcionais de signi-
ficado mais abstrato, como tirar a barriga da miséria.
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Por neonálise, entendemos o processo de reinterpretação 
de uma estrutura morfossintática à qual se atribui um novo 
uso e/ou novo significado (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013; 
BISPO; SANTOS, 2019). É o que ocorre, por exemplo, com o -s, 
morfema de plural, que, no vocábulo óculos, é reinterpretado 
como parte integrante da palavra, anexando-se à sua raiz.

Chunking consiste no agrupamento de elementos inter-
-relacionados que coocorrem com frequência e de modo 
sequencial. Esse agrupamento decorre da percepção humana 
desses elementos em uma dada situação. Resulta desse pro-
cesso a formação de um chunk, ou seja, a integração de tais 
elementos como um todo conceitual indissociável. No âmbito 
linguístico, chunking refere-se ao processo de agrupamento 
de elementos linguísticos que formam um bloco sintático-
-semântico devido à frequência com que eles coocorrem no 
discurso (BYBEE, 2010; FURTADO DA CUNHA; BISPO, no 
prelo). Trata-se, assim, de um tipo de construção estocada 
na memória dos falantes a partir de experiências discursivas 
recorrentes, isto é, um chunk. Exemplo disso é a sequência 
[VTRANS Comp], que licencia expressões como Preciso de ajuda, 
Marcar consulta, fazer hora etc.

A extensão semântica se caracteriza pela expansão de sig-
nificado de um termo, resultando em polissemia (SWEETSER, 
1990). Esse processo ocorre basicamente por metonímia e/
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ou metáfora, estando a primeira relacionada ao mapeamento 
semântico em um mesmo domínio conceitual e a segunda a 
mapeamentos entre domínios distintos (LAKOFF; JOHNSON, 
1999). É o que acontece, por exemplo, com a expressão tirar a 
barriga da miséria (desfrutar bastante de algo depois de um 
longo tempo de privação), em que há uma relação de causa-
-efeito em cadeia: miséria associa-se à privação econômica, 
levando à falta de (adquirir) alimento, que resulta em fome 
(daí barriga vazia e miséria se associarem). Essas relações se 
dão por contiguidade entre elementos de um mesmo domínio 
conceitual (metonímia) e se projetam em significados mais 
abstratos, recobrindo a ideia de privação de algo/de situação 
difícil, via mapeamentos metafóricos.

Quanto aos aspectos sociointeracionais, consideramos 
inferência pragmática e subjetividade e intersubjetividade. O 
primeiro deles diz respeito ao processo interacional em que o 
falante, ao utilizar uma dada expressão linguística diferente do 
convencional, conta com a colaboração do ouvinte para que este 
apreenda (ou infira) o significado pretendido. Sob essa ótica, 
consiste na negociação de sentidos entre falante e ouvinte no 
curso da interação verbal (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013; 
SILVA; ANDRADE, 2020). Um exemplo disso é a expressão 
de destrato Vá pentear macaco, cujo significado é entendido 
pelo ouvinte não propriamente como uma ordem para que se 
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destine a certo lugar a fim de pentear algum símio, e sim que 
deixe de importunar o falante. A apreensão desse significado 
é possível visto que expressões como essa são utilizadas em 
contextos de interação nos quais falante e ouvinte entram em 
desacordo. Nesse caso, o sentido é, pois, “negociado”.9

Subjetividade representa o papel do falante/escrevente 
na interação, por meio da expressão de sua atitude, de seu 
ponto de vista em relação a si mesmo, ao outro ou ao próprio 
dizer. A expressão da subjetividade serve a fins diversos, 
a exemplo da modalização, da evidencialidade, da dêixis, 
da argumentação (TRAUGOTT; DASHER, 2005; BISPO; 
SANTOS, 2019). Já a intersubjetividade está relacionada à 
consideração do “outro” na interação como elemento parti-
cipante da cena comunicativa. Envolve estratégias de nego-
ciação de sentido, de preservação da face, de monitoramento 
de ações e reações, de aproximação/distanciamento entre 
os parceiros no processo de interação verbal (SCHIFFRIN, 
1990; TRAUGOTT; DASHER, 2002; BISPO; SILVA, 2013). O 
uso da expressão Vá pentear macaco ilustra esses processos 
interacionais: ao se dirigir dessa forma ao interlocutor, o 

9 A depender da proximidade social entre os parceiros de interação ou da 
própria circunstância em que a interlocução se dá, expressões desse tipo 
podem não ser interpretadas como indicativo de aborrecimento, incômodo, 
insulto, repulsa, mas simplesmente como tendo valor fático. Para tanto, de 
todo modo, também se estabelece, igualmente, um acordo de cooperação entre 
falante e ouvinte para a construção de sentido (SILVA; ANDRADE, 2020).
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falante pode manifestar, subjetivamente, seu aborrecimento 
para com ele, ao mesmo tempo em que indica/provoca-lhe 
uma (re)ação de distanciamento (rompimento da interação) 
em decorrência de algum desagrado que sente em relação ao 
parceiro de interação (SILVA; ANDRADE, 2020).

3 O caso da construção [X de (Adv) Y]INTENS 

Discutimos aqui casos da construção [X de (Adv) Y]INTENS, 
considerando aspectos formais e funcionais. Nessa direção, 
identificamos estruturas subesquemáticas e microconstrucio-
nais sancionadas por essa construção e examinamos fatores 
de natureza semântico-cognitiva e sociointeracional a ela 
relacionados. Para tanto, recorremos a dados de fala e de 
escrita de fontes variadas a fim de capturar parte da diversi-
dade de usos dessa construção.

A construção em foco carreia o significado mais geral 
de intensidade. Ela é comumente utilizada para encarecer 
um conceito relacionado a um referente, codificado por um 
substantivo; a um atributo, representado por um adjetivo; ou 
a um evento, expresso por um verbo. A título de ilustração, 
vejamos as seguintes ocorrências:

(1) a gente tinha ido pra:: Baixa Verde... aí lá tinha uma 
vaquejada... meu pai foi... começou a beber... começou a beber... 
isso a gente tinha um passat... sabe? começou a beber... e minha 
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mãe morrendo de medo porque... ele ia beber muito e pra 
voltar... de noite era muito perigoso... mas mesmo assim... a 
gente veio... pra Natal... (Corpus Discurso & Gramática/Natal, 
língua falada, p. 103).  

(2) Suado e morto de cansado, Wellington chega à 
Assembleia de bicicleta. (Disponível em: https://blogdominard.
com.br/2019/02/suado-e-morto-de-cansado-wellington-che-
ga-assembleia-de-bicicleta/. Acesso em: 18 dez. 2019).  

(3) Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o 
olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. 
Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. 
Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com 
a noite.. (Disponível em: https://www.recantodasletras.com.
br/fabulas/ 4327185. Acesso em: 18 dez. 2019).  

Nessas ocorrências, temos a intensificação das seguintes 
noções: medo, em (1); cansado, em (2); e gritar e esbravejar, em 
(3). A intensidade dessas noções é marcada linguisticamente 
pelos respectivos termos morrendo, morto, enrouqueceu e 
cansou. Esses termos são mobilizados para veicular a noção 
intensiva pelo fato de expressarem um estado (quase) extremo 
resultante do conteúdo intensificado. Assim é que, em (1) e 
(2), a ideia de morte representa uma consequência máxima 
em relação a medo e a cansaço. Da mesma sorte, a rouquidão 

https://blogdominard.com.br/2019/02/suado-e-morto-de-cansado-wellington-chega-assembleia-de-bicicleta/
https://blogdominard.com.br/2019/02/suado-e-morto-de-cansado-wellington-chega-assembleia-de-bicicleta/
https://blogdominard.com.br/2019/02/suado-e-morto-de-cansado-wellington-chega-assembleia-de-bicicleta/
https://www.recantodasletras.com.br/fabulas/ 4327185
https://www.recantodasletras.com.br/fabulas/ 4327185
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e o cansaço, em (3), são tomados como resultado excessivo 
das ações de gritar e esbravejar.

Em algumas instâncias dessa construção, são utilizados 
termos intensificadores específicos, quais sejam, tão e tanto(a). 
A seguir, apresentamos amostras desses casos.

(4) Agora, além das fissuras, que às vezes aparecem 
quando meu bebê faz a pega errada, sinto fisgadas, queima-
ção, uma dor insuportável por toda a mama direita após a 
mamada do final do dia, meu choro é incontrolável, meu corpo 
se curva, e a dor só passa após quase 2h depois. Cheguei a 
fazer compressa gelada, e fui à Lua de tanta dor, pois piorou! 
(Disponível em: http://www.aconchegoamamentacao. com.br/
index.php/fenomeno-de-raynaud-na-amamentacao/. Acesso 
em: 18 dez. 2019).  

(5) Dona Redonda se despede do remake “Saramandaia” 
depois de explodir de tão gorda! Vera Holtz costumava levar 
4 horas para se caracterizar como a personagem e aparentar 
250kg. (Disponível em: https://www.purepeople.com.br/noticia/
vera-holtz-da-adeus-a-silhueta-de-dona-redonda-veja-quem-
-ja-engordou-pela-arte_a6117/1. Acesso em: 18 dez. 2019).

(6) Estou esgotado de tanto gemer, todas as noites eu 
choro na cama, banhando meu leito. (Disponível em: https://
bibliaportugues.com/psalms/6-6.htm. Acesso em: 18 dez. 2019).  

http://www.aconchegoamamentacao.com.br/index.php/fenomeno-de-raynaud-na-amamentacao/
http://www.aconchegoamamentacao.com.br/index.php/fenomeno-de-raynaud-na-amamentacao/
https://www.purepeople.com.br/noticia/vera-holtz-da-adeus-a-silhueta-de-dona-redonda-veja-quem-ja-engordou-pela-arte_a6117/1
https://www.purepeople.com.br/noticia/vera-holtz-da-adeus-a-silhueta-de-dona-redonda-veja-quem-ja-engordou-pela-arte_a6117/1
https://www.purepeople.com.br/noticia/vera-holtz-da-adeus-a-silhueta-de-dona-redonda-veja-quem-ja-engordou-pela-arte_a6117/1
https://bibliaportugues.com/psalms/6-6.htm
https://bibliaportugues.com/psalms/6-6.htm
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Nessas amostras, tanta, tão e tanto intensificam as noções 
de dor, gorda e gemer, respectivamente. Concorrem, ainda, 
para a noção intensiva as expressões de valor resultativo fui 
à Lua, explodir e estou esgotado. Tais expressões atuam como 
reforço ao conteúdo dos intensificadores.

Com base nas ocorrências até aqui apresentadas, é possível 
reconhecer que há dois padrões distintos de expressão dessa 
construção. Um deles sem a presença de advérbio intensificador, 
conforme se dá em (1), (2) e (3); outro, com esse elemento, como 
ocorre em (4), (5) e (6). Trata-se de formas coexistentes, no por-
tuguês, para veicular conteúdo intensivo. Tais padrões podem ser 
assim representados: [XRESULT de YCAUSA]INTENS e [XRESULT de Adv 
YCAUSA]INTENS

10. Com isso, postulamos que esses padrões repre-
sentam um esquema genérico mais abstrato sancionador dessa 
“variação”, a saber, [XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS, representando, 
nos termos de Haiman (1983), formas em competição.

Dada a estrutura morfossintática de cada padrão bem 
como propriedades funcionais por eles compartilhadas, é 
plausível supor que o padrão [XRESULT de YCAUSA]INTENS deriva de 
[XRESULT de Adv YCAUSA]INTENS. Em ambos, temos um elemento 
X que codifica a consequência/resultado do que se enuncia 
em Y: morte como resultado de intenso medo ou cansaço 

10 Marcamos os slots X e Y com subscritos para indicar que a construção sob 
exame está circunscrita aos casos em que o primeiro elemento (X) codifica 
o resultado (RESULT) do que é expresso em Y (CAUSA).



206

5 Morto de inveja: a construção [X de (Adv) Y]INTENS

(para (1) e (2)); rouquidão decorrente de grito (3); ida à Lua 
como consequência de forte dor (4); explosão frente a muita 
gordura (5); esgotamento resultante de muito gemido/dor 
(6). Também nos dois padrões, intensifica-se determinado 
conteúdo (no caso, presente em Y): no primeiro deles, via 
resultado expresso em X (morrendo, morto, enrouqueceu e 
cansou, para os casos (1-3)); no segundo, por meio de ele-
mento adverbial (tanta, tão e tanto, em (4-6)), reforçado pelo 
estado resultante codificado em X (ir à Lua, explodir e estar 
esgotado). No caso de ausência do advérbio intensificador, 
que caracteriza o padrão [XRESULT de YCAUSA]INTENS, a função 
intensificadora é desempenhada pelo elemento que preenche 
o slot X. E isso está relacionado a dois fatores: i) contiguidade 
estrutural entre X e advérbio; ii) estado resultante expresso 
por X em relação a Y. A junção desses fatores e a coatuação de 
processos cognitivo-interacionais – que serão posteriormente 
explicitados – levam à reinterpretação da função do elemento 
X: de reforço à noção intensiva em [XRESULT de Adv YCAUSA]

INTENS para mecanismo principal de expressão de intensidade 
em [XRESULT de YCAUSA]INTENS.

Como é possível observar, o padrão [XRESULT de YCAUSA]

INTENS exibe menor complexidade estrutural, visto que possui 
um elemento a menos – o advérbio intensificador – (GIVÓN, 
1984). Assim, a motivação aqui parece ligar-se ao princípio da 
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economia, particularmente quanto à produção. Já o uso do 
padrão com o advérbio parece atender à demanda de maior 
expressividade, por meio de reforço à noção intensiva, o que 
torna esse padrão mais icônico. Desse modo, a coexistên-
cia desses dois padrões liga-se a motivações competidoras 
(HAIMAN, 1983; DU BOIS, 1985) e ao fenômeno de perdas 
e ganhos na língua de que trata Givón (1979).

Considerando os elementos constituintes da construção em 
tela, há apenas um elemento fixo, no caso a preposição de. Existe 
um termo opcional, identificado pela categoria advérbio (Adv), 
no caso, tanto(a)/tão, que marca a intensidade do termo subse-
quente, e dois slots (X e Y), os quais podem ser preenchidos por 
certa variedade de itens. A presença ou não de Adv distingue os 
dois padrões subesquemáticos, referidos anteriormente. Dada a 
possibilidade vária de preenchimento dos slots, esses subesquemas 
podem licenciar distintos padrões microestruturais, conforme 
a natureza dos itens a ocupar tais slots: sintagma verbal (SV) – 
explodir de (tanta) raiva – ou sintagma adjetival (SA) – desfalecido 
de (tanta) fome – na posição X; sintagma nominal (SN), SV ou 
SA – morrendo de (tanto) medo, matar-se de (tanto) trabalhar 
ou podre de (tão) feio, respectivamente – na posição Y. Assim 
sendo, atesta-se o caráter esquemático dessa construção, dada a 
existência de apenas um elemento fixo, e também sua produti-
vidade, no sentido de sancionar dois padrões subesquemáticos e 
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uma variedade de microconstruções, em função da diversidade 
de elementos que podem preencher seus slots. Sob essa ótica, a 
construção [XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS pode ser considerada 
parcialmente especificada, nos termos de Goldberg (2003) e 
Fried (2015).

A combinação dos elementos que integram essa cons-
trução forma um todo semântico-sintático cujo significado 
não resulta plenamente da soma dos significados das partes 
componentes. Ainda que a presença opcional de advérbio 
indicie o valor intensivo da construção, a consideração do 
significado dos demais constituintes não leva necessaria-
mente ao entendimento geral da noção intensiva veiculada. 
Consideremos estas amostras:

(7) Já te disse: o Adão gostava de mentir. E o Adão morreu 
de tanto contar mentira. (Disponível em: https://www. cor-
pusdoportugues.org/hist-gen/2008/. Acesso em: 13 abr. 2020).  

(8) para que você consiga lidar com pessoas que deixam 
você louco de raiva (Disponível em: https://noticias. universia.
com.br/destaque/noticia/2012/11/16/982650/como-lidar-com-pes-
soas-deixam-voce-louco-raiva.html. Acesso em: 20 dez. 2019).  

Em (7), o encarecimento à ideia expressa pelo sintagma verbal 
contar mentira no construto morreu de tanto contar mentira 
resulta, em parte, da contribuição do significado do advérbio tanto; 

https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/11/16/982650/como-lidar-com-pessoas-deixam-voce-louco-raiva.html
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/11/16/982650/como-lidar-com-pessoas-deixam-voce-louco-raiva.html
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/11/16/982650/como-lidar-com-pessoas-deixam-voce-louco-raiva.html
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e, em parte, do sentido de excesso construído intersubjetivamente 
por meio da explicitação de uma consequência exagerada, extrema 
(a morte de Adão). Já em (8), o valor intensivo aplicado a determi-
nado sentimento (raiva, no caso) não é resultado do cálculo dos 
significados dos itens que integram a ocorrência louco de raiva, 
mas é construído, na interação, por meio da associação entre 
um estado resultante (loucura) e aquilo que, em excesso, pode 
ser (tomado como) sua causa (a raiva). Assim sendo, podemos 
considerar que o padrão [XRESULT de Adv YCAUSA] possui baixo grau 
de composicionalidade, nos termos de Traugott e Trousdale (2013), 
e que o padrão [XRESULT de YCAUSA] é totalmente não composicional. 
Isso porque o primeiro contém ao menos um marcador explícito 
de intensidade – o Adv –, o que não ocorre com o segundo.

Essa propriedade pode ser associada ao grau de iconicidade 
da construção, conforme referido anteriormente: o primeiro 
subesquema parece ser mais icônico, no sentido de revelar 
maior transparência entre forma e conteúdo, posto que, além 
do termo intensivo explícito –tanto(a) ou tão –, o exagero 
de X contribui para reforçar o item já intensificado (Y); o 
segundo, por ser mais econômico – pois não conta com o 
advérbio intensificador –, perde em transparência entre forma 
e função, uma vez que a noção de intensidade é inferida a 
partir da ideia contida em X. Desse modo, o subesquema sem 
Adv pode ser visto como menos icônico.
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A extensão de significado, em geral, segue o percurso 
que parte de conceitos mais ancorados na concretude para 
os de acepção mais abstrata, segundo autores como Sweetser 
(1990), Votre e Rocha (1996), Heine (1997), Lakoff e Johnson 
(1999), Traugott e Dasher (2002), Hopper e Traugott (2003), 
Silva (2008). Tal percurso pode ocorrer no domínio lexical, 
deste para o gramatical ou, ainda dentro da própria gramá-
tica. A extensão semântica se dá por meio de metáfora e/ou 
metonímia, resultando em polissemia.

Adotando essa mesma visão, Goldberg (1995, 2019), Traugott 
(2008, 2016), Sullivan (2013), Traugott e Trousdale (2013) advo-
gam que a expansão construcional se dá, entre outros, mediante 
o processo de extensão semântica. Nesse sentido, construções 
de significado mais básico, via analogização, passam a admitir 
o preenchimento de slots por novas categorias semânticas – e, 
em certos casos, também formais –, de acepção mais abstrata, 
resultando no aumento da frequência de types, i.e., no surgi-
mento de novas (micro)construções.

Esse fenômeno, conforme mencionado na seção anterior, 
associa-se ao que Himmelmann (2004) denomina host-class 
expansion (expansão de classe hospedeira). Diz respeito ao fato 
de, em um dado contexto de uso, uma expressão (construção) 
admitir a entrada de um novo elemento de conteúdo (e até 
mesmo de forma) diferente do convencional, alterando o 
significado da expressão como um todo.
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Com base nessas considerações, partimos do pressuposto 
de que a construção [XRESULT de Adv YCAUSA]INTENS, uma das 
instanciações subesquemáticas da construção intensiva mais 
geral, pode ter sido licenciada por uma construção de conteúdo 
mais básico, vinculado à concretude. Nesta, o slot X é ocupado 
por um termo designativo de efeito, geralmente codificado 
por um SV ou por um SA; a preposição de aponta origem; o 
Adv, representado por tanto(a), indica quantidade; e o slot Y 
é preenchido por um SN quantificado. O conjunto de Adv SN 
compõe a ideia de causação. Contudo, há casos em que parece 
haver sobreposição da ideia quantitativa com a intensiva, 
permitindo ambas as leituras. Vejamos as amostras a seguir, 
provenientes de obras literárias do século XIX:

(9) Delfino bebeu água, muita, mas estava embriagado de 
mar. Levou com outra onda na cabeça, mas continuou a entrar, 
começou a nadar, veio na soca outra vez, levantou-se de olhos 
vermelhos, boca ardida de tanto sal, a cabeça num rodopio, foi 
novamente embrulhado. (Disponível em: https://www.corpus-
doportugues.org/hist-gen/2008/. Acesso em: 14 abr. 2020).  

(10) Vocês verão, annunciava exaltado, convicto, como 
ponho de pernas para o ar o tal Buloz e toda a sua igrejinha 
carrança, pedantesca e jesuitica. Será o protesto do mundo 
pensante contra aquella ridicula camarinha, que pretende 
avassalar o intelecto universal. Preparem-se para estourar de 
tanta gargalhada! Por em quanto, porém, nem emprego de 
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secretaria, nem revista. (Disponível em: https://www.corpus-
doportugues.org/hist-gen/2008/x.asp. Acesso em: 14 abr. 2020).

Na amostra (9), o construto ardida de tanto sal indica 
que a ardência – uma sensação física – na boca de Delfino 
resulta da grande quantidade de sal presente na água (do 
mar), que ele bebeu em demasia. Portanto, descreve uma 
relação comum de causa (tanto sal – excesso quantitativo) e 
efeito (boca ardida – reação física desagradável). Já em (10), o 
construto estourar de tanta gargalhada indica a confluência 
das noções de quantidade e intensidade ao mesmo tempo. 
Isso porque, de um lado, temos a expressão tanta gargalhada, 
que aponta para a acepção mais “concreta” de quantidade 
exagerada de produção física da gargalhada – indicador da 
causa –; de outro lado, há o termo estourar, o qual se refere 
a um “resultado” físico exacerbado – porém fictício, dada a 
improbabilidade de sua efetiva ocorrência – decorrente das 
muitas gargalhadas. No todo desse construto, entretanto, 
sobressai seu conteúdo intensivo.

Assim, tal como nessa amostra, a expressão causativa de 
quantidade demasiada aliada a uma expressão resultativa 
designando conteúdo hiperbólico/impactante constitui um 
forte indício do surgimento da construção intensiva atual. 
Nessa direção, podemos supor que, a princípio, a formação 
meio ambígua, possivelmente, ensejou o aparecimento de 
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outros types nos quais o slot X passou a ser ocupado por 
outros termos de valor hiperbólico, como uma espécie de 
reforço, e o Y também foi sendo gradativamente preenchido 
por termos não quantitativos, resultando na expressão mais 
abstrata e específica de intensidade.

Essa compreensão encontra respaldo em Silva (2009, 2014) 
– assim como em Heine (1997), Lakoff e Johnson (1999), 
Traugott (2008) –, para quem a noção abstrata de intensidade 
emerge de conceitos vinculados à concretude. Entre eles, há o 
de quantidade e o de ocorrências/ reações físicas fortemente 
marcantes. Silva (2009), por exemplo, nos dá conta de casos 
como muita pressa e lindo demais, em que os termos inten-
sivos têm como domínio fonte noções quantitativas; ciúme 
doentio e ritmo vertiginoso, nos quais os intensificadores são 
projeções metafóricas de experiências físicas impactantes. A 
seguir, uma amostra da construção em tela com ideia intensiva:

(11) Quem, no Brasil de hoje, que trabalha, paga impos-
tos, age com decência, não está enojado de tanta sujeira no 
comportamento de quem deveria de fato representar o povo 
e governar o País? (Disponível em: http://institutocidadania.
org.br/o-que-vem-por-ai/. Acesso em: 18 dez. 2019).  

Em (11), a ocorrência enojado de tanta sujeira refere-se 
à repulsa que o brasileiro, supostamente, sente em relação à 
conduta demasiadamente desonrosa de seu(s) governante(s), a 
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qual é metaforizada pelo termo sujeira. Nesse caso, a expressão 
intensiva – mais abstrata – tanta sujeira é a causa da reação 
resultativa enojado, tornando todo o construto com valor 
plenamente intensivo. Esse padrão serve como modelo para 
a diversificação do subesquema, que passa a ser instanciado 
por outras microconstruções cujo slot Adv pode ser codificado 
por tanto(a) ou tão e o do Y pode ser preenchido, além de 
SN, por SV ou SA. Para essa diversificação, são cruciais os 
processos de analogização e de extensão semântica, com 
expansão da classe hospedeira.

No tocante ao padrão [XRESULT de YCAUSA]INTENS, conforme 
já explicitado, defendemos que ele também se constitui uma 
instanciação subesquemática da construção intensiva mais 
geral. Do mesmo modo que a analisada anteriormente, nela, 
X também pode ser ocupado por SV ou SA e Y por SN, SV 
ou SA. O diferencial em relação à anterior é que, nesta, sem 
Adv, X passa a ser o único elemento marcador de intensidade, 
conforme mencionado anteriormente. O quadro que segue 
sintetiza e ilustra esse raciocínio:
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Quadro 1 – Quadro geral da construção [XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS

Fonte: autoria própria  

Esquema Subesquemas Microconstruções

X R E S U L T 

de (Adv) 

YCAUSA

X R E SU LT de 

Adv YCAUSA

SV de tanto 

SN

SV de tanto 

SV
SV de tão SA

SA de tanto 

SN

SA de tanto 

SV
SA de tão SA

fui à Lua de 

tanta dor

morreu de 

tanto comer

explodir de 

tão gorda

enojado de 

tanta sujeira

esgotado de 

tanto gemer

doente de 

tão magro

X R E SU LT de 

YCAUSA

SV de SN SV de SV SV de SA SA de SN SA de SV SA de SA

Mor rendo 

de medo

cansou de 

esbravejar

c a i r  d e 

maduro

possesso de 

raiva

f a r t o  d e 

esperar

mor to de 

cansado
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Quanto ao subesquema [XRESULT de YCAUSA]INTENS, assumi-
mos a hipótese de que ele representa uma “versão econômica” 
do subesquema [XRESULT de Adv YCAUSA]INTENS. Essa compre-
ensão parte da ideia de que a formação do padrão X de Y se 
deve, provavelmente, a um processo de neoanálise semântica 
dos componentes do subesquema X de Adv Y, resultando 
na reorganização sintagmática deste e na emergência de um 
novo chunk. Observemos (12), a seguir.

(12)  Um dia Isaque voltava da caça e estava com muita 
fome, Jacó percebeu que seu irmão estava quase desfalecendo 
de fome e usou a necessidade de Esaú para lhe aplicar um 
golpe traiçoeiro. (Disponível em: https://jesuseabiblia.com.
br/o-carater-de-jaco/. Acesso em: 20 dez. 2019).  

Nesse excerto, o construto desfalecendo de fome se apre-
senta sem o termo intensificador, que seria o Adv tanta, 
conquanto continue sendo uma instância do grau intensivo. 
A diferença em relação ao padrão com uso do Adv é que, 
neste, a expressão de intensidade é marcada pelo Adv (como 
em brilhando de tão limpos). Em termos estruturais, o subes-
quema com Adv pode ser analisado como [[XRESULT] [[de Adv] 
[YCAUSA]]]INTENS; o subesquema sem Adv é analisado como 
[[XRESULT] [de YCAUSA]]INTENS.

Já na ocorrência sem Adv, X assume o valor intensivo, 
projetando-se sobre Y para indicar o caráter exacerbado 
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deste. Isso se deve aos seguintes fatores: o conteúdo de X, em 
geral, de noção hiperbólica, passa a ser reinterpretado com 
potencial para exprimir carga intensiva; por esse motivo, a 
função do Adv, em certos contextos, parece ser redundante 
e dispensável, o que favorece sua omissão. Com isso, toda a 
construção é “ressignificada”, no sentido de haver um deslo-
camento do valor intensivo no interior da construção, com 
reflexo em sua reestruturação formal. Retomando o caso em 
(12), o termo desfalecendo exprime noção tão exagerada que é 
possível entendê-lo como elemento intensificador que incide 
sobre o termo fome, encarecendo-lhe o sentido.

Esse fenômeno parece ilustrar os processos de exten-
são metonímica e metafórica, em que um termo, por certa 
contiguidade e similaridade semântica com outro que lhe é 
adjacente, passa a substituí-lo com “igual” valor, pressionando 
a dispensa deste. Esse raciocínio é plausível, no caso da cons-
trução em análise, considerando o fato de que, nela, X tem 
caráter hiperbólico/de reforço, o que, muito provavelmente, 
facilitou sua passagem a item efetivamente intensivo, suprindo 
a ausência do Adv.

Ademais, ao assumir nova função – como item especifi-
camente intensificador –, X adquire caráter metafórico, em 
razão da abstratização de seu conteúdo. Em sendo assim, ao 
incorporar carga intensiva em lugar do Adv que carreia esse 
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significado, desfalecendo – em (12) –, por exemplo, estende sua 
acepção básica, metaforizando-se. Nessa condição, X pode ser 
mapeado conforme o esquema metafórico INTENSIDADE 
É REAÇÃO EXCESSIVA/ IMPACTANTE.

Dada essa constatação, cabe assinalar que X, no subes-
quema [XRESULT de YCAUSA]INTENS, parece exibir comportamento 
híbrido, na fronteira entre léxico e gramática. É assim devido 
ao fato de que, por um lado, ele ainda pode ser interpretado 
como um termo resultativo do conteúdo expresso em Y, 
mantendo com isso sua natureza lexical; por outro, conside-
rando sua função procedural na construção como elemento 
sobretudo intensificador, pode também ser tomado como 
um item gramatical. Essa visão é coerente com o que postula 
a LFCU quanto ao continuum léxico-gramática, conforme 
advogam Kemmer e Barlow (2002), Beckner et al. (2009), 
Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013).

Os processos de analogização, extensão semântica, expan-
são de classe hospedeira, neoanálise, vistos até o momento em 
relação à construção intensiva [XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS, 
são possíveis graças à sua articulação com fatores de natureza 
discursivo-interacional. Entre eles, estão a subjetividade, a 
intersubjetividade e a inferência pragmática.

Segundo afirmam tanto gramáticos tradicionais, a exemplo 
de Barros (1985) e Cunha e Cintra (1985), quanto linguistas, 



219

José Romerito Silva
Edvaldo Balduíno Bispo

entre estes, Neves (1997) e Basilio (2011), a expressão de grau/
intensidade relaciona-se fortemente ao âmbito da subjetivi-
dade. Para esses pesquisadores, ao graduar/intensificar uma 
dada noção conceitual, o locutor demonstra certa interferência 
afetiva e/ou avaliativa no conteúdo informado, revelando sua 
impressão pessoal acerca deste.

Com base nesse entendimento, a construção em foco pode 
ser vista como demonstrativa de subjetividade, por meio da 
qual o falante/escrevente expressa um dado conteúdo de 
maneira enfática. Desse modo, marca sua postura emotiva 
frente ao que enuncia. Atentemos para estas ocorrências:

(13) Desmaia, cabelo caseiro poderoso: o cabelo derrete de 
tão macio! A hidratação de hoje é indicada para cabelos que estão 
precisando de um HELP. (Disponível em: https://br.pinterest.
com/pin/ 731694270693182889/. Acesso em: 20 dez. 2019).

(14) Voltou e defrontou-se com o gringo sentado na esteira, 
comprimindo o mortinho, os olhos inchados de chorar. – 
Homem não chora. (Disponível em: https://www.corpusdo-
portugues.org/hist-gen/ 2008/x.asp. Acesso em: 20 dez. 2019).  

Ao informar, em (13), que o cabelo derrete de tão macio! 
ou que está com os olhos inchados de chorar, em (14), os res-
pectivos locutores não se limitam tão somente a descreverem 
uma cena; sobretudo, apresentam o conteúdo do enunciado a 
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partir de uma perspectiva particular. Assim, expressam sua 
visão subjetiva imposta sobre a realidade descrita, de modo a 
alterá-la para atingir seus propósitos comunicativos. Tanto é 
que, na intensificação ocorrida em (13), por exemplo, a extrema 
maciez do cabelo, de fato, não provoca seu derretimento; 
trata-se de um exagero para propor/justificar a hidratação 
indicada. Em (14), por seu turno, exacerbar a ação de chorar, 
o que está pressuposto na informação sobre o inchaço dos 
olhos, estabelece forte contraste com o comentário avaliativo 
seguinte sobre o fato de homem não chorar.

Entretanto, além do teor subjetivo dessa construção, ela 
também deve ser vista sob a rubrica da intersubjetividade. 
Isso não simplesmente pelo fato de todo enunciado pressupor 
a participação dos parceiros de interação (BENVENISTE, 
1995), mas também porque, no recurso à intensificação, o 
falante/escrevente “conduz” seu(s) interlocutor(es) a “ver” 
com ele a cena focalizada a partir de certa perspectiva. Essa 
estratégia funciona como uma espécie de instrução de sentido, 
na tentativa de orientar o ponto de vista do outro e suas 
reações sobre o estado de coisas informado, conforme atestam 
Travaglia (1996), Neves (1997) e Silva (2000), por exemplo. A 
amostra que segue ilustra esse fato.

(15) O repórter Cauê Fabiano, do G1 Em Um Minuto, 
ficou vermelho de vergonha quando a apresentadora Ana 
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Maria Braga, do Mais Você, mandou uma cantada para ele 
ao vivo no programa. (Disponível em: https://tvefamosos.uol.
com.br/noticias/redacao/2019/08/22/caue-fabiano-leva-can-
tada-de-ana-maria-braga-e-fica-vermelho-de-vergonha.htm. 
Acesso em: 20 dez. 2019).  

A intensificação em vermelho de vergonha, nesse recorte 
textual, além de representar uma situação descrita conforme a 
visão do informante, deixa entrever a intenção deste em “car-
regar nas tintas” da descrição feita, a fim de fazer sobressair 
para seus interlocutores o constrangimento do jovem repórter 
frente à cantada da apresentadora – já idosa – Ana Maria 
Braga. Com isso, provavelmente, pretende deixar implícita 
para o público leitor a ideia da possível inadequação da atitude 
da apresentadora, considerando a diferença de idade entre 
ela e o repórter e o fato de ter sido ao vivo em um programa 
de audiência nacional.

Outro fator referente à intersubjetividade também envol-
vido no uso da construção intensiva em estudo tem a ver com 
a inferência pragmática e a negociação de sentido entre os 
parceiros de interação. De acordo com autores como Traugott 
e Dasher (2002), Bybee (2010) e Silva (2019), a inferência 
pragmática se estabelece quando o interlocutor atribui sentido 
a uma nova expressão ou novo sentido a uma expressão 
existente a partir de certas pistas do co(n)texto discursivo. 
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Sendo assim, o locutor, ao utilizar a nova expressão ou atri-
buir novo sentido, lança uma implicatura, contando com a 
colaboração (capacidade de inferenciação) de seu parceiro 
de interlocução para apreender o sentido desejado; ou seja, 
o sentido é negociado no curso da interação.

No caso do subesquema [XRESULT de YCAUSA]INTENS, mais 
especificamente, o mecanismo de inferência pragmática é 
crucial. Dado que o termo intensificador par excellence (Adv) 
está ausente, ao enunciar um construto desse subesquema, o 
locutor espera que seu(s) parceiro(s) apreenda(m) o conteúdo 
intensivo com base no conjunto de pistas fornecidas: além 
da(s) do próprio co(n)texto de enunciação, o exagero semântico 
conferido ao componente X da construção. Vejamos:

(16) ... eu tava morrendo de sono porque tinha passado 
a noite em claro… (Corpus Discurso & Gramática, língua 
falada, p. 40).

Nessa amostra, sono pode ser interpretado em sentido 
intensivo, primeiramente, tomando-se como base o termo 
exagerado morrendo, que incide sobre ele, atribuindo-lhe valor 
de exorbitância; segundo, pela informação cotextual seguinte 
tinha passado a noite em claro, a qual serve como justificativa 
para a intensidade do sono, estabelecendo nexo semântico com 
esta. Assim, o elemento hiperbólico, juntamente com alguma 
outra sinalização do co(n)texto discursivo, permitem ao inter-
locutor calcular/inferir o conteúdo intensivo da construção.
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Ainda outro fator intersubjetivo a ser assinalado refere-se 
ao fato de, ao recorrer a essas formas de intensificação, por seu 
caráter marcadamente subjetivo e mais informal, o locutor 
busca uma “aproximação” de seu(s) parceiro(s) de interação. 
Em se tratando do texto escrito, particularmente, verificamos 
que o uso da construção intensiva [XRESULT de (Adv) YCAUSA]

INTENS – em especial, o padrão mais econômico [XRESULT de 
YCAUSA]INTENS – confere ao texto um tom mais distenso e mais 
intimista, aproximando-o da oralidade coloquial. Isso pode 
ser conferido nos recortes textuais a seguir.

(17) Os servidores estaduais estão morrendo de inveja dos 
colegas da Prefeitura de Aracaju, que ganharam um mísero 
reajuste salarial linear de 6,5%. É uma vergonhosa ninharia, 
mas pior é a situação do funcionalismo do estado, que há três 
anos recebe a mesma merreca. (Disponível em: https://infonet.
com.br/blogs/morrendo-de-inveja/. Acesso em: 15 abr. 2020).  

(18) Eu choro de raiva qdo eu tô quase explodindo. Eu 
puxo o cabelo da minha irma quando estou com raiva e me 
sinto bem. (Disponível em: https://rosamcarvalho.blogspot.
com/2012/03/choro-de-raiva-mecanismo-de-defesa-alem.
html. Acesso em: 15 abr. 2020).  

O construto intensivo em (17) – morrendo de inveja – 
encontra-se em um texto noticioso de um blog e o que está 
em (18) – choro de raiva – pertence a um comentário de leitor 
na web. Nesses gêneros discursivos do ambiente virtual, há 
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uma tendência por parte de alguns escreventes em se expres-
sar de forma menos monitorada e mais espontânea. Dessa 
forma, esses espaços tornam-se favorecedores do emprego de 
um estilo mais simples e despojado, assemelhando-o à fala 
comum, o que confere à interação comunicativa um caráter 
mais “conversacional” e, por consequência, aparentemente 
mais familiar, elevando o grau de intersubjetividade. Essas 
observações são corroboradas – além dos recursos à inten-
sificação – pelo uso de termos como ninharia e merreca em 
(17) e pelas abreviações na escrita de qdo e tô em (18). Assim, 
por essas formas de expressão, os escreventes tentam criar 
um clima de “intimidade” e, possivelmente, conquistar a 
empatia de seus leitores.

4 Considerações finais 

A homenagem a Angélica Furtado serviu de mote à escrita 
deste texto. A discussão aqui empreendida concorre para 
essa homenagem em dois aspectos: viés teórico adotado e 
temática considerada. A Linguística Funcional, em parti-
cular a vertente norte-americana, é o lastro teórico que tem 
permeado a atuação acadêmica da referida pesquisadora em 
suas próprias investigações ou naquelas por ela orientadas. 
Mais recentemente, com a incorporação de contribuições da 
Gramática de Construções, tem-se praticado, no âmbito do 
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grupo Discurso & Gramática (D&G), o que, por proposição 
de Angélica Furtado, passou a denominar-se Linguística 
Funcional Centrada no Uso, desdobramento do que Martelotta 
(2011) chamou Linguística Centrada no Uso em equivalência 
a Usage Based Linguistics nos termos de Bybee (2010).

No que se refere à temática, a intensificação e, mais 
amplamente, a categoria grau foram objeto de pesquisa de 
dissertação de mestrado e de tese de doutoramento, respec-
tivamente, desenvolvidas por José Romerito Silva na UFRN 
sob orientação da professora Angélica. Nessa direção, o exame 
da construção intensiva [XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS repre-
senta desdobramentos desses estudos pós-graduados com 
a inclusão de um olhar construcionista. Trata-se, em certa 
medida, de revisitar algumas questões inicialmente tratadas 
sob a ótica funcionalista clássica. Esse procedimento tem sido 
recentemente adotado por pesquisadores do D&G Nacional 
e da UFRN, em particular.

Quanto à construção em estudo, propusemo-nos examiná-la 
considerando aspectos formais (morfossintáticos) e funcionais 
(semântico-cognitivos e discursivo-interacionais) envolvi-
dos em seu uso. Em relação à configuração morfossintática, 
essa construção é instanciada pelos padrões subesquemáticos 
[XRESULT de Adv YCAUSA]INTENS e [XRESULT de YCAUSA]INTENS. Cada um 
desses subesquemas é instanciado por três microconstruções 
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diferenciadas, nas quais o slot X é preenchido por SV ou SA e 
o Y, por SN, SV ou SA. Essa diversidade microconstrucional 
assinala a produtividade da construção. Dado que o único 
elemento constante na construção é a preposição de, concluímos 
que ela é parcialmente especificada.

Uma diferença significativa entre esses subesquemas é que, 
no primeiro, o Adv é o principal responsável pela expressão 
de intensidade, a qual incide sobre Y, encarecendo o conte-
údo semântico deste; no segundo – sem Adv –, a noção de 
intensidade é assumida por X devido à carga hiperbólica de 
seu conteúdo, que se projeta sobre Y. Essa diferença revela 
distinções no tocante à composicionalidade dos subesquemas: 
enquanto o primeiro é relativamente menos composicional, 
o segundo é não composicional. Relacionamos essa proprie-
dade ao grau de iconicidade da construção, considerando o 
subesquema com Adv mais icônico do que o outro (sem Adv) 
em razão de aquele apresentar mais elementos marcadores de 
intensidade do que este, sendo, portanto, mais transparente 
a correspondência entre o significado e sua codificação.

No que diz respeito aos aspectos funcionais, postulamos 
a hipótese de que o padrão [XRESULT de Adv YCAUSA]INTENS 
é uma extensão metafórica, em termos mais abstratos, da 
construção matriz, mais ancorada na concretude, que tem 
X com acepção resultativa, o Adv com ideia quantificativa 
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genérica, projetada sobre Y, e este como o termo causativo 
quantificado. Esse raciocínio é compatível com estudos ante-
riores quanto ao mapeamento metafórico entre quantidade 
como domínio fonte e intensidade como domínio alvo, via 
processo de analogização. O padrão [XRESULT de YCAUSA]INTENS, 
por sua vez, constitui, a nosso ver, uma versão mais compacta 
dessa construção, em que X, que já exprimia noção hiperbó-
lica, dispensa o Adv, assumindo completamente o conteúdo 
intensivo deste. Nesse caso, postulamos que os processos de 
neoanálise, de metonimização e de chunking operaram como 
força motriz para a reinterpretação semântica bem como para 
a reorganização sintática desse novo padrão. Entretanto, nesse 
último, o mapeamento metafórico se dá pelo estabelecimento 
da relação entre um conceito em tom exacerbado/impactante 
(X) e a carga intensiva que ele projeta sobre Y.

Nesse quadro, vale ressaltar o papel da intersubjetivi-
dade como importante fator pragmático para a negociação 
de sentido implicada no uso de [XRESULT de (Adv) YCAUSA]

INTENS. Para além do teor subjetivo que, em geral, caracteriza 
o recurso à expressão de grau/ intensificação, postulamos 
que essa construção requer do(s) interlocutore(s) a capacidade 
de inferenciação, a partir de indícios do co(n)texto discur-
sivo, para o cálculo de sentido do conteúdo intensificado, 
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principalmente o do padrão sem Adv, em que essa noção não 
está tão explicitamente dada.

Outro aspecto relativo à intersubjetividade no uso da 
construção examinada tem a ver com o fato de, por meio desta, 
o falante/escrevente apresentar o estado de coisas envolvido 
no conteúdo intensificado a partir de um determinado ângulo 
“perceptual”. Com essa estratégia, tenciona, (in)diretamente, 
guiar a visão de mundo de seu(s) parceiro(s) de interlocução 
para um fim comunicativo desejado (sensibilizar/impressio-
nar, persuadir etc.).

Por último, frisamos que uma análise da construção 
[XRESULT de (Adv) YCAUSA]INTENS, levando em conta a frequên-
cia token em uma quantidade amostral mais significativa, 
advinda de uma ampla fonte de dados, poderá fornecer res-
postas mais abalizadas quanto às motivações competidoras 
ou complementares que governam o uso dessa construção, 
mais especificamente das microcontruções que instanciam 
os dois padrões subesquemáticos identificados. Mas esse é 
um desafio para investigações futuras.
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José da Luz da Costa2

1 É hora de botar o pé na estrada 

A linguagem verbal está repleta de construções pré-fabri-
cadas. Essa evidência facilmente se confirma ante as inúmeras 
e diversificadas manifestações desses construtos idiomáticos3 
nas práticas discursivas de falantes reais. Trata-se de um 
fenômeno linguístico multifacetado (com vários formatos 
morfossintáticos), universal (presente nas línguas naturais) e 

1 Texto adaptado da minha Tese de Doutorado, defendida em 2007 na UFRN, 
tendo como orientadora a Profa. Dra. Maria Angélica Furtado da Cunha.

2 Professor Associado do Departamento de Letras da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

3 Usarei essa denominação para referir-me indistintamente a toda e qualquer 
expressão idiomática.
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atemporal (comum em todos os tempos). Os pré-fabricados são 
correntes no cotidiano dos intercâmbios verbais, projetando-se 
abundantemente tanto na língua falada quanto na escrita.

Independentemente de fatores como faixa etária, grau 
de escolaridade ou status socioeconômico dos interlocutores 
envolvidos nesses embates discursivos, percebe-se um fluxo 
substancial de linguagem pré-fabricada. Nessas situações 
comunicativas, constata-se a profusão de construtos idio-
máticos de variadas dimensões estruturais, já plenamente 
lexicalizados, ou em via de sistematização léxico-gramatical.

Erman e Warren (2000) definem os pré-fabricados lin-
guísticos (prefabs) como sendo combinações de no mínimo 
duas palavras, produzidas por falantes nativos, de preferência, 
a combinações alternativas que poderiam ser equivalentes se 
não houvesse a convencionalização.

Assim, tais construtos idiomáticos configuram-se como 
recursos léxico-gramaticais que refletem, mediante as mani-
festações discursivas correntes, os matizes da identidade 
cultural de um povo ou de uma comunidade em particular. 
Com efeito, um considerável volume desses construtos vai 
sendo, social e historicamente, sistematizado e estocado no 
vocabulário do idioma ou do dialeto local. 
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Notadamente, existem as contribuições teóricas/descritivas 
pertinentes e relevantes, que tentam sistematizar e aprofundar 
esse assunto. Contudo, em face da descontinuidade temática e 
do distanciamento epistemológico entre as produções desses 
estudiosos, quase sempre o esforço resulta estanque e insu-
lar, não provocando um debate pleno e permanente dessas 
questões linguísticas. 

No tocante às gramáticas tradicionais, especialmente 
as de natureza pedagógica – mais comumente cognomi-
nadas de normativas –, constata-se uma postura marcada 
pela insuficiência teórica ou pela indiferença investigativa 
acerca do tema aqui abordado. Em razão dessas limitações 
teórico-metodológicas – sejam por parte de compêndios 
gramaticais ou mesmo de manuais de linguística –, fica a 
descrição desses construtos idiomáticos subtraída de uma 
abordagem científica e produtiva. 

Observa-se, contudo, que essa carência de estudo dos 
pré-fabricados linguísticos é mais notória no Brasil. Isso 
talvez se deva ao fato de se pensar, de um modo geral, que 
tais construtos apenas deveriam ser listados em dicionários, 
ou fazer parte de glossários de termos e expressões populares 
ou próprios de uma disciplina, profissão ou área de saber.
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Por isso, tem-se aqui o objetivo de analisar, mediante a 
adoção de embasamentos cognitivo-funcionais, a natureza 
sintática e semântico-pragmática desses construtos idiomáticos.

Entre outras referências, respaldo-me em Bybee (1998), 
que advoga existir uma interface entre as teorias linguísticas 
funcionalista e cognitivista. No primeiro grupo, a autora 
alinha os nomes de linguistas como Givón (1979) e Hopper 
e Thompson (1984). No segundo, coloca os estudiosos Lakoff 
(1987) e Langacker (1987). Registre-se aqui, também, a rele-
vante contribuição da Gramática de Construções (GC), de 
Goldberg (1995), ao propor a compreensão da língua de forma 
ampla e baseada em estruturas, capturando as expressões e 
associando-as a padrões mais gerais.

Nesse cenário, em função de um estudo sincrônico, de 
caráter cognitivo-funcional, que seja ao mesmo tempo descritivo 
e produtivo4, impõe-se aqui uma prioridade metodológica: pro-
ceder a um recorte temático no amplo e complexo universo dos 
pré-fabricados linguísticos. Seria contraproducente lançar-se 
na tentativa de enfocar, numa mesma pesquisa, a enorme rede 

4 Emprego esses termos na mesma linha conceptual de Halliday et al. (1974, 
apud FURTADO DA CUNHA et al., 1998), e de modo análogo Bagno (2001) 
e Travaglia (2004). Esses autores defendem uma concepção de ensino de 
língua (materna) que se contrapõe à orientação prescritivo-normativa da 
GT, adotada pelo ensino tradicional e ainda vicejante, especialmente, no 
sistema escolar brasileiro.
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de idiomatismos concernente a uma determinada língua. Com 
efeito, não farei especulações sobre o tema nem de natureza 
diacrônica nem normativista. Isso, sem dúvida, demandaria 
redimensionar o olhar para outros ângulos do fenômeno. 

2 Abrindo trilhas no cipoal 

No amplo universo dos pré-fabricados linguísticos, propo-
nho-me identificar e descrever a estrutura e funcionamento 
de construções verbais sintagmáticas (doravante CVS), como 
produtos do processo de idiomaticidade, tomando como base 
textos orais produzidos em entrevistas por um grupo de 
falantes5 (estudantes) residentes na capital potiguar – Natal. 
Os pré-fabricados linguísticos em nível de texto são todos os 
que correspondem a uma unidade com sentido completo, em 
qualquer grau de complexidade. Podem corresponder a um 
sintagma, a uma oração, a um período e até a uma unidade 
mais complexa. 

Nesta pesquisa, identifico as CVS como sendo unidades 
combináveis na oração e comutáveis com sintagmas e com 
simples palavras, cuja interpretação se faz ao nível do léxico. As 
CVS, por conseguinte, podem configurar-se como construtos 

5 Os exemplos são do Corpus D&G – Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998).
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idiomáticos formados por diferentes estruturas morfossintá-
ticas, dentre as quais destaco as principais matrizes verbais6:

a) VT + OD → pedir esmola, abrir o jogo.

b) VT + OD + [(AA1), (AA2), (CN)]7 → fazer uma limpeza 
geral, ter culpa no cartório, tomar conta da casa.

c) VT + OI → pisar na bola, servir de palco.

d) VI + AC8 → cair fora, sair do sério.

e) VL + Pv9 → ser criança, estar presente, ficar com medo. 

Isso posto, importa ressaltar que este estudo aborda 
tão somente as CVS cuja codificação morfossintática seja 
constituída por VT + OD, ou seja, a matriz (a) formada por 
verbo transitivo + objeto direto, e a matriz (b) formada por 
verbo transitivo + objeto direto + [adjunto/complemento 

6 Adoto essa terminologia neste trabalho, mediante empréstimo junto a 
Perini (1996).

7 AA1 e AA2 podem ser preenchidos por SA ou SP. O CN só pode ser preenchido 
por SP.

8 Utilizo Adjunto Circunstancial (AC), terminologia adotada por Perini 
(1996). Rocha Lima (1976) emprega o termo Complemento Circunstancial, 
por achar que se trata de um complemento de natureza adverbial, mas 
indispensável sintática e semanticamente à construção do verbo. Bechara 
(2004) usa Complemento Relativo, em relação aos verbos ditos locativos, 
situativos e direcionais. Para as outras circunstâncias, esse gramático aplica 
a nomenclatura comum Adjunto Adverbial. 

9 Pv = Predicativo do Sujeito (PERINI, 1996). O Pv pode ser preenchido por 
SN, SA ou SP, conforme os exemplos dados acima.
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(opcional)]. Certamente, para a abordagem dos demais tipos 
de CVS, seria imprescindível empreender novas investigações, 
enfocando a estrutura e o funcionamento de cada matriz 
verbal em particular. 

Assim sendo, resta-me averiguar os aspectos morfossintá-
ticos e semântico-pragmáticos envolvidos no processamento 
comunicativo das CVS, cujos verbos apresentam as matri-
zes verbais antes mencionadas. Para isso, faz-se importante 
conhecer também a estrutura argumental (EA) dos verbos 
formadores de CVS. A EA especifica gramaticalmente quantos 
nomes vão acompanhar um verbo, e que papéis vão desem-
penhar, na oração (CHAFE, 1979; FILLMORE, 1977). Para 
Du Bois (2003), do ponto de vista cognitivo, uma estrutura 
argumental nada mais é do que uma estrutura de expectativas 
desencadeadas pelo verbo. Em trabalho sobre a estrutura 
argumental e valência, Furtado da Cunha (2007, p. 4) afirma:

Os termos “valência” e “estrutura argumental” normal-
mente se referem ora ao aspecto sintático da relação entre 
o predicado e seus argumentos, ora à relação semântica 
entre eles, ora a ambos, salientando o papel dominante 
do verbo na estruturação gramatical da oração em que 
ocorre. Desse modo, a estrutura argumental pode focalizar 
as relações gramaticais dos argumentos (sujeito, objeto 
direto, etc.), assim como os papéis semânticos que lhes 
são atribuídos (agente, paciente, etc.).



242

6 Idiomaticidade de construções verbais sintagmáticas

Por outro lado, convém sublinhar que as CVS sob enfoque 
não deverão apresentar igualmente o mesmo grau na escala 
de idiomaticidade. Cabe ressaltar que algumas CVS podem 
permitir variações (por exemplo, a inserção de intensifica-
dores, de advérbios, ou diminutivos), enquanto outros estão 
completamente idiomatizados/lexicalizados e não permitem 
modificação ou interposição de qualquer outro elemento. 

Em seus estudos, Lehmann (2002) postula que os ter-
mos lexicalização e idiomaticização têm, essencialmente, o 
mesmo significado. A lexicalização seria o processo através 
do qual grupos sintaticamente livres ou formações ad hoc 
se desenvolvem em unidades lexicais com um componente 
semântico específico. Daí, pois, ser esse mesmo processo 
também reconhecido como idiomaticização.

De fato, as CVS aqui delimitadas são estruturas lexicaliza-
das, nas quais o complemento verbal (OD) apresenta máxima 
aderência ao verbo, comportando-se funcionalmente como 
autênticos amálgamas sintáticos. Na maioria das vezes, eles 
podem alcançar um grau de aderência sintático-semântica tão 
forte, que se assemelham a vocábulos, caracterizando-se pela 
estabilidade funcional, inseparabilidade e irreversibilidade 
de seus constituintes (CARONE, 1995).

Nesse sentido, as variações morfológicas e as substituições 
de ordem lexical admitidas pelas CVS são pouco frequentes 
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(exceto variantes regionais ou variantes sinonímicas – chutar 
o balde / o pau da barraca; jogar bola / futebol). No entanto, 
podem existir variações morfológicas que incidem no verbo 
que introduz o sintagma idiomatizado, emoldurando a cena 
verbal conforme as circunstâncias interativas do contexto 
discursivo (adaptações, por exemplo, das categorias de modo/
tempo, número/pessoa).

Nesse contexto, a GC investiga a língua em suas múlti-
plas dimensões (morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, 
fonologia, prosódia, discurso), caracterizando os elementos 
estruturantes e formadores das expressões linguísticas. Essa 
abordagem compreende a língua como produto de uma rede 
de relações entre conhecimento de mundo e percepções de 
natureza sensório-motora que ajudam os falantes a entender 
e processar as informações linguísticas (GOLDBERG, 1995).

Para Goldberg, construções são instâncias de forma-sig-
nificado que carregam em si mesmas a significação, indepen-
dente das palavras de uma sentença, embora seja relevante a 
informação inerente aos itens lexicais. Por esse prisma teórico, 
importa saber que as estruturas semânticas, associadas a suas 
expressões formais, são construções, independentemente 
do léxico que as instancia. Tem-se nessa abordagem o prin-
cípio básico de economia linguística, assentado na relação 
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sociocognitiva do universo linguístico mental do falante com 
o seu universo físico real.

Para Goldberg, há uma natural associação da linguagem 
verbal às experiências físicas, ao universo comportamental, 
como, por exemplo, o caso de alguém voluntariamente trans-
ferindo algo para alguém, alguém provocando algo a se mover 
ou mudar de estado, alguém experienciando algo, alguém se 
movendo. Estas experiências sensório-motoras constituem 
a base da estruturação na linguagem de construções que 
indicam a transferência como o aluno deu uma ideia ao 
professor, a mudança de estado, uma metáfora da mudança 
de local, nos casos de a lavadeira clareou o vestido novo, o 
jovem caiu em desgraça etc. 

Convém destacar que, enquanto categorias analíticas, 
trato do conceito de construção, de Goldberg, associado ao 
conceito de estrutura argumental (preferida), idealizado, como 
fora antes explicitado por Du Bois (1985, 1987), e aplicado por 
inúmeros estudiosos em trabalhos de vertente funcionalista. 
Entre estes, menciono Thompson e Hopper (2001), Furtado 
da Cunha e Costa (2001), e Furtado da Cunha (2007).

É interessante também observar que a maioria das CVS 
tem sua codificação morfossintática e sua interpretação 
semântico-pragmática motivadas pela natureza cognitiva e 
analógica das metáforas. Os processos analógicos, que servem 
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de sustentáculo à construção metafórica de CVS, parecem 
ocorrer espontaneamente na cognição humana. Por isso, 
segundo Erman e Warren (2000), é mais comum a formação 
de um pré-fabricado (CVS) entre verbo e o complemento 
objeto do que entre sujeito e verbo, pelo fato de que agentes 
são caracteristicamente animados e são raramente afetados 
pela metaforização.

Em síntese, as CVS encontram-se tão mimetizadas em 
nosso dia a dia, que não se estranha sua enunciação nas con-
versas rotineiras, e até mesmo nos eventos comunicativos mais 
formais. As CVS parecem satisfazer algumas necessidades 
intelectivas e afetivas básicas dos interlocutores, ao servirem 
de ferramentas linguísticas e imagísticas na transmissão das 
ideias e sentimentos que lhes afloram no convívio social.

3 Seguindo os passos da ciência 

Em função da natureza qualitativa (descritiva) deste 
trabalho, não formulo hipóteses rigorosamente lógicas e 
categóricas, embora estejam condicionadas relativamente à 
verificação estatística. Adoto, todavia, um conjunto de propo-
sições em nível de questões de pesquisa que têm a finalidade 
de nortear os passos investigativos do objeto de estudo. Tais 
questões se caracterizam pela verticalização descendente de 



246

6 Idiomaticidade de construções verbais sintagmáticas

suas afirmações, partindo de um conteúdo mais generalizante 
(abstrato) para um conteúdo mais específico (concreto).

1. As CVS são de domínio coletivo e representam eventos 
pragmático-discursivos internalizados convencionalmente 
por intermédio das práticas sociocomunicativas.

2. A utilização de CVS tende a reduzir, probabilistica-
mente, a demanda cognitiva na produção discursiva de 
falantes jovens e adultos.

3. O baixo grau de escolaridade e a faixa etária tendem 
a influenciar no grau de domínio das CVS.

4. A motivação metafórica é base geradora de CVS na 
comunicação cotidiana.

5. O grau ascendente de formalidade do discurso pode 
restringir a utilização de CVS.

6. Tipos textuais marcados pela subjetividade intencional 
dos falantes são mais propensos à recorrência de CVS.

7. As CVS podem apresentar relativa variação de estru-
tura morfossintática.

Em princípio, a adoção desse conjunto de hipóteses permite 
implementar o processo de descrição e interpretação dos aspectos 
(qualitativos e quantitativos) inerentes ao fenômeno sob estudo. 
De modo enfático, o foco incide na explicação de aspectos rela-
cionados à sua natureza sintática, semântica e pragmática.



247

José da Luz da Costa

Em sintonia com essas balizas metodológicas, sem perder 
os limites que uma abordagem cognitivo-funcional estabelece, 
procuro rastrear as evidências mais salientes conceptualmente 
e mais funcionais empiricamente concernentes à formação e 
ao uso de CVS nos dados selecionados. 

Resta-me esclarecer, entretanto, que os dados coletados não 
serão analisados do ponto de vista da variação e da mudança 
linguística (gramaticalização). Os fragmentos textuais – deli-
mitados enquanto enunciados contextualizados – constituem 
as estruturas enquadrantes das CVS, sendo estas construções 
as autênticas unidades de análise da pesquisa, focados em seu 
processo escalar de lexicalização. Esclareço, também, que não 
houve controle da variável sexo10.

Acrescento, por último, que o conjunto de dados da pes-
quisa, como ficou aqui definido, constitui um corpus restrito 
(amostra) do corpus ampliado (universo) das manifestações 
empíricas de CVS.

10 Como são analisados apenas os dados de um corpus restrito (textos orais 
de apenas alguns falantes da cidade de Natal), tenho impressão de que os 
indicadores estatísticos sobre a variável sexo poderiam ser insuficientes 
para se projetar uma tendência clara e consistente em torno do uso de CVS.
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4 Para não perder o bonde da história 

4.1 Para não passar batido 

Como fenômeno sintático corrente, manifestando-se, em 
maior ou menor grau de frequência, nos mais diversos níveis 
de funcionamento da língua, e em todos os estratos sociais e 
de faixa etária, as CVS constituem-se num assunto raramente 
estudado pela gramática tradicional, cuja orientação norma-
tiva prioriza legitimar a doutrinação das regras de “bem falar 
e escrever” no âmbito do ensino escolar.

Por essa razão, decidi buscar primeiramente informações 
gerais sobre o tratamento proposto pelas gramáticas tradicionais, 
e em seguida nos compêndios de linguística, objetivando mapear 
aspectos inerentes à estrutura e ao funcionamento das CVS. 

Trata-se, portanto, de um levantamento11 prévio de informa-
ções sobre construções verbais pré-fabricadas, de preferência CVS, 
que porventura tenham encontrado ressonância em alguns dos 
compêndios gramaticais e manuais de linguística sob investigação.

11 Solicito aos interessados que se dirijam ao trabalho original (tese), para 
acompanhar o detalhamento completo.
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4.2 Para não dar ponto sem nó... 

Tentei reunir elementos teórico-metodológicos para a 
construção dos parâmetros de análise filiados à interface 
entre Linguística Funcional (LF) e Linguística Cognitiva (LC), 
teorias estas herdeiras, em certa medida, do legado histórico 
dos grandes movimentos linguísticos contemporâneos. 

Retomando a concepção de língua como objeto social, 
pode-se asseverar que, sob a dimensão comunicativa, ela 
projeta-se no uso e pelo uso. Entretanto, essa manifestação 
pelo uso deixa-a sujeita a constantes modificações. Na visão 
de Hopper (1987), a gramática é emergente e por isso as estru-
turas linguísticas não podem ser aprioristicamente definidas, 
nem fixas. A estrutura da língua é moldada pelo discurso: 
assim, quanto mais uma construção for utilizada, maior 
a probabilidade de ela tornar-se plenamente estruturada. 
Estudos elaborados por Bybee e Hopper (2001) ressaltam 
a importância do papel da frequência de uso na formação 
daquilo que se convencionalizou chamar gramática.

Convém lembrar que a LC representa, inclusive, uma 
associação mais estreita com a psicologia cognitiva. O impulso 
inicial, para o estabelecimento da LC como um campo teórico 
específico, veio de trabalhos como os de Rosch (1978), sobre 
a natureza da categorização humana.
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Assim sendo, uma das coisas que a LC estuda, em sua 
vertente semântica, é a conceptualização, isto é, a forma 
como os humanos agrupam suas experiências, as relacio-
nam com outras e raciocinam sobre elas. Em suma, trata 
de como as pessoas constroem os conceitos, como apren-
dem e utilizam tais conceitos na interação com o mundo; 
como integram e manejam a informação que extraem 
do entorno natural e social em que se desenvolve a sua  
existência (GUADAÑO, 2004).

5 Hora de botar a mão na massa 

De fato, tanto a teoria funcionalista quanto a cognitiva 
preveem a alternativa metodológica de se trabalhar com 
fenômenos tipológicos, que são, em princípio, mais salientes 
conceptual e discursivamente. Obviamente, os casos atípicos 
e desviantes são também merecedores de atenção e de um 
tratamento adequado e consistente. Porém, didaticamente, 
parece ser mais profícuo e atrativo um trabalho que procure 
dosar, gradativamente, conteúdos simples com conteúdos mais 
complexos. Essa estratégia, a meu ver, garante um processo 
de aprendizagem ascendente, produtivo e coerente.

Essa preocupação metodológica tem muito a ver com o 
viés pedagógico pertinente a este estudo, de modo que se 
tenta aproximar a análise das ocorrências de CVS dos fatos 
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linguísticos costumeiramente vistos em sala de aula, seja do 
Ensino Médio ou do Ensino Superior. Com isso, repito, as 
categorias de análise aqui selecionadas e aplicadas procuram 
manter, em primeiro plano, o exame dos casos mais típicos 
e frequentes, para em seguida cobrir alguns exemplares de 
casos desviantes.

5.1 Estrutura das CVS:  
marcação e prototipicidade 

O princípio da marcação, associado aos aspectos cate-
goriais do protótipo, permite fazer a descrição da embala-
gem morfossintática das CVS, possibilitando definir quais 
construções são mais cognitivamente salientes e iterativas 
e aquelas que são mais restritas e inusitadas semântica e 
pragmaticamente.

Vejamos as amostras a seguir:

(1) ... aquelas ferida cicatrizando... aí eu fiz uma plástica... 
tive que fazer uma plástica aqui e aqui né... (D&G, p. 22).  

(2) ... aí abraçou o filho né... aí chamou ele pra casa pra tomar 
um banho né... aí ele num quis tomar banho... (D&G, p. 31).  

(3) ... saindo desse vãozinho você entra na cozinha ... 
uma cozinha relativamente grande ... onde eu tenho freezer 
... geladeira ... fogão ... uma mesa ... televisão ... à esquerda 
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... saindo dessa cozinha à esquerda eu tenho uma pequena 
cozinha auxiliar ... né ... pra ... lavar louça é:: todas essas 
outras coisas mais pesadas ... (D&G, p. 57).  

Na amostra (1), tem-se a situação trágica de um acidente 
automobilístico. O informante relata os detalhes de seus 
ferimentos, realçando, pela reiteração, a necessidade de uma 
cirurgia plástica para recompor partes lesadas devido ao aci-
dente. Consequentemente, considerando a natureza coloquial 
da interação comunicativa, torna-se mais fácil expressar a 
necessidade dessa cirurgia através da CVS “ fazer uma plástica” 
do que tentar parafrasear essa informação, o que demandaria 
mais tempo e mais material morfofonético, segundo o critério 
de complexidade estrutural. Sem esquecer que, em princípio, 
não há um verbo específico, disponível na língua, para codi-
ficar unitariamente esse sentido, o que tornaria a paráfrase 
uma tarefa mais complexa conceptualmente, conforme o 
critério de complexidade cognitiva. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à amostra (2). 
“Tomar (um) banho” é um evento tão habitual e próprio do 
asseio diário das pessoas, que se torna de fácil assimilação o 
sentido veiculado pela CVS em foco. A possível alternativa 
de “banhar-se”, embora mais curta estruturalmente, poderia 
gerar dúvidas para alguns interlocutores, visto que “tomar 
(um) banho” corresponde ao lavamento do corpo inteiro, e 
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“banhar-se”, às vezes, e em determinadas culturas ou regiões, 
significa tanto lavar o corpo inteiro quanto apenas lavar 
partes dele (mãos, rosto, pés). Isso acarretaria, possivelmente, 
a vagueza semântica em torno da expressão “banhar-se”, tor-
nando-a, pelo menos, funcional e cognitivamente +complexa 
e -frequente. Instalado esse problema semântico-pragmático, 
a compreensão literal do evento só seria explicitada pelos 
aspectos contextuais da situação comunicativa.

Em (3) tem-se a CVS – lavar louça – que manifesta alto 
grau de colagem entre V e N. Com isso, dificilmente ocor-
reria a sua segmentação ou a inserção de outros itens léxicos 
no interior da CVS em questão, sob pena de destruir a sua 
integridade sintático-semântica e desfazer a sua identidade 
de construto idiomático. Essas características refletem-se na 
carga semântica da referida CVS, que codifica um evento 
impessoal (sem marca de pessoa/agente), habitual (atividade 
repetitiva), exclusivo (próprio da cozinha) e atemporal (sem 
referência cronológica). No caso, essa CVS se configura como 
prototípica, cuja estrutura e frequência de uso – no contexto 
doméstico – torna sua construção -marcada, -complexa, 
+econômica, +frequente, pois exibiria um grau elevado de 
unicidade lexical na escala de lexicalização. 

Dessa forma, com base nesses traços particulares acima 
apontados, pode-se afirmar que as ocorrências (1) e (2) são, 
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de fato, casos de CVS de múltipla funcionalidade. Já a ocor-
rência (3) se enquadra no tipo de CVS que apresenta estrutura 
invariável e sentido monorreferencial.

A título de ilustração, faço uma síntese dos traços cogniti-
vo-funcionais mais salientes (de marcação e prototipicidade) 
que incidem na descrição do conjunto de CVS focalizadas 
no trabalho original.
Quadro 1 – Graus de marcação e prototipicidade das CVS 

CVS
Graus de pro-

totipicidade

Traços formais e con-

ceptuais de marcação

G

R

U

P

O

 1

tomar banho

 lavar louça

receber visita

+prototípicos

-marcados

-complexos

+econômicos

+frequentes

G

R

U

P

O

 2

 fazer uma 

plástica 

 tomar um banho 

Prototípicos

-marcados

-complexos

+econômicos

+frequentes
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G

R

U

P

O

3

fazer uma 

experiência

fazer uma 

limpeza geral

+/-prototípicos

+/-marcados

+/-complexos

+/-econômicos

+/-frequentes

G

R

U

P

O

4

 fazer uma 

plástica

 ter um bom gosto 

+/-prototípicos

+/-marcados

+/-complexos

+/-econômicos

+/-frequentes

G

R

U

P

O

5

 criar um laço 

de amor

 ter culpa no 

cartório

 jogar pedra na lua

 tapar o sol com 

a peneira

-prototípicos

+marcados

+complexos

-econômicos

 -frequentes

5.2 Construção gramatical e 
estrutura argumental das CVS 

Nesse cenário, a Gramática das construções estabelece que 
o emparelhamento forma-significado define as estruturas 
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nucleares e não nucleares de uma língua. Esta é a concepção 
básica e ponto de partida da noção de construção gramatical 
(FILLMORE, 1990; FILLMORE; KAY, 1993; GOLDBERG, 
1995). Assim, independentemente de serem consideradas 
estruturas standard ou não-standard, as construções grama-
ticais são definidas como unidades básicas e constitutivas da 
representatividade de uma língua. 

Dessa forma, tanto Fillmore quanto Goldberg têm fixado 
sua atenção, por exemplo, no estudo das unidades fraseológicas 
estáveis em que se associam convencionalmente forma-sentido. 
Nesse ponto, as construções idiomáticas, dada sua condição de 
arquétipos conceptuais, são moldadas como esquemas constru-
cionais (constructional schemas), caracterizados em vários níveis 
de esquematicidade e limitados por relações categorizadoras 
de elaboração e extensão (LANGACKER, 2000)12.

Por isso, as descrições dos planos ou padrões que organi-
zam as palavras e sentenças – construções – sempre incluem 
informações sobre a forma linguística (informação sintática) 
e sobre o sentido (informação semântica), bem como infor-
mações lexicais e pragmáticas, ou seja, as relacionadas com 
o uso corrente das formas linguísticas.

12 Segundo Langacker (1987), uma construção gramatical consiste numa inte-
gração bipolar de duas ou mais estruturas componentes, visando formar uma 
expressão compósita. Enquanto Fillmore (1990) adota a ideia central de que 
a informação ou o conhecimento que os falantes têm de gramática pode ser 
analisado em partes que se combinam, as quais ele denomina de construções.
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Nessa perspectiva, reitero, associo ao conceito de construção 
a noção de estrutura argumental. Para Fillmore (1977) e Chafe 
(1979), a estrutura argumental de um verbo especifica grama-
ticalmente quantos itens léxicos (nomes) vão acompanhá-lo e 
que papéis vão desempenhar na cláusula. Segundo Du Bois 
(2003)13, do ponto de vista cognitivo, uma EA nada mais é do 
que uma estrutura de expectativas desencadeadas pelo verbo. 

Convém lembrar, de acordo com Votre (1992), que o 
grau de integração e liberdade relativa entre constituintes 
de um sintagma, de uma cláusula, de um período ou de um 
parágrafo são indícios do grau de integração entre os com-
ponentes cognitivos desses constituintes. Por isso, a estrutura 
argumental preferida (EAP) reflete os arranjos gramaticais 
dos argumentos que são estatisticamente mais frequentes 
nas cláusulas produzidas durante as atividades discursivas 
(FURTADO DA CUNHA; COSTA, 2001).

Para Goldberg (1995), as construções de estrutura 
argumental são uma subclasse especial de construções que 
fornecem os meios básicos de expressão na língua. Cada 
uma dessas construções de estrutura argumental designa 
um modelo básico de experiência. A partir dessas noções, 
Goldberg formula a hipótese da cena codificada, ao afirmar 

13 Segundo Du Bois (1987), a estrutura argumental preferida não deve ser 
concebida como uma estrutura sintática por si mesma, mas como uma 
preferência discursiva mensurável por meio da estrutura sintática.
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que construções que correspondem aos tipos de sentença 
básica codificam, com seus sentidos nucleares, tipos de evento 
que são básicos à experiência humana. Com isso, verbos que 
lexicalmente designam a semântica associada às construções 
de EA são incorporados mais cedo ao léxico mental e usados 
mais frequentemente pelos falantes, daí que sejam verbos 
mais relacionados a cenas prototípicas.

Feita essa breve explanação, passo à análise da seguinte 
série de exemplares:

(4) ... na hora que tocou pro término da aula ... né ... dez e 
meia ... aí eu me lembrei que eu tinha deixado ... que eu tinha 
deixado um livro meu lá na sala ... né ... aí eu corri pra sala ... 
quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado... esperando 
que alguém fosse abrir a porta pra ele sair... (D&G, p. 51).  

(5) ... por exemplo loja de surfe ... com artigos de surfe ... 
só tinha uma na cidade ... então eu acho que aquela uma era:: 
se entrasse outra ... nenhuma das duas ia vender ... talvez a 
que entrasse depois fosse vender menos ainda ... né ... porque 
a freguesia já era daquela outra ... então só tinha uma ... acho 
que eles fazem isso ... quer dizer ... quem quiser abrir um 
negócio ... num vai abrir do mesmo jeito que ... que um que 
já tem ... né ... porque aí não vai adiantar porque a população 
é pequena ... num dá... (D&G, p. 191).  
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(6) ... aí o velho expulsou ele de casa né ... porque num 
queria que ele visse é:: a mulher dele lá ... a velha lá e o cachorro 
dele lá ... um pastor alemão bem grande ... aí ele foi pra casa né 
... e ficou encucado com aquele negócio ali ... e ficou pensando 
né ... aí no outro dia de manhã ... disse ... “eu vou deixar chegar 
o outro dia de manhã pra conversar direito com ele” ... então 
quando foi no outro dia de manhã ele foi lá né ... aí o velho 
tava só ... aí o velho resolveu abrir o jogo ... (D&G, p. 32).  

Tomando como ponto de apoio a estrutura morfossintática 
em (4), observa-se que se trata de uma construção transitiva 
livre, com sentido e referência definidos literalmente, bastante 
recorrente no dia a dia dos intercâmbios verbais. Nela, tem-se 
o verbo abrir na forma infinitiva combinado com um SN (a 
porta) na condição de OD. Numa apresentação esquemática, 
ficaria assim: SV > V + SNOD

Evocando a teoria construcional da GC (GOLDBERG, 
1995), pode-se afirmar que o esquema acima corresponde ao 
modelo da construção transitiva, cuja estrutura argumental 
seria indicada da seguinte forma:

Tipo   Significado   Padrão Sintático 

Construção transitiva X atua sobre Y  S V O 
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Com base nesse esquema centrado no exemplo (4), encon-
tro respaldo para ampliar a aplicação das noções de construção 
e de estrutura argumental do plano literal (denotativo) e livre 
(regular) – próprio das construções plenas – para o plano 
figurativo (conotativo) e restrito (irregular) – peculiar às 
construções lexicalizadas. 

Dessa forma, testarei agora se a estrutura sintático-se-
mântica das CVS aqui selecionadas se enquadram no perfil 
construcional em referência. Com efeito, valho-me da matriz 
valencial da construção transitiva (transitive construction) 
apresentada acima para introduzir a série de exemplos exa-
minados. Veja:

Tipo    Significado  Padrão Sintático

Construção transitiva  X atua sobre Y  S V O 

(4) alguém fosse abrir a porta  X atua sobre Y  S V O 

(5) quem quiser abrir um negócio X atua sobre Y  S V O 

(6) o velho resolveu abrir o jogo X atua sobre Y  S V O 

Na leitura dos dados acima expostos, é preciso lembrar 
primeiramente que a amostra (4) serve de modelo gerador 
(analógico) para sustentar as bases motivadoras da exten-
são dessa moldura estrutural aos demais exemplos. Assim 
sendo, observa-se que (4) tipifica um caso de construção 
argumental (transitiva) com referenciação certa e concreta. 
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Nela, constata-se, pois, a presença de dois argumentos: sujeito 
/ agente (alguém) que atua (abre) sobre um objeto (a porta). 
Dessa forma, o exemplo (4) caracteriza pragmática e discur-
sivamente uma experiência básica recorrente no cotidiano 
das pessoas (“alguém atuando sobre alguma coisa”). Com 
efeito, o exemplo (4) se coaduna com o postulado da EAP 
(DU BOIS, 1985), que aponta para a codificação de um evento 
verbal (frame) prototípico.

Partindo para o exame dos outros casos, vê-se que em (5) 
conserva-se a moldura estrutural da construção transitiva, no 
entanto se diferencia de (4) pela abstratização da ação verbal 
em relação ao SN (OD): um negócio. A extensão metafórica de 
(4) torna-se possível pela conexão similar e verossímil do ato 
de abrir → abrir uma porta/janela/gaveta (= ações concretas, 
objetivas, físicas) e abrir um negócio/comércio/vaga (= ações 
abstratas, subjetivas). Nessa última acepção, abrir gera um 
OD efetuado (resultativo). Esse uso especializado do verbo 
abrir se aplica também ao exemplo (6). Se em (5), abrir um 
negócio (loja de surfe) se aproxima de (4) pela verossimilhança 
nos aspectos semântico e pragmático envolvidos no processo 
verbal, em (6) tem-se um caso mais especializado pragmática 
e discursivamente. Pois, em (6), abrir o jogo (falar/contar 
a verdade) configura um arranjo sintático de construção 
transitiva, porém no plano semântico-pragmático, devido à 
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acentuada extensão metafórica, se distancia consideravelmente 
de (5) e ainda mais de (4). 

Em face do exposto, é oportuno frisar que as construções 
que especificam a integração entre verbo e papéis semânti-
cos dos participantes da cena discursiva estão associadas a 
conjuntos de sentidos relacionados e não a um sentido fixo, 
por isso são identificadas como construções polissêmicas. O 
sentido de uma construção está relacionado a um enquadre 
(frame) semântico subjacente à cena representada simbólica e 
parcialmente pela expressão verbal. Esses enquadres integram 
o conhecimento de mundo partilhado pelos falantes, que 
podem codificar a cena de diferentes formas, colocando em 
foco determinados participantes e deixando outros subespe-
cificados (BERNARDO, 2006).

5.3 Figuratividade cognitiva das CVS 

Neste estudo, procuro refinar as categorias de relevância 
discursiva figura (foco central) e fundo (foco secundário), 
formuladas primeiramente por Hopper (1979) e depois, entre 
outros, por Langacker (1991) e Martelotta (1998). 

A princípio, parto do pressuposto de que, na cadeia enun-
ciativa, o falante tende a dar maior relevo informacional, 
entre outros elementos textuais, à porção do discurso que 
corresponde à CVS. Assim sendo, dependendo do tipo de 
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texto e da criatividade e intencionalidade comunicativa do 
falante, supõe-se haver condicionalmente uma maior ou 
menor presença de CVS na sua produção discursiva.

Dessa forma, a parte do discurso que não contribui imedia-
tamente ou substancialmente para os objetivos do informante, 
no entanto auxilia, amplia ou comenta, é denominada de fundo 

(background). Por outro lado, o material que embasa os pontos 
principais do discurso é tratado como figura (foreground). 

É interessante destacar, primeiramente numa perspectiva 
microestrutural, ou seja, no âmbito do enunciado ou da cláu-
sula, que sendo, por hipótese, a parte central a ser focalizada, 
a CVS assume o papel de figura e as demais partes (sujeito, 
adjuntos, complementos) que orbitam no perímetro do pre-
dicado representariam o fundo. Contudo, numa perspectiva 
macro, no plano da amplitude textual, o mais importante é 
estabelecer um confronto entre a porção textual que aloca 
uma CVS (figura) e as demais partes sombreadas (fundo) do 
texto situadas no entorno da CVS.

Numa leitura preliminar deste esquema gráfico, atribuo à 
CVS o papel de elemento central na cadeia morfossintática da 
cláusula14 (frase/oração, na teoria da GT). O sujeito, enquanto 

14 Esta abordagem não considera a dicotomia entre cláusulas principal e 
subordinada(s) na organização textual, distinção esta que é relevante na 
versão canônica do estudo de figura–fundo. 
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argumento externo, em geral, corresponde à informação 
velha, pode ser apagado do cenário e nem sempre coincide 
com o agente verbal. Em razão disso, identifico-o aqui como 
elemento de fundo. Por sua vez, o predicado, ou o espaço maior 
onde ocorre a predicação verbal, serve também de paisagem 
de fundo (presença de adjuntos), mas, sobretudo, aloca a 
informação nova codificada pela CVS. Identifico, portanto, a 
CVS como o elemento central (figura) na cadeia sintática da 
cláusula, pela relevância semântica e ênfase pragmática, o que 
na fala pode também corresponder a um ápice da entonação. 

Acompanhe meu raciocínio acerca do exemplo seguinte:

(7) ... e foi ali também sentado naquela duna que ela 
bateu umas fotos de ... perfil meu... minhas... ((riso)) muito 
interessantes... (D&G, p. 121).  

Num passeio ecológico pelas dunas, o informante relata 
o momento em que a amiga fotografa-o. Observe que ele, 
enquanto narrador e participante do passeio, preocupa-se 
em destacar o ato de bater as fotos como o evento central 
no trecho enfocado, que se deixa circundar de alguns deta-
lhes subjetivos (“minhas”, “muito interessantes”) e objetivos 
(“ali”, “naquela duna”, “sentado”, “perfil”) relacionados ao 
ambiente natural e às fotografias produzidas. A CVS bateu 
umas fotos constitui, portanto, o centro da predicação (figura), 
correspondendo, na passagem textual analisada, ao único 



265

José da Luz da Costa

evento perceptualmente mais saliente. Os demais elementos 
descritivos (adjuntos) compõem o cenário circundante, mas 
este está em perspectiva de sombreamento (fundo). Inclusive o 
sujeito anafórico (ela) torna-se um elemento sombreado, pois 
qualifica a informação já conhecida no contexto da narrativa. 

5.4 Motivação metafórica das CVS 

Aqui procedo à investigação das influências analógicas 
de natureza metafórica na composição e uso das CVS. As 
metáforas são entendidas como mapeamentos entre domí-
nios conceituais: a passagem de um domínio fonte para um 
domínio alvo. Na interação verbal, o falante transporta seus 
conhecimentos e inferências da fonte para o alvo (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980).

Vale ressaltar que a metáfora – entre outras “figuras de 
estilo” – tem a função de veicular, de forma compacta e cria-
tiva, informações socialmente relevantes numa comunidade. 
Essas informações se tornam de domínio coletivo e passam 
a desfrutar histórica e culturalmente de valor axiomático. 
O conjunto de expressões metafóricas cristalizadas ajuda, 
portanto, a desenhar o perfil cultural dessa comunidade. 
Os sentimentos, crenças, ritos, mitos, tabus e demais valores 
subjetivos seriam assim formatados por meio das molduras 
semânticas da metáfora.
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Nesse particular, resta-me saber o quanto das CVS ana-
lisadas revelam um fundamento metafórico, mapeando, 
paralelamente, os domínios envolvidos na sua gênese empírico-
-cognitiva e projetados na sua formatação sintático-semântica. 

Observe a série de exemplares a seguir:

(8) Ele ia sempre lá pra pegar o material pra fazer limpeza 
esse negócio... (D&G, p. 28).  

(9) ... as muriçocas só paravam de aperrear quando a 
gente... de encher o saco... quando a gente deixava a luz acesa... 
(D&G, p. 273).  

(10) ... aí que eu namorava mesmo escondido ... namorava 
escondido mesmo ... apanhei por causa dele ... sabe? tudo 
... tudo por ele ... e não valeu a pena ... realmente ... num 
valeu ... mas pelo menos eu fiz o que eu queria ... isso é que 
im/ importa pra mim ...sabe? porque a vida num é ... num é 
um mar de rosas ... né? se você ... se fosse era muito bom ... 
porque tudo que você ... você fizesse ... você tivesse certeza 
que ia dar certo ... era muito bom ... mas você não ... você 
tem que ... passar por aquilo pra ver ... se der certo ... melhor 
ainda ... se num der né? levantar a cabeça e seguir em frente 
... (D&G, p. 227).  

(11) ... eu quero falar com o:: o:: dono desse negócio aqui ... 
o gerente ... o ... o representante mesmo ... porque você é só um 
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vendedor” ... aí o doutor [...] era muito ( ) ele era quando mais 
jovem era muito é:: um homem muito também ... polêmico ... 
gostava de encrenca mesmo ... se ... comprava uma briga ... 
se fosse o caso pra defender o território dele... (D&G, p. 110).  

No exemplo (8) observa-se a CVS “ fazer limpeza”, que 
corresponde semanticamente a “limpar”. Mas, pragmatica-
mente, “ fazer uma limpeza” parece implicar a limpeza da 
totalidade de um objeto ou local, e “limpar” carece dessa 
noção de completude manifesta na CVS. Na verdade, o foco 
aqui almejado é esclarecer que tanto a CVS quanto o verbo 
isolado mantêm um sentido literal, central e consensual, 
de “limpeza”, podendo ter seu uso alternado, em contex-
tos relativamente similares, sem maiores problemas para a 
comunicação interpessoal. Dessa forma, os falantes, sejam 
eles adultos ou crianças, cultos ou menos instruídos, não 
percebem mais o deslizamento semântico do verbo fazer na 
construção lexicalizada (CVS). 

Dito isso, trato, a seguir, de uma amostra de CVS que 
veiculam uma carga semântica resultante de motivações 
metafóricas com menos opacidade. Portanto, assumo uma 
posição alinhada ao pensamento de Lakoff e Johnson (1980), 
quando postulam que a metáfora:
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i) é uma propriedade dos conceitos, e não das palavras; 

ii) possibilita a compreensão de conceitos relevantes, e 
não apenas ornamenta esteticamente o discurso;  

iii) é acessível às pessoas comuns na vida cotidiana, e não mero 
artifício retórico de usuários comunicativamente talentosos; 

iv) consiste em um processo engenhoso e habitual do 
pensamento (raciocínio) humano, e não apenas um recurso 
estilístico superficial e esporádico.  

Por esse ângulo, a interpretação dos exemplos aqui sele-
cionados se orienta pelo viés da relevância informacional das 
CVS, focando seu caráter funcional e ilustrativo na produção 
textual dos informantes.

Assim sendo, começo discutindo a CVS “encher o saco”, 
no exemplo (9)15. Nele, o informante relata que, numa certa 
ocasião, experimentou a situação incômoda de tentar dormir 
com o barulho e as picadas de muriçocas, obrigando-o a deixar 
a lâmpada acesa para afugentá-las. A CVS em questão resume, 
pois, a cena desagradável descrita pelo informante, e possibilita 

15 Na verdade, parece que as expressões "puxar o saco", "encher o saco" e 
"haja saco" não têm muito a ver com a anatomia masculina. Conta-se 
que, antigamente, os militares em campanha carregavam sacos com suas 
roupas e outros objetos pessoais, e os subordinados ("bajuladores") dos 
oficiais puxavam os sacos para eles. Em princípio, "encher o saco" e "haja 
saco" devem ter a mesma origem. O fato de hoje se pensar de modo tão 
diferente pode ser um reflexo da crescente influência de questões sexuais 
no cotidiano das pessoas.
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externar o seu ponto de vista sobre a situação vivida. Para 
isso, ele utilizou-se de uma CVS metafórica, mas de domínio 
público, com vistas a manifestar, rápida e enfaticamente, a 
ideia de extremo desconforto (“chateação”). Em contraposição, 
um arranjo parafrástico, embora equivalente semanticamente 
no plano denotativo, não seria, alegoricamente, tão saliente, 
estético e conclusivo no plano pragmático-discursivo. Tem-se 
assim as noções de esquema e recipiente, associadas à ideia 
de capacidade física relacionada à tolerância.

Em (10), a informante fala sobre as incertezas relacio-
nadas às escolhas feitas no dia a dia de sua existência. Em 
particular, ela relata os desatinos cometidos numa relação 
amorosa não bem-sucedida. Mas, nesse processo contínuo 
de escolhas, e refeita dos abalos emocionais sofridos, a jovem 
decide seguir em frente, adotando uma postura firme diante 
da nova realidade. Essa mudança de perspectiva fica clara 
quando desabafa: “levantar a cabeça”. Essa expressão exibe 
uma embalagem morfossintática compacta e uma plasticidade 
semântico-pragmática pictórica (alegórica). A informante 
parece desenhar com essa CVS o desejo de mudança em 
relação ao futuro: esquecer as desventuras e buscar novos 
caminhos, novas conquistas. Obviamente, por se tratar de 
assunto que requer análise e posicionamento subjetivos, a 
informante vai tecendo sua argumentação em meio às pausas 
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e hesitações próprias da fala. Por isso, a escolha por uma 
CVS agiliza e facilita o desfecho de um argumento no fluxo 
discursivo. Além disso, a analogia metafórica entre “abaixar 
a cabeça” e “levantar a cabeça”, diante de situações adversas, 
reflete psicológica e ideologicamente atitudes antagônicas: 
pessimismo X otimismo, conformismo X obstinação. 

No exemplo (11) estão em destaque duas CVS: “comprava 
uma briga” e “defender o território”. As ideias básicas do 
domínio (origem), “comprar” e “defender”, parecem muito 
adequadas em sua aplicação no domínio (alvo). Mais especi-
ficamente: as ações concretas expressas pelos verbos no plano 
literal são estendidas ao plano figurativo, refletindo ações 
abstratas (psicológicas) que são, nesse contexto, analógicas e 
compatíveis cognitiva e discursivamente. Essas CVS, em prin-
cípio, se colocam em uma sequência de progressão temática, 
marcando uma relação de causa–efeito, quer dizer, enfatiza 
a noção de que primeiro se “compra” para, depois, poder 
“defender”. Por trás dessas CVS, é possível vislumbrar também 
traços subjetivos da pessoa foco da narrativa recontada, tais 
como, “polêmico”, “gostava de encrenca”. Na verdade, trata-se 
de uma situação em que aconteceu uma descompostura de 
um vendedor no atendimento a esse cliente. Por isso mesmo, 
o informante (testemunha ocular) relata que, enquanto “dou-
tor”, essa pessoa não queria falar com um simples vendedor, 
mas sim com o “dono” (gerente/representante) do “negócio”. 
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Daí que compreendo estarem as CVS convergindo para a 
compreensão de uma situação de acirramento, culminando 
com a atmosfera hostil do cenário retratado.

5.5 Tipologia textual e frequência de CVS 

As hipóteses lançadas no fundamento deste trabalho 
sinalizam que o grau de formalidade discursiva, de perfil 
mais objetivo, tende a restringir a manifestação de CVS. 
Por outro lado, textos de natureza mais subjetiva, marcados 
pela intencionalidade discursiva do falante, manifestariam 
um índice mais acentuado da presença de CVS. Cabe-me, 
portanto, apresentar os dados numéricos para reafirmar ou 
refutar a veracidade dessas proposições.

Veja o comportamento estatístico dos dados na tabela seguinte:
Tabela 1 – Tipologia textual e frequência de CVS 

Tipo de texto Quantidade Percentual (%)

NEP 155 34,29 %

NR 100 22,12 %

RO  98 21,68 % 

RP  57 12,61 %

DL  42  9,29 % 

T O T A L 452  100 %
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A respeito da Tabela 1, convém lembrar, primeiramente, 
que cada tipo de texto abrange a totalidade das produções 
enunciativas de todos os informantes pesquisados, sem dis-
tinção de faixa etária ou nível de escolaridade. 

As CVS, como construções emergentes do uso, são mais 
recorrentes em tipos de textos mais próximos do cotidiano 
das práticas discursivas ordinárias (narrativas). Assim, os 
textos de Narrativa de Experiência Pessoal (NEP) apresentam 
o maior volume de ocorrências (34,29%) de CVS. Em segundo 
lugar, os textos de Narrativa Recontada (NR) mostram o 
percentual de 22,12%. Esses dados parecem evidenciar uma 
explicação bastante razoável: o ato de narrar (fatos vividos) 
ou recontar histórias (lidas ou ouvidas) tende a exigir uma 
demanda maior de tempo e de volume textual. Associados 
a esses fatores, pode-se aludir, então, ao caráter informal 
da interação sociocomunicativa (entrevista dialogada) e à 
espontaneidade criativa dos informantes como elementos 
motivadores do uso mais acentuado de CVS. 

Com índice de 21,68%, os textos de Relato de Opinião 
(RO) situam-se numa faixa intermediária das ocorrências. 
Esse percentual, considerando a natureza subjetiva e argu-
mentativa do texto de opinião, propende a justificar o uso 
de CVS como recurso ilustrativo para enfatizar aspectos 
discursivos salientes e relevantes retoricamente. Acrescento 
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ainda, embora os informantes tenham graus de escolaridade 
diferentes, que os textos de RO aqui selecionados são marcados 
pela informalidade discursiva. Com isso, poderia refutar-se a 
alegação de que apenas falantes mais instruídos sejam capazes 
de argumentar e persuadir de forma técnica e culta, reduzindo, 
assim, a incidência de CVS como elementos estratégicos de 
figuratividade na produção textual (ver o cruzamento desses 
dados com os da Tabela 2). 

Já os textos de Relato de Procedimento (RP), com índice de 
12,61% das ocorrências, e os textos referentes à Descrição de 
Local (DL), com percentual de 9,29%, situam-se representati-
vamente numa faixa de menor frequência de CVS. É provável 
que esse decréscimo no uso de CVS possa ser atribuído às 
características pertinentes aos referidos textos (DL e RP), 
posto que constituem textos marcados, respectivamente, por 
fortes inserções descritivas e comandos instrucionais, por isso 
estão propensos a exibir conteúdos mais objetivos e técnicos, 
menos favoráveis à presença figurativa (metafórica) das CVS.

Na tabela seguinte, procuro ampliar e detalhar os dados 
estatísticos, distribuindo-os segundo as variáveis tipo de texto 
X nível de escolaridade.
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Tabela 2 – Frequência de CVS por tipo de texto X nível de escolaridade 

TIPO DE

TEXTO

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Superior 2º grau 8ª série 4ª série Alfabetização

NEP 37 63 40 11 05

NR 26 34 27 11 02

RO 24 37 22 06 07

RP 16 19 19 03 −

DL 23 09 09 02 −

Subtotal 126 162 117 33 14

Total 452

Desse conjunto de informações, pode-se concluir que todo 
e qualquer texto, em maior ou menor escala, é susceptível à 
presença de CVS, pois, como construto idiomático, o uso de 
CVS propicia aos usuários da língua – falando ou escrevendo – 
maior plasticidade e cromaticidade às mensagens transmitidas.

É importante destacar alguns pontos comuns entre as duas 
tabelas anteriormente mostradas. Primeiro, pode-se ratificar 
que a frequência de CVS em relação aos tipos de textos nar-
rativos (NEP e NR) mantém-se elevada em todos os níveis de 
escolaridade, em comparação aos demais tipos textuais.

Já os textos de natureza objetiva e técnica (DL e RP), mar-
cados por injunções descritivas ou instrucionais, tendem a 
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mostrar declínio no uso de CVS. Inclusive, de acordo com a 
Tabela 2, no nível da alfabetização não houve produção de CVS.

Por último, observa-se que os textos opinativos (RO) reafir-
mam a hipótese de que artigos tangenciados pela subjetividade 
e criatividade do falante poderiam apresentar maior volume 
de CVS, seguindo de perto a tendência dos textos narrativos. 

5.6 Faixa etária, grau de escolaridade 
e domínio de CVS 

A variável idade é testada aqui em sintonia com o grau de 
escolaridade dos informantes envolvidos no estudo. Importa 
comprovar se essas duas variáveis, combinadas, exercem 
influência na performance comunicativa dos falantes no que 
concerne ao emprego de CVS em suas interações verbais. 
Observe a tabela seguinte:
Tabela 3 – Faixa etária, escolaridade e uso de CVS  

Faixa etária Escolaridade Quantidade Percentual (%)

21 a 31 anos 3º Grau 126 27,87 %

16 a 19 anos 2º Grau 162 35,84 %

14 a 17 anos 8ª Série 117 25,88 %

09 a 13 anos  4ª Série  33  7,30 %

06 a 07 anos Alfabetização  14  3,09 %

T O T A L 452  100 %
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A leitura dos dados numéricos da Tabela 3 permite for-
mular quatro posicionamentos mediante a constatação de 
alguns argumentos, a saber: 

(i)  Informantes crianças, com idade entre 6 e 7 anos, em 
nível de alfabetização, tendem a apresentar um volume muito 
reduzido de CVS em suas práticas discursivas. Basta dividir as 
14 ocorrências de CVS pelo número de informantes (4), que se 
verifica uma média de 3,5 por informante. E se dividir ainda 
esse número pela quantidade de tipos textuais (5), tem-se uma 
média ínfima de 0,7, o que significa menos de uma CVS para 
cada tipo de texto. Na verdade, em alguns tipos de textos (DL 
e RP), nota-se a ausência absoluta de CVS. A esse respeito, é 
possível defender a tese de que as crianças, por estarem em 
processo de imersão no complexo e mutável mundo socio-
cultural, no qual a língua é mais um elemento de aquisição/
aprendizagem, não teriam ainda pleno domínio de estruturas 
linguísticas mais sofisticadas e abstratas (metafóricas).

(ii)  Os falantes cursando a quarta série do ensino básico, 
com idade entre 9 e 13 anos, demonstram um aumento de 
mais de cem por cento em relação aos informantes da alfa-
betização. Esse número mostra-se bastante significativo, 
a meu ver, por duas razões: primeiro, nessa faixa etária os 
informantes são considerados pré-adolescentes e já desfrutam 
de um círculo maior de convivência social, tanto no seu 
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bairro quanto na escola; segundo, com o nível mais elevado 
de escolarização, esses falantes apresentam um domínio 
crescente, mais consciente e mais qualificado de estruturas 
discursivas. Portanto, essa combinação de fatores positivos 
pode influenciar sobremaneira no uso de recursos gramaticais 
mais especializados, tais como as CVS.

(iii) Os informantes cursando a oitava série seguem na 
mesma linha ascendente de domínio e ampliação do uso de 
CVS. Com índice de 25,88% das ocorrências, esse grupo de 
estudantes apresenta uma diferença expressiva em relação 
aos dois primeiros grupos acima descritos. Isso vem reforçar 
a tese já prefalada de que a elevação da idade e do grau de 
escolaridade proporciona, consequentemente, um maior 
domínio de recursos discursivos, dentre esses, destaco os 
construtos idiomáticos (em particular, as CVS).

(iv) No topo das ocorrências (35,84%), os informantes 
cursando o terceiro ano do segundo grau demonstram maior 
preferência pelo uso de CVS. Considerando que a produção dos 
textos orais e a coleta de dados foram marcadas pela igualdade 
de regras e condições para todos os informantes, resta, por-
tanto, atribuir o alto índice de CVS à maturidade intelectiva e 
à sociabilidade mais intensa desses informantes. Nesse caso, 
concluindo o segundo grau, é perceptível que esses estudan-
tes exibam maior versatilidade comunicativa, incorporando 
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arranjos sintáticos mais complexos, com a utilização, inclusive, 
de gírias e clichês próprios da juventude urbana.

(v) Por fim, com índice de 27,87%, os representantes do 
terceiro grau (ensino superior) apresentam uma redução de 
8,09% em relação aos informantes do segundo grau. À pri-
meira vista, levando em conta o raciocínio aplicado aos grupos 
anteriores, esse movimento estranho dos dados parece impli-
car uma inversão de tendência (maior escolaridade / idade → 
maior uso de CVS). Na verdade, analisando alguns aspectos 
peculiares aos informantes desse grupo, pode-se aludir que 
o convívio acadêmico – orientado pela formalidade dos ritos 
científicos – tende a imprimir nos indivíduos certa prudência 
na enunciação de juízos de valores e opiniões, deixando-os 
numa posição preventiva, quer dizer, de automonitoramento 
discursivo. Assim sendo, sua produção discursiva estaria 
marcada por um estilo menos coloquial, com a redução de 
construções cristalizadas, às vezes julgadas como expressões 
estereotipadas. Além disso, o ambiente universitário propicia 
intercâmbios de linguagens técnicas e artísticas, fomentando 
sempre o debate das ideias, o que resulta no aprimoramento 
das habilidades comunicativas e retóricas. Dito isso, parece 
plausível admitir esse declínio no uso de CVS, principalmente 
em relação aos informantes mais veteranos, ou seja, estudantes 
do último ano do ensino superior.
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6 Hora de pôr as cartas na mesa 

Embora não tenha sido plenamente demonstrado nesta 
pesquisa, o estudo da linguagem pré-fabricada, segundo 
Erman e Warren (2000), mostra-se relevante nos campos 
da sintaxe e da semântica, mas também na área da psicolin-
guística. Segundo esses autores, a pesquisa psicolinguística 
sobre o processamento de pré-fabricados tem revelado que a 
compreensão deles é mais rápida do que a de frases compostas. 
Ainda esclarecem que o esforço para codificar e decodificar 
textos envolve todos os tipos de linguagem pré-fabricada, não 
apenas as expressões idiomáticas genuínas. 

Com base nesse pressuposto, portanto, sinto-me moti-
vado a sintetizar, nestas últimas palavras, um raciocínio 
analógico que pautou, implicitamente, todo o percurso desta 
investigação, o qual denomino aqui “metáfora do atalho”. 
Em outros termos, a lógica empírica discursiva pertinente à 
utilização de pré-fabricados linguísticos em variados tipos 
de textos assemelha-se à lógica empírica não discursiva con-
cernente ao encurtamento de um trajeto mediante a opção 
de um atalho. Mais especificamente: usar com frequência 
pré-fabricados linguísticos (CVS) constitui um modo mais 
econômico e expressivo de comunicar certos estados emoti-
vos e expressar opiniões, assim como se toma entre muitos 
caminhos um atalho, certo e seguro, que possibilita alcançar 
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mais rapidamente o destino desejado. Basta lembrar como 
são naturais e recorrentes os atos de fazer economia – “lei do 
menor esforço” – no cotidiano das pessoas: desde encurtar um 
caminho, reduzir o percurso de uma viagem, até resumir uma 
conversa, abreviar uma história, ou mesmo reduzir o volume 
de exemplos e citações numa dada justificativa ou explicação, 
entre tantos outros casos ilustrativos da “metáfora do atalho”.

No contexto particular dessa metáfora, o atalho repre-
senta o uso de CVS (dinâmico e convencional) e os outros 
caminhos simbolizam as alternativas parafrásticas (densas, 
opacas, polissêmicas) que tentam denotar referencialmente 
os sentidos das construções verbais. 

Notadamente, convém admitir que o escopo da pesquisa 
limitou-se a um recorte do vasto universo das CVS, por razões 
teórico-metodológicas, fato que motivou um olhar focado 
estritamente nos aspectos formais e funcionais mais salientes 
do fenômeno em estudo. Com isso, não foi possível abranger 
um número mais elevado de matrizes verbais de CVS, para 
certificar-se, com maior grau comprobatório, que o conjunto 
de proposições manteria a equivalência ou a tendência dos 
índices de confirmação. Também não se mostrou exequível a 
ampliação dos dados de análise desta pesquisa. Pelas mesmas 
razões já aludidas, não se tornou viável trabalhar com mais 
de um corpus. 
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Seria interessante, portanto, examinar o fenômeno das 
CVS em textos de língua escrita, não somente em textos 
produzidos por alunos-informantes, mas também por outros 
informantes atuando em ambientes sociais diversificados, 
inclusive os autores de reportagens e artigos veiculados pelos 
jornais e revistas com circulação em nível local e nacional. 
Igualmente importante seria investigar a razoabilidade da 
proposição de que, numa idade bastante avançada, as pes-
soas naturalmente vão se limitando mais no espaço físico e, 
consequentemente, vão restringindo também as fronteiras 
de seu espaço social. Em razão disso, com a pouca mobili-
dade no plano geográfico e a reclusão no plano social, esses 
falantes tenderiam a reduzir o léxico, distanciando-se das 
inovações comunicativas, olvidando grande parte do acervo 
linguístico, antes ativo e compartilhado com os membros da 
comunidade local.

Sem pretender esgotar esta discussão, dada sua com-
plexidade, as CVS, na condição de elementos altamente 
significativos, reafirmo, são aqui concebidas como recursos 
expressivos postos à disposição dos informantes, colaborando 
na modelagem estilística do discurso e na identificação do 
falante pelas peculiaridades de sua linguagem.
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concordância quanto à não utilização de contrações, já que 
o objetivo escolar é instruir o emprego da forma padrão da 
língua, em sua maioria expressa pela escrita.

No entanto, é frequente na língua falada do inglês ameri-
cano contemporâneo o uso de contrações, inclusive de gotta, 
objeto deste estudo, forma contraída de got to. O dicionário 
Oxford define gotta como uma contração de have got to ou 
have got a de uso restritamente informal.

Hopper e Traugott (2003), baseados nos estudos de Krug 
(2001) sobre a gramaticalização de auxiliares modais, refe-
rem-se a wanna, gonna e ao próprio gotta como itens em 
variados graus de gramaticalização de want to, going to e got 
to, respectivamente.

Segundo Freire (2017), gotta, dada sua recorrência, apre-
senta-se como auxiliar em ascensão, direcionando-se à catego-
ria de marcador de modalidade. No entanto, diferentemente de 
itens já consagrados como auxiliares, o item apresenta ainda 
lacunas nos estudos atuais quanto a sua definição e funções, 
pois é apenas descrito como forma contraída de have got to, 
restrita à função de obrigação.

Diante do exposto, este capítulo, além de homenagear 
a Professora Maria Angélica Furtado da Cunha, a quem 
agradecemos pelo rigor e apoio teóricos dados no contínuo da 
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nossa vida profissional e acadêmica, tem como objetivo geral 
analisar, sob a égide da vertente clássica do Funcionalismo 
linguístico norte-americano, os usos de gotta como marcador 
de modalidade e suas tendências de variação/mudança no 
inglês americano contemporâneo.

2 Funcionalismo linguístico, 
gramática e gramaticalização  

A vertente clássica do Funcionalismo linguístico norte-a-
mericano coloca em evidência a noção de domínio funcional 
complexo, resultante da interação de motivações cognitivas, 
comunicativas e estruturais. Estuda a língua em uso, tendo 
como princípio basilar a ideia de interdependência entre 
discurso e gramática, ou seja, a gramática molda o discurso 
e o discurso molda a gramática. Assim, se algum fenômeno 
discursivo, em decorrência de seu uso, passa a acontecer de 
forma mais previsível e sistemática, ele sai da eventualidade 
discursiva para a regularidade gramatical. Nas palavras 
de Givón (1995, p. 7), a gramática fornece padrões para a 
construção do discurso e é nele que a gramática emerge e 
muda: a forma ajusta-se – criativamente e sob influência do 
contexto – para novas funções e estende seus significados, 
como exemplificamos adiante na análise dos usos do gotta.
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Concebemos que a gramática de uma língua natural nunca 
é estática e acabada. Sincronicamente, ela exibe, de modo 
simultâneo, padrões regulares, rígidos, e padrões que não 
são completamente fixos, mas fluidos. Certos padrões novos 
se estabilizam, resultando numa reformulação da gramática. 
Nesse sentido, a gramática é um sistema adaptativo em que 
forças motivadoras dos fenômenos externos penetram no 
domínio da língua e passam a interagir com forças organiza-
doras internas, competindo e conciliando-se sistematicamente 
com elas (DU BOIS, 1985).

Assim, a gramática é entendida como um sistema for-
mado pelas regularidades resultantes das pressões de uso. 
Segundo Martelotta, Votre e Cezario (1996), essas pressões 
estão relacionadas a um complexo de interesses e necessidades 
discursivas/pragmáticas fundamentais que pode compreender: 
a) os propósitos comunicativos do falante em ser expressivo e 
informativo; b) ou o fenômeno da existência de lacunas nos 
paradigmas gramaticais ou no universo de conceitos abstratos. 

Associado a essa concepção de gramática como estrutura 
maleável, emergente, o conceito de gramaticalização pode 
ser considerado como um processo especial de mudança 
linguística. Assumimos, pois, que a gramaticalização é um 
processo unidirecional segundo o qual itens lexicais e cons-
truções sintáticas, em determinados contextos, passam a 
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assumir funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 
continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Desse 
modo, itens lexicais e construções sintáticas (sintagmas) 
passam a assumir funções referentes à organização interna 
do discurso ou estratégias comunicativas; bem como, numa 
visão mais alargada desse processo especial de mudança, o 
item passa a assumir funções pragmáticas, relativas à interação 
entre os interlocutores, que geram marcadores no discurso, 
que modalizam ou reorganizam a produção da fala, quando 
sua linearidade é momentaneamente perdida, ou ainda ser-
vem como preenchedor do vazio causado pela perda dessa 
linearidade (HEINE, 1991; GIVÓN, 1995; TRAUGOTT, 
2001; FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2003; 
MARTELOTTA, 2003; GÖRSKI et al. 2004).

3 Gramaticalização dos auxiliares e modalização 

Seguindo essa perspectiva funcionalista, passemos, então, 
ao estudo da gramaticalização dos auxiliares segundo, sobre-
tudo, a proposta de Heine (1993).

Na literatura, em meio a uma diversidade de definições e 
de hipóteses acerca da natureza dos auxiliares, Heine (1993) 
destaca a hipótese da autonomia, a hipótese do verbo principal 
e a hipótese da gradiência. A hipótese da autonomia assume 
que os auxiliares constituem uma categoria universal e existem 
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em todas as línguas humanas. A hipótese do verbo principal 
postula que os auxiliares são verbos subjacentes ou verbos 
de comportamento anormal, havendo a discussão sobre a 
existência de evidências para que seja definida uma categoria 
universal. E, finalmente, a hipótese da gradiência que nega 
a existência de limites que separam os auxiliares dos verbos 
principais, formando, desse modo, um contínuo ou uma 
gradiência entre eles.

Destacamos, para o nosso objetivo, o caráter gradiente 
apresentado por Bolinger (1980)3, em seu estudo acerca do 
grau de auxiliaridade de dez itens lexicais do inglês, utili-
zando nove critérios como parâmetros de análise, os quais 
partem do [“Ainda não auxiliar” > “Auxiliar estabelecido 
completamente”]: (1) complemento infinitivo básico > (2) 
inversão de sujeito > (3) contração negativa > (4) marcação > 
(5) não subordinação a um verbo principal > (6) conjugação 
defectiva > (7) apagamento do verbo principal > (8) significado 
epistêmico, aspectual ou modal > (9) contração de to ou have 
[+]. Segundo essa escala, a forma Have to encontra-se no 
estágio: [7 > 8 > 9] e a forma Got to, no estágio:[5 > 6 > 7 > 
8 > 9]. O comportamento dessas duas formas nos interessa 
por envolver elementos do sintagma verbal do inglês have 

3 Cf. Heine (1993, p. 72)
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got to, que temos por hipótese ser a construção fundante ou 
prototípica de gotta.

Dentre as hipóteses destacadas e os diferentes posiciona-
mentos discutidos na literatura, Heine (1993, p. 4-5) afirma 
que muitos problemas associados à auxiliaridade podem ser 
resolvidos, se houver um olhar para as forças responsáveis 
pelo desenvolvimento de categorias gramaticais, relacionadas 
a uma “variedade limitada de domínios nocionais”, em sua 
maioria, concernente ao tempo, ao aspecto e à modalidade.

Além disso, Heine (1993) salienta que, em uma visão gra-
diente, os auxiliares tendem a perder propriedades de núcleo, 
assimilando-se a satélites do verbo principal, havendo dois 
fatores semânticos responsáveis para isso: a perda do conteúdo 
lexical e a aquisição de conteúdo gramatical, havendo ainda 
modificações no status morfofonológico, pois, no decorrer 
do seu desenvolvimento, o verbo deixa de ser uma palavra 
independente, tornando-se um clítico e, posteriormente, um 
afixo em um novo verbo principal.

A essa visão de gradiência, Heine (1993) remete à noção 
de auxiliarização, que se relaciona a três diferentes usos: 
primeiro, associa-se a um único item lexical; segundo, ao 
comportamento de todos os elementos auxiliares dentro de 
uma língua, que tendem a diferir consideravelmente de uma 
língua para a outra, mas ainda assim apresentam uma gama 
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de variações funcionais e morfossintáticas, ampliando de 
palavra livre para afixo flexivo; e terceiro, relaciona-se com as 
regularidades translinguísticas no processo de auxiliarização. 
Segundo o autor, a auxiliarização é vista como uma cadeia de 
gramaticalização geral que se estende do concreto (conceitos 
referenciais) ao abstrato (conceitos gramaticais) e de verbos 
principais a morfemas flexionais.

Na tentativa de fugir das discordâncias de diferentes defi-
nições atribuídas ao termo auxiliar, Heine (1993, p. 22-24) 
expõe uma lista de características dos auxiliares, afirmando 
que, quanto maior for o número de característica de um item, 
mais próximo ele será de um auxiliar prototípico. Vejamos, 
pois, essas características, a fim de analisarmos o estágio em 
que se encontra o item gotta: 

a. auxiliares tendem a prover expressões para uma pequena 
variedade de domínios nocionais, especialmente para os 
domínios de tempo, aspecto e modalidade; . 
b. formam um conjunto fechado de unidades linguísticas; . 
c. não são unidades claramente lexicais nem claramente 
gramaticais; . 
d. também ocorrem como verbos principais; . 
e. expressam funções gramaticais, mas exibem, pelo menos 
em alguma extensão, uma morfossintaxe verbal. Em alguns 
trabalhos, são definidos como um subconjunto de verbos; . 
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f. embora tenham algumas propriedades verbais, demons-
tram comportamento verbal reduzido, tendo, por exemplo, 
“paradigmas altamente defectivos”; não podem ter formas 
passivas ou imperativas e nem ser negados de forma inde-
pendente; . 
g. não podem ser o núcleo (semântico) da oração; . 
h. podem ter duas “variantes livres”, sendo uma a forma 
plena e a outra a forma reduzida, ou clítico ou afixo; . 
i. tendem a ser átonos; . 
j. tendem a ser cliticizáveis; . 
k. carregam toda informação morfológica relacionada 
ao predicado, tais como marcadores de pessoa, número, 
tempo/aspecto/modalidade, negação; . 
l. a concordância do sujeito tende a ser marcada no auxiliar 
e não no verbo principal; . 
m. são parte obrigatória de orações finitas em certas 
línguas; . 
n. não podem ser governados por outros auxiliares, ou 
apenas por um número limitado de auxiliares; . 
o. não possuem significado próprio ou não contribuem com 
o significado da sentença, no entanto são “sinsemânticos” 
e “sincategoremáticos” junto ao lexema ao qual se aplicam, 
no caso, o verbo principal; . 
p. tendem a ocorrer separadamente do verbo principal; . 
q. podem estar limitados a alguns elementos adjacentes; . 
r. diferentes dos verbos, não podem ser nominalizados ou 
ocorrer em compostos; . 
s. tendem a ocorrer em uma ordem e posição fixa na oração; . 
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t. nenhuma língua com uma ordem básica de palavras 
SVO ou VSO, ou com ordem livre de palavras, tem seus 
auxiliares na posição final da oração; . 
u. na presença de um auxiliar, o verbo principal é utilizado 
em uma forma não finita, frequentemente carregando 
consigo algum elemento morfológico; . 
v. na presença de auxiliares, o verbo principal pode ser 
associado com alguma morfologia locativa. . 

Como podemos notar, há algumas contradições entre 
algumas propriedades, como, por exemplo, os itens (f) e 
(k), não havendo, portanto, um auxiliar que exiba todas as 
características listadas. Sobre isso, Heine (1993) ressalta a 
natureza anfíbia dos auxiliares, quando estes apresentam 
a possibilidade de serem utilizados como verbos plenos ou 
marcadores gramaticais, passando a marcar tempo, aspecto 
e modalidade, dada a necessidade de uso, como podemos 
perceber nos itens (h) e (i). Para uma melhor compreensão 
da noção de auxiliaridade, o autor propõe que os conceitos 
gramaticais expressos por auxiliares relacionam-se ao estado 
temporal, Tempo; contorno temporal, Aspecto; e tipo de rea-
lidade, Modalidade.

Em relação à gramaticalização do auxiliar, Heine (1993) 
afirma que a transferência de uma forma Fonte para a forma 
Alvo ocorre por meio de quatro processos de auxiliarização: (i) 
a dessemanticalização diz respeito ao esvaziamento lexical e ao 
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preenchimento gramatical de um item que passa a exercer uma 
nova função; (ii) a decategorização caracteriza-se, seguindo 
Hopper (1991), pela perda ou neutralização de marcadores 
morfológicos e privilégios sintáticos característicos de catego-
rias maiores, como nomes e verbos, e assumem características 
de categorias menores, como advérbios e preposições; (iii) a 
cliticização refere-se ao estágio em que o verbo, após perder 
propriedades lexicais, passa a funcionar como operador em 
relação a seu complemento que, por apresentar o conteúdo 
lexical da frase, passa a exercer a função de verbo principal. 
Por fim, (iv) a erosão caracteriza-se pela mudança fonética 
resultante das mudanças semânticas, morfossintáticas e mor-
fofonológicas, em que há a fusão de dois ou mais elementos 
da construção verbal em questão, proveniente desse processo 
que pode ocorrer com outros constituintes da sentença.

Embora definam claramente o processo de gramaticalização 
de auxiliares por meio da cadeia verb-to-TAM, esses processos 
de auxiliarização não são obrigatórios. Como podemos perceber 
no Quadro 1, os estágios também podem ocorrer de forma 
simultânea entre processos. Dessa forma, não é necessário 
que o processo de dessemanticalização esteja completo para 
que o estágio de decategorização comece a se manifestar. Na 
verdade, há uma complementação entre estágios que caracteriza 
essa correlação, na qual os processos de cliticização e erosão 
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são consequências dos processos anteriores, uma vez que “a 
mudança conceitual de conteúdo lexical para gramatical é 
anterior às outras mudanças” (HEINE, 1993, p. 58).

Conforme o Quadro 1, a cadeia verb-to-TAM possui sete 
estágios pelos quais os processos de auxiliarização ocorrem.
Quadro 1 – Possíveis correlações entre tipos de mudanças pela cadeia 
verb-to-TAM 

Estágio

Estágio Geral A B C D E F G

Dessemanticalização I II III

Decategorização I II III IV V

Cliticização I II III

Erosão I II III

Fonte: adaptado de Heine (1993, p. 58) 

Conforme o Quadro 1, o ponto inicial é o Estágio A que 
apresenta a forma Fonte do esquema, com o conteúdo lexical do 
verbo completo, referindo-se a objetos concretos. Nesse estágio, 
o verbo possui todas as suas propriedades verbais e é onde se 
encontram todos os estágios iniciais de todos os processos 
de auxiliarização. No Estágio B, o verbo inicia, de fato, seu 
rumo à auxiliaridade, passando a se referir não só a objetos 
concretos, mas também a situações dinâmicas. No Estágio 
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C, no qual ocorre ainda o processo de dessemanticalização e 
o de decategorização, o verbo não mais necessita de referen-
tes humanos, passando a eliminar restrições relacionadas ao 
sujeito e a expressar noções de tempo, aspecto e modalidade, 
geralmente relacionadas às características de duração, veloci-
dade e delimitação de eventos, podendo, ainda, ter a mesma 
forma etimológica de seu núcleo. No Estágio D, os verbos, 
denominados por gramáticos como verbos defectivos, passam 
pelo último momento do processo de decategorização. No 
Estágio E, os itens podem ser considerados como pertencentes 
a categorias não verbais. O verbo não pode mais ocorrer em 
outras posições na sentença ou ser negado separadamente. 
Nesse estágio, estão os “híbridos linguísticos”, que combinam 
características verbais lexicais e marcadores gramaticais. Esse 
Estágio se caracteriza como o estágio de iniciação propria-
mente dita dos processos de cliticização e erosão. O Estágio F 
marca o fim do processo de decategorização. Nesse estágio, o 
verbo perde todas as propriedades verbais restantes, marcando 
morfológica e sintaticamente um elemento gramatical, sendo 
o seu complemento um verbo principal. O Estágio G marca o 
fim dos processos de auxiliarização. O verbo é, nesse ponto, 
“puramente um marcador gramatical reduzido tipicamente 
a um afixo monossilábico incapaz de carregar tonicidade ou 
acentuação distintiva” (HEINE, 1993, p. 65). Assim, todos os 
traços de verbo pleno estão presentes apenas no verbo principal.
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Nos processos de auxiliarização da cadeia verb-to-TAM, 
Heine (1993) classifica os verbos nos Estágios A e B como 
lexemas ou verbos plenos; no Estágio C como semi-auxiliares, 
quasi-auxiliares ou catenativos; nos Estágios D e E como 
auxiliares; no Estágios F como auxiliares e afixos; e, por fim, 
no Estágio G como afixos ou desinência flexional.

Dado o desenvolvimento de um conceito lexical para 
gramatical de tempo, aspecto e modalidade, uma nova fase 
de desenvolvimento conceitual de uma função gramatical a 
outra começa a ocorrer. Heine (1993, p. 67-68) ressalta que, 
assim como todos os processos de gramaticalização, esse 
processo é unidirecional e, dentro do possível, previsível, 
envolvendo os seguintes processos:

a. um progressivo que tende a se desenvolver em um 
contínuo, um imperfectivo e um marcador de presente; . 
b. um completivo ou um marcador resultativo que pode 
se desenvolver em um marcador de perfeito; . 
c. um perfeito que tende a se desenvolver em um perfectivo 
ou marcador de passado, e um marcador perfectivo que 
pode se tornar um marcador de passado; . 
d. um marcador de passado que tende a se desenvolver em 
um marcador irrealis ou não real; . 
e. um marcador de modalidade deôntica orientado para o 
agente que pode se desenvolver em um marcador de futuro; . 
f. marcadores de aspecto prospectivo que provavelmente 
se desenvolvem em tempos futuros; . 
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g. um marcador de futuro que tende a assumir a função 
de um marcador de modalidade epistêmica; . 
h. um marcador de futuro que também tende a assumir a 
função de marcador de modalidade orientado para o falante; . 
i. um marcador modal de habilidade que tende a dar origem 
a um marcador de possibilidade de raiz, que provavelmente 
se desenvolve em um marcador de possibilidade epistêmica. . 

A partir dessas generalizações, Heine (1993, p. 67-68) 
destaca que uma construção auxiliar advém não de funções 
gramaticais, mas sim de uma cadeia de funções unidirecionais:

1. completivo/resultativo > perfeito > perfectivo > passado 
> irrealis. 
2. progressivo > contínuo > imperfectivo > presente. 
3. modalidade orientada para o agente > prospectivo > 
futuro > modalidade epistêmica/orientada para o falante . 
4. aspecto/modalidade orientada para o agente > tempo > 
modalidade epistêmica/ modalidade orientada para o falante. 

Assim, de esquemas de eventos constituídos por noções gerais 
a afixos, passando pelos processos de auxiliarização seguindo 
funções unidirecionais, Heine (1993) define o auxiliar como o 
item linguístico que abrange uma variedade de usos pela cadeia 
de verb-to-TAM. O termo “variedade de usos” não é arbitrário, 
pois, dependendo do uso, o item pode ser relacionado a critérios 
semânticos, como certos modais do inglês, que podem ter carac-
terísticas deônticas e epistêmicas, ou ser relacionados a critérios 
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morfológicos, como o marcador de concordância -s para terceira 
pessoa do singular no inglês, ou até mesmo, a critérios fonológicos, 
diante da possibilidade de utilização, tanto de formas completas, 
quanto de formas reduzidas.

Em estudos anteriores, Heine et al. (1991, p. 190), fazendo 
a relação entre as funções da linguagem e gramaticalização e, 
por extensão, a modalização, dizem que a transição gramatical 
envolve a transferência de conceitos concretos do mundo real 
(espaço e tempo) no domínio de re para o mundo do texto 
(domínio de dicto) e que essa transição corresponde à distinção 
entre as noções de ideacional e textual de Halliday (1970). 
Admitem que o padrão de transferência na gramaticalização 
segue a direção: da função ideacional para a textual; e que 
essas observações coincidem com os achados de Traugott e 
König (1991). Mas também admitem que a situação é mais 
complexa no caso da função interpessoal.

Para o nosso objetivo de estudar a gramaticalização de 
gotta e, sobretudo os usos modalizadores, e, interessa-nos, 
associando a gramaticalização à hipótese da unidirecionali-
dade, alicerçada por processos metafóricos e metonímicos, e 
às funções da linguagem, as trajetórias traçadas por Traugott 
e König (1991, p. 208): Tendência I – Significados baseados 
na descrição da situação externa > Significados baseados 
na situação interna; Tendência II – Significados baseados 
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na descrição da situação externa ou interna > Significados 
baseados na situação textual; Tendência III – Significados 
tendem a tornar-se cada vez mais situados nas crenças/atitudes 
subjetivas do falante com respeito à situação.

As Tendências semântico-pragmáticas I e II correspondem 
ao desenvolvimento da gramaticalização segundo as funções 
da linguagem ideacional > textual. A tendência semântico-
-pragmática III, de Traugott e König (1991, p. 209), marca o 
estabelecimento da significação epistêmica relacionada à “reali-
dade”, “verdade”, situando-se na função interpessoal, podendo 
completar a trajetória ideacional > textual > interpessoal.

Apesar de, na modalização, todas as funções serem cumpri-
das, pois, tanto entender o ambiente (ideacional) como influir 
sobre os outros (interpessoal) são, igualmente, propósitos do 
usuário da língua, operacionalizados pela função textual, é 
de maior interesse, para a análise dela, a função interpessoal.

A função interpessoal, servindo para a interação com o 
outro, remete aos papéis e atitudes dos participantes numa 
situação comunicativa. Heine et al. (1991) postulam uma 
divisão da função interpessoal da linguagem em dois com-
ponentes: um orientado para o falante (expressivo/subjetivo) 
e outro orientado para o ouvinte (interacional/intersubjetivo). 
O primeiro se refere ao que o falante tem em sua mente: 
suas atitudes, julgamentos, crenças etc. e isso corresponde 
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à função expressiva de Lyons. É por meio dela que o falante 
expressa seu julgamento e suas atitudes (componente de 
orientação para o falante). O segundo serve para estabelecer 
as relações entre si próprio e o ouvinte, ou seja, estabelece 
e mantém relações comunicativas, sociais (componente de 
orientação para o ouvinte), e corresponde à “função social” de 
Lyons (Cf. LYONS, 1977, p. 50-3). Trata-se, portanto, de uma 
função interacional e pessoal, constituindo um componente 
linguístico que serve para organizar e expressar tanto o mundo 
interno como o mundo externo do indivíduo. (Cf. LYONS, 
1977; HEINE, 1991)

Com base nisso, podemos também supor que, quanto 
mais marcadamente for o enunciado, mais marcada estará 
a função interpessoal, devido à evidente presença do falante 
e do ouvinte, “tanto no comprometimento epistêmico (que 
se liga a um papel semântico do tipo experimentador, ligado 
ao falante) como no envolvimento deôntico (que envolve 
as diversas pessoas do discurso, centrando-se no ouvinte)” 
(NEVES, 2006, p. 200).

Para Palmer (1986, p. 16), modalidade é “a gramaticalização 
das atitudes (subjetivas) e opiniões dos falantes”. Além disso, 
é qualquer coisa que pode ser expressa por verbos modais do 
inglês ou qualquer item equivalente a eles em outras línguas.
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As modalidades tradicionalmente reconhecidas são as 
aléticas, as epistêmicas e as deônticas. É na modalidade alé-
tica, eixo conceptual da existência, determinante do valor 
de verdade dos enunciados, que há o estabelecimento do 
eixo do conhecimento. A modalidade epistêmica refere-se 
à possibilidade ou à necessidade da verdade da proposição, 
baseada no conhecimento e na crença. Cabe à modalidade 
deôntica o estabelecimento do eixo de conduta, referente à 
possibilidade ou à necessidade de atos executados por agentes 
moralmente responsáveis, relacionada à função social de 
permissão e de obrigação.

A modalidade epistêmica pode ser mais subjetiva, quando é 
claro o comprometimento do falante, ou mais objetiva, quando 
a proposição é verdadeira, independente da opinião do falante.

Já a modalidade deôntica concerne à “[...] necessidade e 
a possibilidade de atos realizados por agentes moralmente 
responsáveis” (LYONS, 1977, p. 823). Isso implica dizer que, 
quando uma obrigação é imposta ou uma permissão é con-
cedida, não estamos descrevendo o passado ou o futuro dos 
atos, mas sim o estado de coisas que será obtido se o ato em 
questão for realizado. Assim, há uma relação estreita entre 
a modalidade deôntica e a noção de futuridade, já que diz 
respeito ao que pode ocorrer se determinado ato for realizado, 
relacionando-se, portanto, com intenção, desejo e vontade (ou 
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volição). Outra característica é que na modalidade deôntica 
sempre há um responsável, posto que sempre existe uma 
fonte ou causa, da qual enunciados procedem ou derivam. 
Além da noção de obrigação, a modalidade deôntica também 
contempla a noção de permissão que se liga à possibilidade, 
assim como a própria obrigação se liga à necessidade.

Centrados na função de marcador de modalidade, passe-
mos, então, a analisar o processo de gramaticalização de gotta.

4 Tendências de variação e mudança de 
gotta como marcador de modalidade no 
inglês americano contemporâneo 

Dada a orientação funcionalista que objetiva uma análise 
dentro de situações reais de comunicação, utilizamos, para 
tanto, o Corpus of Contemporary American English – COCA, 
organizado por Davies (2015). O COCA é composto por 
cinco agrupamentos de texto (oral-ATO, de ficção-ATF, de 
revista-ATR, de jornal-ATJ e acadêmico-ATA). Valemo-nos 
também do programa WordSmith Tools 7.0 (SCOTT, 2012), 
por meio do qual foi levantada a frequência, os contextos de 
ocorrências e as funções desempenhadas por gotta e pela 
construção fonte have got to e suas construções afins.
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4.1 Os usos de gotta no inglês 
americano contemporâneo 

Embora gotta seja considerado uma contração relativa-
mente nova na língua inglesa, os dados do COCA mostram um 
uso recorrente e em diversos contextos. Gotta está presente em 
todos agrupamentos de textos, totalizando 6.919 ocorrências 
no COCA, sendo mais frequente no ATF, com 4.236 ocorrên-
cias, somando mais de 61% do total; seguido pelo ATO e pelo 
ATR, com 958 e 939 ocorrências, respectivamente, portanto 
com um uso bem mais distanciado, tendo cada AT cerca de 
aproximadamente 14% apenas. Com uso bem menor, porém 
próximo aos textos de revistas e textos orais, vem o ATJ, com 
9% das ocorrências e, mais distante, o ATA que representa 
apenas 2% das ocorrências do COCA.

Ao analisarmos esses números, notamos uma possível 
relação entre o ATF, maior frequência de usos de gotta, e o 
ATO, que o segue em frequência, pelo primeiro reunir, no texto 
escrito, a oralidade e a informalidade, presentes sobretudo 
na composição de falas de personagens com diferentes graus 
de proximidade entre si. Os demais AT, salvo o ATO, são 
compostos por situações comunicativas em contextos mais 
formais, possivelmente mais ligados à formalidade a qual 
requerem os textos escritos.
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Estruturalmente, Freire (2017) identificou, no COCA, 
quatro funções morfossintáticas para os diferentes usos de 
gotta, cujos valores e distribuição podemos ver na Tabela 1.
Tabela 1 – Funções Morfossintáticas de Gotta conforme os ATs no COCA 

FUNÇÕES ATF ATO ATR ATJ ATA Total
Verbo  

Auxiliar

4.070 

(58,82%)

911 

(13,16%)

893 

(12,90%)

611 

(8,83%)

134 

(1,93%)

6.619 

(95,66%)
Verbo 

Principal

95 

(1,37%)

10 

(0,14%)

15 

(0,21%)

15 

(0,21%)

01 

(0,01%)

136 

(1,96%)
Construção 

Adjetiva

05

(0,07%)
-

23 

(0,33%)

12 

(0,17%)

02 

(0,02%)

42 

(0,60%)
Construção 

Nominal

03

 (0,04%)

01 

(0,01%)

01 

(0,01%)

04 

(0,05%)
-

09 

(0,13%)
Sem  

complemento

63

 (0,91%)

36 

(0,52%)

07 

(0,10%)

04 

(0,05%)

03 

(0,04%)

113

 (1,63%)
Total 4.236 958 939 646 140 6.919

Fonte: Freire (2017) 

Conforme a Tabela 1, gotta apresenta quatro funções mor-
fossintáticas, que ilustramos, a seguir, segundo a ocorrência4: 
verbo auxiliar (1), verbo principal (2), construção adjetiva (3) 
e construção nominal (4).

4 As amostras estão identificadas de acordo com o Agrupamento de Texto 
(AT) do qual fazem parte, pela denominação desse agrupamento no COCA 
e pelo ano de sua ocorrência. A tradução que as segue é dos autores.
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(1) As she fell, she heard the faraway scream of a police 
siren and the kid shouting, scared, “Jay, we gotta go! Jay! “ 
(ATF, Fiction, 2005)  
Quando caiu, ela ouviu o barulho distante de uma sirene de 
polícia e a criança gritando, assustada, “Jay, nós temos que ir, Jay!”  

(2) hey, you gotta audition with Denzel Washington. I was 
like, with what? Tavis: With D. (laugh) (ATO, Spoken, 2006)  
Ei, você tem uma audição com Denzel Washington. Eu fiquei, 
tipo, o quê? Tavis: Com D. (Risos)  

(3) Smudgeproof Lipstick Stay-put lipstick, like Cover Girl 
Outlast All-day Lipcolor, lets you sip cosmos, nibble canapes, 
and smooch-smudge-free. Cell Phone If your date’s a dud, use it 
to get bailed out. Arrange for a friend to call at an agreed-upon 
time so you can concoct a gotta-take-off-now tale. (ATR, 
Magazine, 2001)  
Batom Põe-e-fica, à prova de manchas, como a garota da propa-
ganda que dura mais tempo, todo o dia, cor nos lábios, deixe seus 
lábios cosméticos, canapés de se morder, e livres de manchas 
de beijo. Telefone se seu namorado for um cara, use para sair 
impecável. Arrume com uma amiga para te ligar na hora certa, 
então você pode inventar uma desculpa esfarrapada.  

(4) Remember, you talked about it in Playboy magazine. 
You said there’s a million things you can’t do in this world; 
you can’t hit a curve ball, you can’t fix a leaky faucet or make 
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a marriage work – but there’s one thing you always have, and 
that’s the power of the “gotta” (ATF, Fiction, 1990)  
Lembre, você falou sobre isso na Playboy. Você disse que há 
um milhão de coisas que você não sabe fazer no mundo, você 
não sabe rebater uma bola curva, você não sabe consertar uma 
torneira que pinga ou fazer um casamento dar certo – mas há 
uma coisa que você sempre teve, e é o poder da “perseverança”.  

Como nos interessa a função de marcador de modalidade, 
analisamos em separado as funções semântico-pragmáticas 
de gotta como verbo auxiliar. Das outras três funções mor-
fossintáticas apresentadas na Tabela 1, gotta destaca-se como 
verbo principal, com 1,96% das ocorrências. Nessa função, 
ao invés do sentido de ter de/que, gotta expressa o sentido 
equivalente do ter no português, como em (2). Como mem-
bro de construção adjetiva, ilustrado em (3), gotta apresenta 
0,6% das ocorrências no COCA, sem frequência no ATO. 
Nessa função, assim como em sua função como membro 
em construções nominais, com apenas 0,04% das ocorrências 
restritas ao ATO e ao ATJ.

Semântico-pragmaticamente, segundo os dados do COCA, 
Freire (2017) identificou a forma verbo auxiliar (95,7% das 
ocorrências) com cinco diferentes funções como marcador 
modal: de necessidade deôntica (obrigação), de necessidade 
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epistêmica, de possibilidade epistêmica, possibilidade deôntica 
(permissão) e de volição que destacamos na Tabela 2.
Tabela 2 – Funções semântico-pragmáticas de Gotta conforme os ATs  
no COCA 

Função de 
Marcador 

Modal
ATF ATO ATR ATJ ATA Total

Necessidade 
Deôntica 
(Obrigação)

2.738 
(39,57%)

565 
(8,16%)

520
(7,51%)

381 
(5,50%)

92 
(1,32%)

4.296 
(62,08%)

Necessidade 
Epistêmica

1.155 
(16,69%)

316 
(4,56%)

310 
(4,48%)

174 
(2,51%)

39 
(0,56%)

1.994 
(28,81%)

Possibilidade 
Epistêmica

150 
(2,16%)

23 
(0,33%)

60 
(0,86%)

50 
(0,72%)

03 
(0,04%)

286 
(4,13%)

Possibilidade 
Deôntica 
(Permissão)

22 
(0,31%)

07 
(0,10%)

03 
(0,04%)

03 
(0,04%)

-
35 
(0,50%)

Volição
05 
(0,07%)

- -
03 
(0,04%)

-
08 
(0,11%)

Total
4.070
(58,82%)

911
(13,16%)

893
(12,90%)

611
(8,83%)

134
(1,93%)

6.619
(95,66%)

Fonte: Freire (2017) 

Segundo os dados da Tabela 2, gotta é predominante 
marcador modal de necessidade em geral, com mais de 80% 
das ocorrências no COCA. Como marcador modal de neces-
sidade deôntica (obrigação), apresenta 62,08% das ocorrências 
no COCA, como apresentamos em (5) e predominância em 
todos os AT. Caracteriza-se, nas ocorrências, por expressar 
imposição de condições e normas de conduta, podendo marcar 
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obrigações implícita ou explicitamente e tomar como sujeito 
seres humanos ou não humanos. Suas possibilidades de uso 
são amplas, o que consequentemente aumenta sua frequência 
de uso. Dentre seus contextos de ocorrência, destacamos as 
situações em que sua dissociação da necessidade epistêmica é 
difícil, resultado dessa ampliação de contextos de uso. Embora 
a linha entre a necessidade deôntica (obrigação) e a necessidade 
epistêmica (necessidade), seja tênue, a necessidade deôntica 
é marcada pela imposição de condições e obrigatoriedade 
da realização de atos por um agente, ainda que este seja ao 
mesmo tempo o falante, como em (5 = 2). 

(5) As she fell, she heard the faraway scream of a police 
siren and the kid shouting, scared, “Jay, we gotta go! Jay!”  
(ATF, Fiction, 2005)  
Quando caiu, ela ouviu o barulho distante de uma sirene de 
polícia e a criança gritando, assustada, “Jay, nós temos que ir, Jay!”  

Dada sua frequência e preferência por determinados con-
textos de ocorrência, podemos inferir que gotta tem como 
função fonte a necessidade deôntica (obrigação). A partir de 
sua ampliação de contexto, a pensar nas ocorrências em que 
as necessidades deôntica e epistêmica são de difícil associação, 
passou a marcar, por analogia, a necessidade epistêmica.

Assim, conforme os dados do COCA, considerando a 
variedade de contextos em que pode ser utilizado em diferentes 
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graus de obrigação, implícita ou explícita, e com sujeitos não 
necessariamente humanos, a segunda função de gotta mais 
frequente e presente em todos os AT é a de marcador modal 
de necessidade epistêmica, com 28,81% das ocorrências. Essa 
frequência atesta a preferência de usos de gotta relacionado à 
expressão de necessidade, como podemos ver na amostra (6):

(6) You haven’t seen Tin Men? You gotta see it. Get the 
tape,” says Steve Bedowitz as he leans forward in his chair. 
“All the seams they pulled in that movie are true. Those things 
happen in this business.” (ATR, Magazine, 1990)  
Você nunca viu Os Rivais? Você tem que ver. Pega a fita.” diz 
Steve Bedowetz na medida em que se inclina para frente na 
sua cadeira. Todas as emendas que eles colocaram naquele 
filme são verdadeiras. Essas coisas acontecem nesse negócio. 

A amostra (6) parte da convenção do que se acredita, da 
crença do falante de que é inacreditável que o agente ainda não 
tenha realizado a atividade de assistir ao filme. Justificando 
a importância do filme nas sentenças posteriores por sua 
verossimilhança com o mundo dos negócios, o falante declara 
a necessidade de se realizar a atividade, que não é impres-
cindível, no entanto, aconselhável. Assim como em (6) e em 
outras ocorrências do COCA, podemos perceber uma possível 
tendência de uso em enunciados factivos. Entretanto essa 
função pode ser também desempenhada em proposições  
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não factivas, embora não ocorra em proposições contrafac-
tivas, o que priva o uso de gotta em situações concernentes 
ao passado ou a situações hipotéticas.

Já a possibilidade epistêmica refere-se à possibilidade da 
verdade da proposição baseada no conhecimento e na crença 
do falante. Em vista disso, ao fazer afirmações acerca de 
sensações e sentimentos de outras pessoas, o falante apresenta 
uma possibilidade com maior ou menor comprometimento 
com os fatos de acordo com sua percepção de mundo, do 
agente e do contexto. Isso implica dizer que sua afirmação 
ainda não se configura como certeza, já que se refere a uma 
constatação acerca de como outra pessoa se sente e não ele 
próprio, o que impossibilita essa constatação de certeza. Assim, 
na função de marcador modal de possibilidade epistêmica, 
gotta apresenta 4,13% das ocorrências, conforme ilustrado 
em (7). Diferentemente das funções como marcador modal 
de necessidade, apresenta, em geral, modalidade orientada 
para o agente, preferindo o uso da segunda pessoa do singular, 
you ~ ya, ou sujeitos não humanos, como situações. 

(7) The motulenos featured eggs sunny-side up served atop 
a crispy tortilla that has been smeared with refried beans. A 
zingy salsa, chopped ham and two kinds of cheese – white and 
yellow (probably cheddar and queso blanco) finished it off. Ya 
gotta love it. (ATJ, Newspaper, 2008) 
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Os ovos motulenhos em destaque no lado ensolarado, em 
cima de uma tortilla crocante que foi besuntada com feijão 
cozido. Uma salsa fresca, presunto picado e dois tipos de 
queijo – branco e amarelo (provavelmente cheddar e queso 
blanco) dão o toque final. Você deve amar isso. 

A função de gotta como marcador modal de possibilidade 
epistêmica acerca de constatações sobre outra pessoa, com 
a modalidade orientada para o agente, estende-se a outra 
expressão possível candidata à cristalização: gotta love (it), 
como em (7). Embora a expressão gotta love (it) pareça impor 
uma condição, assim como em (7) com relação ao dinheiro 
extra que se pode ganhar ao fazer um investimento, o falante 
parte da premissa de que aquilo que apresenta é atrativo ao 
agente. Quando direcionada a impressões e sentimentos 
do agente, a marcação modal de necessidade, deôntica ou 
epistêmica, expressa por gotta transforma-se em marcação 
modal de possibilidade, por mais uma vez ser incapaz de 
configurar-se uma certeza.

A função de gotta de marcador modal de possibilidade 
deôntica (permissão), presente em (8), com 0,5% das ocor-
rências no COCA, também se apresenta, em geral, como 
modalidade orientada para o agente, preferindo o uso da 
segunda pessoa do singular, you, não havendo ocorrência 
do uso da primeira pessoa.
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(8) “You ain’t gotta worry about a bunch of homelessness 
and pregnancy. Who’s got AIDS... and all this kind of bullshit.” 
(ATR, Magazine, 1990) 
“Você não tem que se preocupar com esse monte de desalojamento 
e gravidez. Quem tem AIDS... e todo esse tipo de besteira.” 

Além da preferência pela segunda pessoa do singular e por 
sujeitos não humanos, como marcador modal de possibilidade, 
gotta tende a preferir verbos cognitivos a sua direita, como 
worry, e está inserido em sentenças negativas em todas as 
ocorrências. Como em (8), admite o uso de outros auxilia-
res como ai* e do junto ao not para marcar negação, sendo 
o have, apesar de integrante de suas construções fonte, o 
auxiliar menos frequente dessa marcação no COCA. Isso 
demonstra ampliação de possibilidades de usos posteriores 
ao apagamento do have da construção, resultando, mais uma 
vez, no aumento de sua frequência.

Ao contrário do que propõe Lyons (1977) quanto à rela-
ção mais próxima dos modais da língua inglesa à marcação 
modal de possibilidade, gotta parece basear-se na necessi-
dade, o que pode vir a configurá-lo como um possível modal 
em ascensão para suprir essa carência semântica dentre os 
modais em geral, dada a preferência de usos de gotta para  
a expressão de necessidade.
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Como última e menos frequente função semântico-prag-
mática está a função de marcador modal de volição, apre-
sentada em (9), com 0,11% das ocorrências no COCA, sendo 
recorrente apenas no ATF e no ATJ. Essa baixa frequência 
parece justificar-se devido à sua restrição de uso junto a verbos 
como want em contextos tanto anteriores quanto posteriores, 
dos quais o sentido de desejo possa vir a ser inferido. Tende a 
preferir o uso da primeira pessoa do singular, assim como as 
marcações de necessidade, demonstrando proximidade a sua 
função fonte, como marcador modal de necessidade deôntica 
(obrigação) também utilizada para expressar vontade, no 
entanto, com caráter obrigatório.

(9) My husband said, “What do you want to do?” I said, 
“What do you mean what do I want to do? I gotta get a job.” 
I wanted to be an agent of change. I noticed that people have a 
hard time with change and people have to change. So I Googled 
“change agent” and came up with “life coaching.” And within 
a month I was enrolled in my first coaching workshop. (ATJ, 
Newspaper, 2008) 
Meu marido disse, “O que você quer fazer?” Eu disse, “O 
que você quer dizer com o que eu quero fazer? Eu tenho 
que conseguir um emprego.” Eu queria ser uma agente de 
mudança. Eu notei que as pessoas têm uma dificuldade com 
mudanças e pessoas têm que mudar. Então, eu pesquisei no 
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Google “agente de mudança” e apareceu “Life coaching.” E 
dentro de um mês eu estava engajada na minha primeira 
oficina de coaching. 

A volição apresenta-se, portanto, como ponte para uma 
possível utilização de gotta referente à futuridade, uma vez que 
deriva da necessidade deôntica. Segundo Lyons (1977), uma 
de suas características básicas da volição é a noção de futuro. 
Devido ao uso recorrente da primeira pessoa do singular 
em alguns casos, expressa, por meio de sua vontade, a ação 
a ser realizada e tende, ao contrário da necessidade deôntica 
(obrigação), a expressar modalidade orientada para o falante.

As funções identificadas nos sugerem a existência de 
uma possível trajetória que parte da construção have got to, 
da qual advêm as funções semântico-pragmáticas de gotta, 
como verbo auxiliar modal, bem como suas funções como 
membro de construção adjetiva e nominal.

4.2 Tendências de variação e mudança de 
gotta no inglês americano contemporâneo 

Como já salientamos, os usos da forma gotta são rela-
tivamente recentes, considerando que não se tem registro 
de ocorrências no século XIX e supõe-se já haver algumas 
ocorrências no século XX. Então, considerando os elementos 
que compõem essa forma emergente, temos como hipótese 
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geral que ela é resultante de um processo de aglutinação e de 
fusão estrutural da construção verbal have got to, posto que 
é frequente o uso de gotta que conserva suas propriedades e 
significados semelhantes e, coexistindo, compete com ela em 
alguns de seus contextos de interação, como retomamos em 
(10) e (11). Entretanto, como vimos na seção 4.1 e ilustramos 
na amostra (12), em outras situações de comunicação, gotta 
assume outras funções diferindo de suas construções fonte.

(10)  You’re dry, you’re hot, you have got to be so careful with 
any kind of an open flame as you try to start a barbecue, please 
be careful. This is just ripe for those wildfires that you heard 
Betty talking about just a moment ago. (ATO, Spoken, 2011) 
Você tá seco, tá quente, você tem que ser tão cuidadoso 
com qualquer tipo de chama quando for tentar começar 
um churrasco, por favor seja cuidadoso. Isso só é adequado 
para aquelas grandes fogueiras que você ouviu a Betty falar 
agora há pouco. 

(11)  CHARLES: We are turning into the disabled family. 
<p> BILL: Speak for yourself, I walk all over, you just gotta 
be careful now with all the colored kids /hanging out at the 
corners (ATF, Fiction, 2012) 
CHARLES: Nós estamos virando uma família de deficientes. 
<p> BILL: Fale por você mesmo, eu ando por todo canto, 
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você apenas tem que ser cauteloso com todas as crianças de 
cor saindo nas esquinas. 

(12)  Turns out, Kidman was misquoted... but that didn’t 
stop us from being seriously intrigued by the concept and wan-
ting to know more. What exactly is raw sex? Experts describe 
it as that purely physical, slightly rough, almost dangerous, 
gotta-have-you-now sex. (ATR, Magazine, 2010) 
No fim das contas, Kidman foi mal interpretada... mas isso não 
nos parou de ficar seriamente intrigados pelo conceito e que-
rendo saber mais. O que é exatamente sexo cru? Especialistas 
o descrevem como aquele puramente físico, levemente rude, 
quase perigoso, sexo irresistível. 

Em (10) e (11), há, respectivamente, a construção fonte e 
a forma emergente que têm a mesma função de modalizador, 
ou seja, o mesmo significado e ocupa o mesmo lugar na 
estrutura frasal como integrante de uma construção verbal: 
Aux Modal + SV. Já em (12), gotta encabeça uma construção 
adjetival, mudando até de categoria em relação a (10) e a (11).

Na tentativa de comprovarmos a nossa hipótese, rastre-
amos no COCA a ocorrência de construções que tivessem 
semelhança estrutural (forma) e funcional (significado) com 
a construção dita fundante e a emergente, as quais chamamos 
de construções afins, para dessa forma flagrarmos, sincroni-
camente, indícios dos estágios de gramaticalização de gotta.
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Primeiramente, procuramos verificar a semelhança de 
funções entre o uso de gotta, vistas na seção 4.1, e os usos das 
construções lexicais e estruturais originais e de duas formas 
que julgamos intermediárias, conforme a nossa hipótese e o 
que achamos na literatura. Por exemplo, Silva (2009) carac-
teriza gotta como forma contraída de got to, enquanto outros 
fóruns do mesmo website apresentam have got to como sua 
forma antecedente, sendo consenso o caráter informal de sua 
utilização. Temos, então, duas possibilidades de mudanças 
estruturais: (a) have got to > gotta e (b) got to > gotta.

Conforme a nossa hipótese, a construção lexical (a), ao 
expressar o sentido de ter que, mais informal, ou ter de, mais 
formal, apresenta-se em um contexto intercambiável com o uso 
de gotta, como vimos em (10) e (11). Apesar da presença de dois 
verbos em sua estrutura, a construção (a) não exerce o papel de 
verbo principal na oração. Juntos, eles ressaltam a expressão 
do verbo que os segue, como podemos ver na amostra (10), que 
necessariamente não precisa exprimir uma ação, funcionando 
como marcador modal de necessidade deôntica (obrigação) ou 
marcador modal de necessidade epistêmica.

Além dessas funções, a construção (a) também se relaciona 
com a expressão de possibilidade epistêmica, como podemos 
ver em (13) e (14):
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(13)  She awoke to a humid breeze drifting through her open 
bedroom windows. Yawning and already sticky with sweat, she 
padded into the bathroom to discover that there was barely 
any water in her toilet and it wouldn’t flush. <p> “You have 
got to be kidding me.” <p> Abigail jiggled the handle, then 
removed the tank’s lid and tinkered with the inner workings, 
clueless about what was awry. (ATF, Fiction, 2011)  
Ela acordou com uma brisa úmida passando pelas suas janelas 
do quarto abertas. Bocejando e já grudada de suor, ela se 
enfiou no banheiro para descobrir que mal havia água no seu 
banheiro e que não se daria descarga. <p> “Você deve estar 
de brincadeira.” <p> Abigail sacudiu o pulso, então retirou a 
tampa do reservatório e mexeu com os mecanismos internos, 
sem a menor ideia do que estava errado.  

(14)  You’ve got to love Bobby Bowden. Most people do, in 
fact. <p> He’s smart. He’s funny. He’s the sort of fellow who 
can walk into a room full of strangers and depart having made 
a room full of new friends (ATJ, Newspaper, 1999)  
Você deve amar Bobby Bowden. A maioria das pessoas o 
amam, na verdade. <p> Ele é inteligente. Ele é engraçado. 
Ele é o tipo de cara que pode entrar em uma sala cheia de 
estranhos e sair com uma sala cheia de novos amigos.  

Em (13), há dúvidas quanto à veracidade de uma afirmação 
ou situação com o uso de you have got to be kidding me, e 
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em (14), há possibilidade de amar algo ou alguém, como em 
you’ve got to love. Além disso, a construção (a) também pode 
exercer a função de marcador modal de possibilidade deôntica 
(permissão), como em (15):

(15)  “Those cameras are there to replace the policemen I 
haven’t got to put in all of those locations.” (ATO, Spoken, 1995)  
Aquelas câmeras estão lá para substituir os policiais, eu não 
tenho que colocar em todos aqueles lugares.  

A construção (a) ainda pode exercer a função de marcador 
modal de volição, na qual o desejo do falante é expresso, 
como na amostra (16):

(16)  “You haven’t been born, Mr. Pratt,” the little man 
cried. “Your wish has been granted” George’s mind flashed 
back to the long-ago afternoon when he’d saved his brother’s 
life “I made you the freest man on earth. You have no ties. 
What more could you want?” “I’ve got to get back,” George 
said desperately. (ATR, Magazine, 2010)  
“Você não deveria ter nascido, Senhor Pratt”, gritou o homen-
zinho. “Seu desejo foi concedido” A mente de George trouxe 
de volta a velha tarde quando ele salvou a vida do seu irmão. 
“Eu fiz de você o homem mais livre do mundo. Você não tem 
amarras. O que mais você poderia querer?” “Eu tenho que 
voltar” Disse George desesperadamente.  
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E apesar de não apresentar tanta incidência quanto suas 
outras funções, quando complementada por um sintagma 
nominal, a construção (a) pode assumir a função de verbo 
principal na oração, remetendo ao uso com get, como em (17):

(17)  In 1800, Virgil Blanding opened a letter to his cousin 
William by comparing the two young men’s pursuits of the 
opposite sex. How many girls have you had to do with since 
you have got to Rehobeth? (ATA, Academic, 1990)  
Em 1800, Virgil Blanding iniciou uma carta a seu primo 
William comparando a perseguição dos dois jovens homens 
ao sexo oposto. “Com quantas garotas você teve que transar 
desde que chegou a Rehobeth?”  

Resumindo, então, a construção (a) pode apresentar as 
seguintes funções de marcador modal: de necessidade deôn-
tica (obrigação), de necessidade epistêmica, de possibilidade 
epistêmica, de possibilidade deôntica (permissão), de volição; 
além da função de verbo principal.

Ainda na esteira de nossa hipótese, a construção (b) tam-
bém pode expressar o sentido de ter que (de), apresentando, 
em geral, os mesmos usos da construção (a). Podemos ver que 
sua distinção da construção (a) se mostra pelo apagamento do 
verbo have em sua estrutura, o que supomos poder defini-la 
como possível estágio de gramaticalização posterior a have 
got to, como apresentamos na amostra (18):
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(18)  It’s like people will ask what do you got to do to get 
psyched up before a show? You don’t got to get psyched up 
before a show. (ATO, Spoken, 2001)  
É como se as pessoas perguntassem o que você tem que fazer 
para ficar empolgado antes de um show? Você não tem que 
ficar empolgado antes de um show.  

Assim como em (10), a amostra (18) se relaciona com a 
expressão de necessidade, na qual é perguntado ao agente, 
diante dos eventos, se é necessária a realização da ação, apre-
sentando como resposta a não obrigação, neste caso, permissão 
para não fazer, também com a utilização da construção (b). 
Evidenciamos, em (18), o got to como marcador modal de 
possibilidade deôntica (permissão) sem a utilização do have.

A construção (b) pode expressar possibilidade epistêmica 
com os mesmos contextos que a construção (a), como em (19):

(19)  I just wonder if there’s some play to get extra publicity 
for the reality show. @ (END-VIDEO-CLIP) @!BECK: Watch my 
face here. I was like – what? You got to be kidding me. It was a 
couple from the reality show and the liberal bloggers went crazy 
– oh, Glenn Beck, he’s tying all – really? (ATO, Spoken, 2010)  
Eu só imagino se existe algum jogo para conseguir publicidade 
extra para o reality show. @(END-VIDEO-CLIP) @!BECK: 
olha meu rosto aqui. Eu fiquei tipo – o quê? Você deve estar de 
brincadeira comigo. Um casal do reality show e os blogueiros 
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liberais ficaram loucos – oh, Glenn Beck, ele está tentando 
tudo – sério?  
Também pode expressar volição, como em (20), e chama, mais 
uma vez, atenção para o uso do verbo want, que se relaciona 
a essa expressão:

(20)  JERRY-SEPEZIALE-N: I can remember telling him, 
“Bern, this is the greatest job you could ever imagine if you 
really want to be a cop.” He looked at me and said, “I got 
to be on that job.” qwq @! WALLACE-Now-wait-# qwq @! 
SEPEZIALE: That’s right. He wanted to be a New York City 
cop. (ATO, Spoken, 2001)  
JERRY-SPEZIALE-N: Eu me lembro de dizer a ele “Bem, 
esse é o melhor trabalho que você poderia imaginar se você 
realmente quer ser um policial.” Ele olhou para mim e disse, 
“eu tenho que estar nesse emprego.”: (@!WAALLACE – Agora 
espere - # qwq @ !@!SPEZIALE: Isso mesmo. Ele queria ser 
um policial de Nova Iorque.  

O got to também aparece com menos usos como verbo 
principal na oração, porém mais recorrente do que na cons-
trução (a), dado o passado do verbo get, como em (21): 

(21)  When she got to Judd’s house she was still so furious 
that she left the keys in the ignition. (ATF, Fiction, 1993)  
Quando ela chegou na casa de Judd, ela ainda estava tão 
furiosa que deixou as chaves na ignição.  
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Em (21), o verbo get ocupa a função de verbo principal 
na oração e toma sintagmas nominais, no caso Judd’s house, 
como complemento.

Ao que nos parece, a construção (b) apresenta as mesmas 
funções da construção (a) como marcador modal (necessidade, 
possibilidade, volição) e como verbo principal. Desse modo, 
a construção (b), em relação à construção (a), encontra-se 
no que Hopper (1991) chama de princípio de estratificação, 
pois se apresenta, sincronicamente, como outra maneira de 
expressar o sentido de ter, chegar ou ter que (de) realizar algo.

Bybee (2010), em seus apontamentos mais recentes acerca 
de have to e sua frequência em comparação com sua base, o 
have, salienta que, apesar de uma frequência inferior a sua 
base, a construção have to passa por uma mudança semântica 
para expressar obrigação, além de perda de analisabilidade 
e redução fonética, que é o que supomos ocorrer com gotta.

Então, dada a relevância de considerar essas construções 
afins antes de uma análise sobre gotta, fizemos o levantamento 
de suas frequências no COCA. Para tanto, discriminamos os 
usos com a variação da terceira pessoa do singular e das formas 
contraídas, a fim de saber se essas variáveis podem interferir 
nos contextos análogos ao contexto em que gotta é utilizado.
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Sendo assim, juntamente com as construções (a) e (b), 
levantamos a frequência de: (c) ‘ve got to > gotta; (d) has got 
to > gotta; (e) ‘s got to > gotta.

Constatamos, a partir deste levantamento, um total de 
57.157 ocorrências das construções afins, analíticas e con-
traídas, de gotta no COCA, como podemos ver na Tabela 3. 
Tabela 3 – Frequência dos usos das construções afins de Gotta por AT  
do COCA 

Construções 
afins ATO ATF ATJ ATR ATA Total

got to 12.617 6.671 2.967 2.568 700 25.523
‘ve got to 13.268 3.755 3.407 2.201 329 22.960
‘s got to 3.177 948 607 414 56 5.202
have got to 1.389 111 182 115 77 1.874
has got to 993 160 247 145 53 1.598
Total 31.444 11.645 7.410 5.443 1.215 57.157

Fonte: elaborada para este relato 

Podemos observar que, segundo os dados da Tabela 3, há 
preferência pelo uso da construção (b), em que o have não é 
mais utilizado. No entanto, a construção ‘ve got to, que tem a 
forma contraída do have, apresenta segundo número de ocor-
rências, seguida pela construção ‘s got to, que também possui 
uma forma contraída em sua composição, o que demonstra a 
preferência por construções menores para o uso, ao invés de 
construções completas como have got to e has got to.
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Conforme os resultados da Tabela 3, constatamos a baixa 
frequência dos usos da terceira pessoa do singular, com has, o 
que pode ser produto de uma generalização. Sem essa marcação, 
as possibilidades de uso das formas aumentam o que, conse-
quentemente, aumentaria sua frequência, que, de acordo com 
Bybee (2010), é significativamente ligada à gramaticalização.

Além disso, ainda conforme o princípio da marcação 
(GIVÓN, 1991), há preferência por formas contraídas ao 
invés de formas analíticas, o que mostra a preferência por 
construções menos complexas, com menos volume textual, 
portanto mais econômicas. Como podemos observar na 
Tabela 3, os dois usos, provenientes do apagamento do have 
em sua estrutura, são ainda mais utilizados do que, até mesmo, 
as contrações, o que demonstra aumento do uso de uma 
construção menor e mais integrada.

Então, considerando a possibilidade de nossa hipótese das 
construções fundantes de gotta, passemos, pois, a analisar 
as ocorrências dessas construções segundo os agrupamentos 
textuais presentes na Tabela 3.

A construção got to é a mais recorrente das construções 
afins no COCA, com 25.523 ocorrências, presente em todos 
os AT. A construção ‘ve got to, por exemplo, embora não seja, 
em geral, a construção mais recorrente, também apresenta 
um alto número de ocorrências no COCA em todos os AT. 
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Já a construção ‘s got to também está presente em todos os 
AT, porém, comparada a ‘ve got to, apresenta baixo número 
de ocorrências, como as formas have got to e has got to.

Ao observarmos as duas construções mais utilizadas no 
COCA, constatamos a preferência pelas construções sem o 
verbo have, o que parece ampliar as possibilidades de uso 
tanto temporais, no presente e no passado, quanto pessoais, 
em todas as pessoas do singular e do plural. Como pudemos 
perceber nos dados amostrais, até mesmo em frases inter-
rogativas, há uma tendência à não utilização do verbo have 
antes do sujeito, não tendo, portanto, inversão nem mesmo 
de gotta, uma vez que se entende que esse preenchimento 
é implícito, sendo, portanto, resquício da construção fonte 
have got to. As construções com a forma contraída do verbo 
have, na oralidade, apresentam-se como frequente opção. 
No entanto, de acordo com o propósito comunicativo e o 
ambiente em que se está, há a escolha por formas menores e 
não contraídas, o que parece justificar a alta frequência da 
construção got to.

O uso de formas contraídas nos levam à hipótese do 
princípio icônico da quantidade informacional e do nível de 
proximidade entre os constituintes, pois, segundo o primeiro, 
quanto mais previsível (mais pressuposta, mais disponível) 
for a informação para o interlocutor, menor será a quantidade 
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de forma a ser utilizada, portanto, o apagamento do have, ‘ve, 
‘s, à esquerda; e, conforme o segundo, quanto mais próximos 
estiverem dois conteúdos, conceptual e cognitivamente, mais 
próximas também deverão estar as formas que os represen-
tam, portanto, uma tendência da contiguidade posicional. 
Os dados, então, levam-nos a sustentar a hipótese do trajeto 
unidirecional em que gotta parece se inserir: have got to > 
‘ve got to > got to > gotta.

Assim, podemos afirmar que a construção got to aparece 
como intermediária, por ainda apresentar traços semânticos 
do estágio anterior. Porém, no processo de obrigatoriedade 
ainda se estabelece de forma inicial. E, no eixo sintagmático, 
a construção got to aparece como avançada no processo de 
fixação, já que ocupa lugar fixo na sentença. Apesar de o got 
to apresentar-se como intermediária, devido à continuidade 
posicional, a construção tende a passar a se caracterizar como 
construção integrada, com posterior fusão ou aglutinação.

Quando analisados separadamente, os membros das cons-
truções have to e got to, como aponta Bolinger (1980) em seu 
estudo sobre auxiliaridade, ambos já demonstravam algumas 
características auxiliares. Nessa perspectiva, podemos afir-
mar que o item have to apresenta (i) apagamento do SV, (ii) 
significado epistêmico, aspectual ou modal, e (iii) contração 
de to ou have. E o item got to, por sua vez, além dessas três 
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características, apresenta (iv) não subordinação a um verbo 
principal e (v) conjugação defectiva, como podemos identificar 
também algumas dessas características em (22) e (23).

(22)  I think that we’ve got to, those of us who are concer-
ned about the electoral process have got to find some way to, 
to fit the media into this governing, since it’s already there. 
(ATO, Spoken, 1995)  
Eu acho que temos, aqueles de nós que estiverem preocupados 
com o processo eleitoral têm que encontrar uma maneira de 
encaixar a mídia neste governo, já que já está lá.  

(23)  @!JONES: ( Voiceover ) She expects to graduate from 
a government-funded training program this summer and 
become a licensed practical nurse, LPN, one job in demand 
in the delta. @!Ms-WILLIAMS: There she is... Unidentified 
Woman: No, you got to – you can’t go with Mama. (ATO, 
Spoken, 1995)  
@!JONES: (Locução) ela espera se formar em um programa 
de treinamento fundado pelo governo este verão e se tornar 
uma enfermeira licenciada, um trabalho em falta na delta. 
@!Ms WILLIAMS: Lá está ela... Mulher não identificada: 
Não, você tem – você não pode ir com a mamãe.  

Sendo assim, comparando as duas possíveis construções 
fonte, have got to e got to, aos usos de gotta em (24) e (25), pode-
mos constatar as mesmas características de ambos os itens, o 
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que já confere a gotta, em meio a esse processo de estabelecer-se 
como auxiliar, as cinco características de auxiliaridade:

(24)  Zip looked at Strand with panic in his eyes, then 
obediently rose from his seat and stepped over to the desk. 
Stran, feeling protective, followed. <p> “I gotta, I mean, you 
can cancel my appointment,” said Zip. (ATF, Fiction, 1997)  
Zip olhou para Strand com pânico em seus olhos, então 
obedientemente levantou de seu lugar e foi até a mesa de 
Strand, se sentindo protetivo, seguido. <p> “Eu tenho, quer 
dizer, você pode cancelar minha consulta,” disse Zip.  

(25)  “Yeah, looks like he broke his nose. That’s gotta hurt,” 
he said. (ATF, Fiction, 1997)  
“Sim, parece que ele quebrou o nariz. Isso tem que doer,” 
disse ele.  

A amostra (24) apresenta as cinco características do estudo 
de Bolinger (1980): (i) apagamento do SV, (ii) significado 
modal, (iii) contração de to ou have, (iv) não subordinação a 
um verbo principal e (v) conjugação defectiva, assim como 
a amostra (25), que demonstra, ainda, a possibilidade de uso 
do have na terceira pessoa do singular de forma contraída 
junto a gotta, no mesmo AT e no mesmo ano.

Além dessas, quando analisamos os usos de gotta no 
COCA, identificamos quinze das vinte e duas características 
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elencadas por Heine (1993), de acordo com seus estudos acerca 
de auxiliaridade, que apresentamos na seção 3.

Nas amostras (24) e (25), pudemos constatar que gotta:

(a) tende a prover expressões para uma pequena variedade 
de domínios nocionais, especialmente para os domínios de 
tempo, aspecto e modalidade; 

(b) forma de um conjunto fechado de unidades linguísticas; 

(c) não é claramente lexical nem claramente gramatical; 

(d) expressa função gramatical, mas exibe uma morfos-
sintaxe verbal; 

(e) tende a ser átono; 

(f) tende a ocorrer separadamente do verbo principal; 

(g) pode ser limitado a alguns elementos adjacentes; 

(h) tende a ocorrer em uma ordem e posição fixas na 
oração; 

(i) o verbo principal é utilizado em uma forma não 
finita, frequentemente carregando consigo algum elemento 
morfológico. 

Nas amostras (26), (27), (28), (29), (30) e (31), percebemos 
uma ampliação de possibilidades quanto ao seu uso:
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(26)  So, Nicky, I hear ya gotta new CD coming out... (ATJ, 
Newspaper, 2000)
Então, Nicky, eu ouvi que você tem um CD novo saindo...  

(27)  “I was like, ‘What?’ He said, ‘We wanted to get youn-
ger, ‘and I said: ‘You ain’t gotta say nothing to me. Bye.’ “(ATJ, 
Newspaper, 1999)  
“Eu tava tipo, ‘O quê?’ Ele disse. ‘Nós queríamos ficar mais jovens,’ 
e eu disse: ‘Você não tem que dizer nada pra mim. Tchau.’”  

(28)  Are you – do you feel, getting back to what we were 
discussing, that the ideal that has operated as the basic ideal 
for so long of reuniting natural families has got to go, we gotta 
think it – rethink it? @!Ms-LOWRY: I think what we’ve gotta 
do is make individual decisions in individual cases, and what’s 
right for one family is not right for another. (ATO, Spoken, 1998)  
Você – você sente, voltando ao que estávamos discutindo, que 
o ideal que tem sido operado com ideal básico por muito tempo 
de reunir famílias naturais tem de ir, nós temos de pensá-lo – 
repensá-lo? @! Ms-LOWRY: Eu acho que o que nós temos de 
fazer é tomar decisões individuais em casos individuais, e o 
que é certo para uma família não é certo para outra.  

(29)  “Will Smith don’t gotta cuss in his raps to sell records,” 
(ATR, Magazine, 2009)  
“Will Smith não tem que falar palavrão em seus raps pra 
vender gravações.”  
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(30)  “Something’s wrong. We gotta get outta here.” (ATA, 
Academic, 1993)  
“Alguma coisa está errada. Nós temos que sair daqui.”  

(31)  Experts say that kind of rare gotta-have-it reaction 
is the result of a calculated strategy by Apple that combines 
innovative design and marketing. (ATJ, Newspaper, 2005)  
Especialistas dizem que esse tipo de rara sensação de neces-
sidade é o resultado de uma estratégia calculada pela Apple 
que combina design inovador e marketing.  

Como salientamos na seção 4.1, gotta pode exercer tanto 
a função de marcador modal, sendo verbo auxiliar, quanto a 
função de verbo principal, como em (26), e pode ser utilizado 
tanto em uma forma plena quanto em uma forma reduzida, 
como em (28). Não pode ser negado de forma independente, 
restringindo-se aos auxiliares ain’t, do, como em (27) e (29), 
e have, remanescente das suas construções fonte. Seu verbo 
principal pode associar-se a alguma morfologia locativa, 
como em (30), e ser cliticizado como em (31). Sendo assim, 
os usos de gotta:

(j) tende a ser cliticizável;  

(k) também ocorre como verbo principal;  
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(l) demonstra comportamento verbal reduzido e tem 
“paradigmas altamente defectivos”. Não pode ter formas pas-
sivas ou imperativas e nem ser negado de forma independente;  

(m) tem duas “variantes livres”, sendo uma a forma plena 
e a outra a forma reduzida;  

(n) pode ser governado por apenas um número limitado 
de auxiliares;  

(o) o verbo principal pode ser associado com alguma 
morfologia locativa.  

Gotta, portanto, tem o que Heine (1993) chama de natureza 
anfíbia dos auxiliares, já que apresenta a possibilidade de ser 
utilizado como verbo pleno e como marcador gramatical, 
mais precisamente, de modalidade. Configura-se, pois, como 
um possível auxiliar, o que nos leva a uma análise de seus 
processos de auxiliarização em meio à cadeia verb-to-TAM, 
segundo Heine (1993), como o fizemos no Quadro 2:
Quadro 2 – Estágios de gotta nos processos de auxiliarização na cadeia 
Verb-to-TAM 

Estágio Geral A B C D E F G
Dessemanticalização I II III
Decategorização I II III IV V
Cliticização I II
Erosão I II

Fonte: elaborado para este relato 
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Dos sete estágios da cadeia verb-to-TAM, propostos por 
Heine (1993), gotta parece encontrar-se no Estágio F, caracteri-
zando-se como auxiliar ou afixo, apresentando, portanto, clas-
sificação avançada na cadeia verb-to-TAM. Para ilustrarmos, 
apresentamos algumas amostras em que flagramos alguns 
estágios que apontam tendências de gotta nesses processos de 
auxiliarização na cadeia verb-to-TAM, mostrando, segundo 
a frequência, uma possibilidade de descrição da mudança de 
gotta para auxiliar e de suas outras instâncias de uso.

No Estágio 0, constatamos o uso de suas construções 
fonte, have got to como representado na Tabela 3 sobre a 
frequência total das construções afins de gotta no COCA, 
com 1.874 ocorrências, como em (32):

(32)  It seems that all the variables stay variable and we, 
regrettably, stay constant. And so we have got to find some 
way to increase our ability to change while the world around 
us is changing. (ATA, Academic, 1996)  
Parece que todas as variáveis se mantêm variáveis e nós, 
lamentavelmente, mantemo-nos constantes. E, portanto, 
temos de encontrar uma forma de aumentar nossa habilidade 
de mudar enquanto o mundo ao nosso redor está mudando.  

No Estágio I, destacamos construções como (33), (34) 
e (35), que possuem um total de 614, 652 e 36 ocorrências, 
respectivamente, o que demonstra a persistência dos usos do 
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have/has da construção fonte antecedendo gotta e a admissão 
de marcação negativa entre eles.

(33)  “Chris, please don’t do that, you’re going to wake 
Lisa. Listen, I’ve gotta go. I’ll see you this evening.” (ATR, 
Magazine, 1991)  
“Chris, por favor não faça isso, você vai acordar Lisa. Escuta, 
eu tenho que ir. Te vejo esta noite.”  

(34)  What a sleaze! Man, Jim’s gotta start facing the crowd 
if he’s gonna be the front man. # RAY # He’s just getting his 
confidence. (ATF, Fiction, 1991)  
Que frouxo! Cara, Jim tem que começar a encarar a multidão 
se ele vai ser o líder. #RAY# Ele tá só ganhando confiança.  

(35)  I haven’t gotta say a word. I just flip’ em the bird and 
keep flowin’. I do n’t take shit from no one. I’m a criminal. 
Because every time I write a rhyme, these people think it’s a 
crime. They tell me what’s on my mind. I guess I’m a criminal. 
And I don’t gotta say a word. (ATO, Spoken, 2001)  
Eu não tenho que dizer uma palavra. Eu só mostrei o dedo 
do meio pra eles e continuei correndo. Eu não levo desaforo 
pra casa de ninguém. Não sou um criminoso. Porque toda 
vez que eu faço uma rima, essas pessoas pensam que é um 
crime. Eles me dizem o que passa na minha cabeça. Eu acho 
que sou um criminoso. E eu não tenho que dizer uma palavra.  
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No Estágio II, gotta também apresenta a possibilidade de 
uso sem o have como em (36), sem perder a carga semântica de 
sua construção fonte have got to para expressar auxiliaridade. 
Como verbo auxiliar, de acordo com o levantamento gotta 
+ V realizado em cada AT, não apresenta restrições verbais, 
podendo, portanto, modalizar qualquer verbo (verb-to-TAM).

(36)  You can’t color your hair. You can’t do that. You gotta 
go out – you know, you gotta work with what you got if you’re 
no – you know, can’t color your hair. (ATO, Spoken, 1998)  
Você não pode pintar o seu cabelo. Você não pode fazer isso. 
Você tem que sair – você sabe, você tem que trabalhar com o que 
você tem se você não é – você sabe, não pode pintar seu cabelo.  

Além disso, no Estágio III, apresenta a possibilidade de 
funcionar como auxiliar (verb-to-TAM) do mesmo verbo de 
sua construção fonte, get, com um total de 1.206 ocorrências 
no COCA, o que caracteriza um flagrante do grau mais 
saliente de mudança, como em (37):

(37)  me personally, I like a sister with a natural, with 
a nice, natural hairdo. @!SHERRI-SHEPHERD-@1# And 
you’ll get it if you help me take the corn rows out. @!VICKI-
MABREY-@1-AB# @(Off-camera) Steve, you gotta get in here, 
huh? Steve has had a look on his face. (ATO, Spoken, 2010)  
eu pessoalmente, eu gosto de garotas com um natural, com 
um ótimo, penteado natural. @!SHERRI-SHEPHERD-@1# E 
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você o terá se me ajudar a tirar as tranças. @!VICKI-MABREY-
@1-AB# @(Off-camera) Steve, você tem que vir aqui, bem? 
Steve está com uma expressão no rosto.  

No Estágio IV, ressaltamos os usos de gotta sem um sujeito 
explícito, com um total de 850 ocorrências no COCA, em que 
gotta inicial ainda sugere futuridade (TAM), porém de forma 
mais imperativa (TAM) para o verbo principal, como em (38):

(38)  “Gotta do it now.” Bridget nodded with vigorous 
determination. “You bein’ free today is a Godsend. Tony’s 
thrilled. But drivin’ me crazy with helpful suggestions. I 
made Connor take him to lunch. They’ll be back soon.” (ATF, 
Fiction, 2012)  
“Tenho que fazer isso agora mesmo.” Bridget fez que sim 
com a cabeça com vigorosa determinação. “Você estar livre 
hoje é uma pechincha, Tony está cheio de energia. Mas me 
deixando louca com sugestões prestativas. Eu fiz Conor levá-lo 
pra almoçar. Logo eles estarão de volta.  

No Estágio V, apesar da baixa frequência com um total de 
74 ocorrências, constatamos o uso de gotta com o apagamento 
do verbo principal à sua direita, como em (39):

(39)  “My brother feeds it to pigeons, says it’s cool how 
they squawk from the bellyache.” <p> “I won’t --” <p> He 
punched my shoulder, hurting me. You gotta. You sit next 
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to the cage. “He leaned in close. His eyes burnt into mine.” 
(ATF, Fiction, 1996)  
“Meu irmão alimenta os pombos, diz que é legal como eles 
gritam com dor de barriga.” <p> “Eu não --“ <p> Ele socou 
meu ombro, me machucando. “Você tem. Senta perto da 
gaiola.” Ele se aproximou. Seus olhos ardiam dentro dos meus.”  

Por fim, no Estágio VI, gotta se apresenta como clítico ou 
afixo quando constituinte de construções adjetivas e nominais, 
com 42 e 03 ocorrências, respectivamente, como em (40) e (41):

(40)  “I heard ...” Gil said, leaning in with that in-the-know 
conspirator, gotta-listen thing, “...there was another outbreak 
just last week.” (ATF, Fiction, 2008)  
“Eu ouvi...” Gil disse, seguindo com aquele sabido conspirador, uma 
informação imprescindível, houve outro surto semana passada.  

(41)  Well-optioned test car: $34,705. Small volume already 
is making the sticker meaningless in some areas as gotta-haves 
bid it up. But discounts are available in other areas. (ATO, 
News, 2008)  
Carro de teste bem-escolhido: $ 34.705. O pequeno volume 
já está tornando o adesivo sem sentido em algumas áreas, à 
medida que os imperdíveis recebem um lance. Mas descontos 
estão disponíveis em outras áreas.  
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Gotta apresenta, portanto, uma tendência estrutural (mor-
fossintática) que ocorre a partir de uma construção lexical 
plena, have got to, como em (32), para uma construção mor-
fossintática, gotta, na função de verbo auxiliar marcador de 
modalidade (TAM), de (36) a (39), até, por fim, apresentar-se 
como clítico ou afixo, como em (40) e (41), ainda com as mes-
mas características de marcação modal (TAM). A tendência 
de gotta quanto a sua trajetória estrutural (morfossintática) é:

Construção lexical plena > Construção morfossintática 
(auxiliar de futuridade) >Afixo

Então, os processos de gramaticalização das construções 
verbais de gotta enquadram-se, translinguisticamente, na 
seguinte trajetória:

Verbo pleno > Verbo funcional > Verbo auxiliar > Clítico > Afixo

A partir da frequência e das possibilidades de uso consta-
tadas na seção 4.1, destacamos que gotta apresenta a seguinte 
tendência semântico-pragmática:

Significado lexical > Significado textual discursivo > 
Significado deôntico/epistêmico > Significado de futuro

A marcação de futuro é diretamente ligada à orientação 
modal apresentada por gotta. A partir de uma modalização 
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voltada para o agente, como (42), predominante nas marcações 
modais de necessidade deôntica (obrigação) e mais frequentes 
no COCA, gotta parece expandir suas possibilidades de uso, 
ao passar a apresentar modalidade orientada para o falante, 
como em (43) e, embora menos frequente, para o evento, 
como em (44):

(42)  Lambo yelled,” ‘What the hell are you saying?’ And 
Waugh said, ‘You gotta get down! We’re being attacked!’ I said, 
‘By who?’ He says, The North Vietnamese! And I said, ‘Who 
the f – are the North Vietnamese? Why are they attacking 
us?’ “ (ATR, Magazine, 2005)  
Lambo gritou: “’O que diabos você está dizendo?’ E Waugh disse, 
‘Você tem que se abaixar! Estamos sendo atacados!’ eu disse. 
‘Por quem?’ ele diz. ‘Pelos norte-vietnamitas!’ E eu disse, ‘Quem 
p--- são os norte-vietnamitas? Por que estão nos atacando?’” 

(43)  You know him as Adam Sandler. “Every day I wake 
up and say, ‘I gotta have some fun today,’” Sandler says.” I 
try to laugh and make other people laugh. It’s something my 
family gave to me.” (ATA, Academic, 2009)  
Vocês o conhecem como Adam Sandler. “Todo dia eu acordo 
e digo, ‘Eu tenho que me divertir hoje,’” Diz Sandler. “Eu 
tento rir e fazer outras pessoas rirem. É algo que a minha 
família me deu.”  
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(44)  # DANNY # I’ve gotta kill some Jews, Kyle. I’m serious. 
I’m always talking about it. This time it’s gotta happen. # 
KYLE # It will. (ATF, Fiction, 2001)  
# DANNY # Eu tenho que matar alguns judeus, Kyle. É sério. 
Eu estou sempre falando isso. Dessa vez tem que acontecer. 
# KYLE # Vai.  

Diante dessa ampliação de usos e das situações em que a 
dissociação entre necessidade deôntica e epistêmica é difícil, gotta 
passa a marcar também necessidade epistêmica. Devido a suas 
possibilidades de marcação modal tanto para o agente quanto 
para o falante e para o evento, gotta começa a ser utilizado para 
a expressão de possibilidades ligada a pessoas e a situações.

Ainda com ligações quanto a sua função semântico-
-pragmática inicial, como marcador de necessidade deôn-
tica (obrigação), gotta passa a expressar desejos e vontades, 
com modalidade orientada para o falante, em contextos sem 
caráter de obrigação ou de necessidade. Caracterizando, 
desse modo, sua marcação de volição, que é imposta pelo 
próprio agente, gotta passa a se caracterizar também como 
marcação de futuro que, por analogia, já pode ser identificada 
em outros contextos junto a outras marcações modais, como 
a necessidade deôntica (obrigação), em (45), e a necessidade 
epistêmica, em (46):
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(45)  And government money is not to be sneezed at; 
it’s good, as long as they don’t put too many controls on it. 
@!FLATOW: All right. We’ve gotta take a short break, come 
back and talk lots more about the future of commerciali-
zation of space with Rick Tumlinson, Jerry Grey and Bob 
Haltermann. Your questions. Stay with us. We’ll be right 
back. (ATO, Spoken, 2004)  
E o dinheiro do governo não é para ser desprezado; é bom, 
enquanto não põem controle demais nele. @!FLATOW: Tudo 
bem. Nós temos que fazer uma pequena pausa, voltar e falar 
mais sobre o futuro da comercialização do espaço com Rick 
Tumlinson, Jerry Grey e Bob Haltermann. Suas perguntas. 
Continue com a gente. Nós estaremos de volta já já.  

(46)  Unbelievable traffic stretches to an intersection at 
which stand four key landmarks... a cathedral, a convenience 
store, a parking lot, and a male strip joint. They face one 
another, each on its own corner. A gigantic sign on the audi-
torium’s facade flashes the commandment, “YOU GOTTA 
LOSE YOUR MIND IN DETROIT ROCK CITY” over and 
over again. (ATF, Fiction, 1999)  
Um tráfego inacreditável se estica por um cruzamento no qual 
estão quatro pontos de referência: uma catedral, uma loja de 
conveniência, um estacionamento e uma casa de strip-tease. Estão 
face a face, cada um em sua esquina. Um gigantesco outdoor 
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na fachada do clube pisca o anúncio: “VOCÊ VAI PERDER A 
CABEÇA EM DETROIT ROCK CITY,” sempre piscando.  

Em ambas as amostras, podemos perceber o estabeleci-
mento de uma relação entre o que tem de/que ser feito com 
ações futuras. Na amostra (45), com modalidade orientada 
para o agente, o futuro é apontado juntamente com a neces-
sidade de dar um intervalo. Além disso, na descrição das 
ações a serem realizadas em seguida, o apresentador expressa 
não apenas o que é necessário ser feito naquele momento, no 
presente, mas o que, devido à necessidade, será feito no futuro.

Na amostra (46), a sentença “you gotta lose your mind in 
Detroit Rock City” aponta um futuro que, diante das constata-
ções do falante acerca da situação em que se insere, é factivo. O 
falante compromete-se com a verdade sobre a impossibilidade 
de manter-se são na cidade, apresentando embasamento para 
sua proposição nas sentenças anteriores ao descrevê-la.

Diante do que foi constatado, ao analisarmos gotta em 
relação aos nove processos unidirecionais propostos por Heine 
(1993), que compõem o desenvolvimento de uma nova função 
gramatical, podemos identificá-lo em três:

(a) um marcador de modalidade deôntica orientada para 
o agente que pode se desenvolver em um marcador de futuro, 
como em (42); 
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(b) um marcador de futuro que tende a assumir a função 
de um marcador de modalidade epistêmica, como em (46); 

(c) um marcador de futuro que também tende a assumir 
a função de marcador de modalidade orientada para o falante, 
como em (45). 

Sendo assim, das generalizações que dão origem às qua-
tro cadeias de funções unidirecionais propostas por Heine 
(1993) a partir desses processos unidirecionais, gotta parece 
identificar-se com:

aspecto/modalidade orientada para o agente > tempo > 
modalidade epistêmica/modalidade orientada para o falante

Gotta, assim como os auxiliares modais do inglês, desen-
volve-se a partir de um verbo transitivo, no caso, de constru-
ções compostas por dois verbos transitivos, have e get, rumo a 
um marcador gramatical invariável. E, em geral, tende a tomar 
verbos não finitos como complemento e a perder a habilidade 
de ter complementos nominais ou ocorrer nominalizado.

5 Conclusão 

Sob uma análise sincrônica de gotta no inglês ameri-
cano contemporâneo, podemos constatar, pois, seu uso 
para a expressão de cinco funções semântico-pragmáticas: 
como marcador modal de necessidade deôntica (obrigação), 
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necessidade epistêmica, possibilidade epistêmica, possibilidade 
deôntica (permissão) e volição; e quatro funções morfossintá-
ticas: como verbo principal, verbo auxiliar (quando marcador 
modal), elemento de construção adjetiva e nominal.

A partir das possibilidades de uso e da frequência de 
cada uma dessas funções, entendemos gotta como advindo 
da construção fonte have got to, bem como suas variações, 
no COCA.

Assim, gotta segue a tendência de gramaticalização, 
tornando-se mais gramatical, ao apresentar-se como verbo 
principal de conteúdo pleno e como um verbo auxiliar por 
sua marcação de modalidade e tempo.

Por fim, gotta apresenta muitas características afins de 
verbos já estabelecidos completamente como auxiliares, e 
quando analisado dentro da cadeia verb-to-TAM em cada 
processo de auxiliarização, configura-se com o que Heine 
(1993) denomina auxiliar ou afixo, estabelecendo-se no Estágio 
F, o que implica sua classificação avançada na cadeia.
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1 Navegar por diferentes perspectivas 

A malsucedida experiência do baleeiro na perseguição a 
um cachalote, narrada em Moby Dick por Herman Melville, 

1 A maior porção deste texto corresponde à primeira parte do relatório 
de pesquisa de pós-doutoramento do primeiro autor, sob a supervisão 
da Profa. Dra. Maria Angélica Furtado da Cunha, cuja publicação de 
resultados parciais já foi feita no periódico Mandinga – Revista de Estudos 
Linguísticos, Redenção-CE, v. 2, n. 1, p. 24-37, jan./jun. 2018. O texto aqui 
ampliado/adaptado corresponde àquele publicado sob o título “A Construção 
Resultativa e as Circunstâncias de Modo da LSF: compatibilidade teórica?”

2 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-graduação em 
Letras (PPGL/UERN), Pau dos Ferros/RN, wellingtonmendes@uern.br 

3 Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-graduação em Letras 
(PPGL/UFPE), Recife/PE, medianeirasouza@yahoo.com.br 
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traduz o espírito simples do empreendimento que lança-
mos neste capítulo: “[...] vivo atormentado por um contínuo 
desejo de tudo o que é remoto. Gosto de navegar mares proi-
bidos (p. 36)”. Por meio da dependência recíproca entre o  
comum/conhecido e o remoto/proibido, a natureza da inter-
secção desponta para a proposição da existência de um espaço 
intermediário (ocupado não simplesmente de estabelecer a 
conexão entre os polos muito distanciados), que escapa à noção 
de certeza e de autonomia. Esse “entre lugar” é, pois, o convite 
a perceber que as oposições mais sabidas abrigam planos que se 
entrecruzam e, a essa maneira de corte pelo meio, estabelecem 
o sistema que ainda não era visto ou que ainda não existia.

Longe de querer ser uma rota segura na relação com 
aquelas já (re)conhecidas, o propósito que vamos assumir 
nesta discussão comporta o risco de que navegar entre uma 
perspectiva (construcionista) e outra (sistêmico-funcional) 
também pode derivar uma porção de resultados que não 
ancoram nenhum barco. Mas deixar o porto em direção ao 
desconhecido é um movimento frequentemente realizado 
pela Profa. Dra. Maria Angélica Furtado da Cunha (a quem 
homenageamos com este texto), cujo trabalho de mais de qua-
renta anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
representa bem a capacidade de reunir diferentes orientações 
teórico-metodológicas sem perder a perspectiva de base: o 
funcionalismo em linguística. 
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Para que fique menos confusa a metáfora dos “mares nunca 
d’antes navegados”, estamos assumindo neste trabalho que é 
viável a colaboração de diferentes abordagens teórico-meto-
dológicas do funcionalismo em linguística para o tratamento 
de um fenômeno que, por detrás da estrutura ou daquilo que 
é materialidade, conjuga-se sistemicamente com aspectos 
(situacionais, contextuais e extralinguísticos) responsáveis 
pela construção de sentidos na e pela linguagem. Convém 
registrar, a essa altura, que não estamos inaugurando um 
mecanismo metodológico ou um campo epistêmico, senão 
apenas sinalizando ao leitor a trajetória percorrida para a 
consecução deste trabalho, que deve apontar não para um 
sistema invisível ou inexistente, mas apenas para um outro 
modo de ver ou para uma outra forma de interpretar.

Assim, atentando a essa diretriz, este capítulo focaliza 
duas categorias descritivas, quais sejam: a Construção 
Resultativa (CR) da Gramática de Construção (GC) e o Sistema 
de Transitividade (ST) da Linguística Sistêmico-Funcional 
(LSF), tendo como objetivo identificar possíveis aproximações 
compartilhadas entre as duas perspectivas. As distinções de 
enfoque, por cuidado com as abordagens, serão consideradas 
e tratadas para que, sob o impulso de vislumbrar conexões, 
não desenhemos impropriedades em seus princípios e pres-
supostos teóricos de base.
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Para dar conta desse propósito, o capítulo se organiza, 
além dessas considerações iniciais, em mais quatro seções 
principais, a saber: (2) LSF e GC: aproximações possíveis?; (3) A 
perspectiva sistêmico-complexa; (4) A CR e as Circunstâncias 
da LSF; e, a título de considerações finais, a seção (5) Para 
continuar a navegar.

2 LSF e GC: aproximações possíveis? 

A GC compreende a língua como sendo resultante de uma 
articulação do conhecimento de mundo e das percepções de 
natureza sensório-motoras que nos possibilitam processar 
as informações linguísticas, enquanto representação desse 
mesmo mundo.

Conforme recupera Salomão (2002), a GC remonta aos 
trabalhos sobre redes polissêmicas, cujo estudo principal é 
desenvolvido por Lakoff (1987). Pouco depois, Kay e Fillmore 
(1999) apresentam interesse pelas fórmulas situacionais. 
Salomão destaca que o movimento mais articulado para o 
delineamento da GC é desenvolvido por Goldberg (1995), 
quando se ocupa da produtividade da construção bitransitiva.

A partir das proposições feitas em A Construction Approach 
to Argument Structure (GOLDBERG, 1995), discutimos os 
conceitos aqui tomados para compreender a ocorrência de 
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CR em português brasileiro. Assim, entendemos a GC como 
associação das diversas dimensões da língua em seus vários 
níveis de complexidade (indistinção entre léxico e gramática 
e indissociabilidade de condições semântico-pragmáticas), e o 
conjunto de sistemas na concepção hallidayana (expressão de 
significados que se materializam em textos enquanto estrutura 
e recursos de escolhas/alternativas), que se articulam para 
formar as expressões linguísticas.

Essa compreensão das construções, derivada da proposta de 
Goldberg, vai pelo caminho do parâmetro forma-significado, 
independentemente do léxico que as construções instanciam, 
estabelecendo igualmente uma relação do plano mental do 
falante com o seu modelo físico real. Por isso, a proposta de 
Goldberg (1995) indica que as construções podem configurar 
sentidos independentemente das palavras que as compõem.

Para a autora, portanto, não é presença exclusiva do verbo 
que determina o significado pretendido em todas as orações, 
podendo as construções de estrutura argumental especificar 
a maneira como os verbos se associam com outros elementos, 
indicando, por exemplo, o evento designado pela construção, 
e não determinando todo o significado, como aborda a pers-
pectiva de tradição – que não alcança a noção de construção. 
Por exemplo, em (1) Pat baked Chris a cake – literalmente, 
Pat assou para Chris um bolo (GOLDBERG, 1998, p. 203), 
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a autora sugere que o significado de “bake” está associado 
à noção adicional de que “alguém (com intenção de) causa 
a alguém receber algo”, que pode ser atribuído ao padrão 
sintático formal Suj V Obj1 Obj2.

Neste texto, interessa-nos o modo como o evento básico 
da CR “X causa Y tornar-se Z” é codificado, entendendo tal 
realização como resultado de ação que transforma o objeto. 
Assim, no exemplo, (2) “Remendei o vestido”, podemos com-
preender a mudança do objeto apenas como consequência 
da ação de remendar. O resultado, porém, seria dado num 
exemplo como (3) “Cortei o frango em cubo”.4

A ação do sujeito-agente resulta em que o frango apresente 
mudança de estado em relação à condição imediatamente 
anterior, embora em (3) haja especificação do resultado (frango 
cortado em forma de cubo). Nos exemplos de Goldberg (1998), 
a construção é perfeitamente percebida porque, em língua 
inglesa, há sintagmas que dão conta de indicar o objeto resul-
tado (4) She sneezed her nose red (Cf. GOLDBERG, 1998, p. 
204). Em português, todavia, resultaria em agramaticalidade, 

4 Neste texto, estamos admitindo que a CR, em português, descreve o 
resultado da ação verbal (sem que necessariamente o Obj seja “criado” 
como resultado da moldura semântica do verbo) e, ao mesmo tempo, 
que os SPrep podem descrever uma propriedade, um caminho ou uma 
gradiência/circunstância com que esse Obj se configura. (Cf. GOLDBERG; 
JACKENDOFF, 2004).
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já que a codificação “espirrar o nariz vermelho” não seria 
possível, mas sim “o nariz vermelho” como possível resultado 
de tanto espirrar.

Nesse sentido, trazemos, com adaptação de Goldberg (1995, 
p. 189), o esquema com a representação mais básica da CR:
Quadro 1 – Representação da CR 

Semântica C A U S A R /
TORNAR < agente paciente r e s u l t a d o /

meta>

PRED < >

Sintática V Suj Obj SPrep/SAdj

↓ ↓ ↓

Instanciação CORTAR eu frango em cubo

Fonte: adaptado de Goldberg (1995, p. 189) 

A intenção de Goldberg (1995, 1998) de demonstrar que 
o significado se instancia na construção (instanciação aqui 
entendida como ocorrência empírica de uma construção e 
que é virtual, convencionalizada e simbólica), e não apenas 
na moldura semântica do verbo, ajusta-se ao que propõe 
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Mendes (2010), ao afirmar que as Circunstâncias5 colaboram 
igualmente para os sentidos pretendidos em textos argu-
mentativos, nas postagens de blogs então estudadas. Naquela 
ocasião, o pesquisador apresentou sequências textuais em 
que as Circunstâncias, associadas aos demais papéis do ST, 
estabeleciam relações que somente seriam possíveis a partir 
de sua realização léxico-gramatical.

A considerar as proposições de Goldberg, os exemplos da 
CR em língua inglesa e o modo como essa construção se ins-
tancia em língua portuguesa, entendemos ser apropriado indi-
car que o resultado/meta pode ser expresso por Circunstâncias 
que, associadas à instanciação verbal, apontam para o modo 
como o objeto foi mudado, resultado da ação-processo em 
que os dois argumentos estão representados (sujeito agente e/
ou causação ocorrida com sujeito causativo, cuja ação verbal 
afeta o objeto). A CR, portanto, é passível de instanciações 
variadas, com impacto direto sobre a representação cognitiva 
da linguagem (Cf. BYBEE, 2016; GIVÓN, 2012). 

Para aproximar as perspectivas teóricas a que estamos 
fazendo referência, pelo viés da LSF, as escolhas realizadas 
na léxico-gramática resultam das condições contextuais mais 

5 Componente da léxico-gramática que integra o ST, na perspectiva da LSF, e 
que é responsável pelas condições de realização de Processos e de Participantes. 
Esse componente é apresentado mais detalhadamente nas próximas páginas.
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amplas (Cultura e Situação) em que se processa o significado, a 
interação e a composição textual, articuladamente e na simul-
taneidade complexa da representação pela linguagem. Em 
outras palavras, pode ser entendida como uma manifestação 
semiótica, já que no dizer de Halliday e Martin (1993), ela se 
constitui como uma forma de representação da experiência 
humana quer seja na “realidade” presente/percebida no meio 
físico ou concreto, quer seja a “realidade” idealizada/fabricada 
em nossa mente, num plano mais abstrato.

Uma boa maneira de compreender a linguagem pela for-
mulação da LSF é admitir que os significados se realizam a 
partir de uma concepção 

metafuncional e estratificada, em que os sentidos inter-
pessoais, ideacionais e textuais ocorrem simultaneamente 
para a construção dos significados no texto e em que, 
ao mesmo tempo, as escolhas em um estrato projetam 
construções no estrato seguinte. As escolhas no estrato 
grafofonológico são a realização das escolhas do estrato 
léxico-gramatical. Estas, por seu turno, estão realizando 
escolhas no estrato semântico-discursivo, sendo que tais 
escolhas ocorrem em contextos de cultura e de situações 
distintos. (VIAN JUNIOR; MENDES, 2015, p. 164). 

Essa organização estratificada tem na oração a realização 
da transitividade, que aqui é compreendida como uma base 
de organização semântica, em que a classificação não se 
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limita à oposição já apresentada e conhecida da tradição 
gramatical entre verbos transitivos e intransitivos. Nessa con-
cepção, a transitividade é uma propriedade da oração inteira 
(representando a Metafunção Ideacional), sendo classificada 
em tipos que denotam diferentes transitividades, a partir 
da identificação de três papéis de transitividade, a saber: i) 
Processos; ii) Participantes; iii) Circunstâncias (BUTT et al., 
2001), conforme representados na Figura 1 – adaptada de 
Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 69):
Figura 1 – Transitividade na LSF 

 

Fonte: elaborada a partir de Furtado da Cunha e Souza (2011) 

Os Processos são classificados, nessa noção de transitividade, 
em seis tipos (materiais, mentais, relacionais, verbais, compor-
tamentais e existenciais) e, de modo geral, configuram ações, 
estabelecem relações, expressam sentimentos, denotam o fazer, 
o dizer e o ser, tendo em vista sua materialização através dos 
verbos. No entender de Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 71):
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O mundo das experiências é altamente indeterminado e 
essa indeterminação reflete-se no modo como a gramática 
constrói seu sistema de tipos de processos. Assim, em um 
mesmo texto podemos ver experiências construídas no 
domínio da emoção com um processo mental (...); ou no 
domínio da classificação (...). 

A concepção das autoras citadas permite vislumbrar a orien-
tação defendida por Halliday e Matthiessen (2014) de que há um 
continuum entre os processos, que, por sua vez, fundamenta-se 
no princípio da indeterminação semântica, no qual os processos 
são tidos como indistintos. Essa observação se faz importante 
porque, deste ponto em diante, é apresentada a classificação dos 
processos, a partir das concepções mencionadas:

I) materiais – processos responsáveis pela expressão de 
ações de mudanças perceptíveis (processos do fazer). 
II) mentais – processos ligados às crenças, aos valores huma-
nos, ao modo de perceber o mundo (processos do sentir). 
III) relacionais – processos que estabelecem relações entre 
entidades, seja identificando, seja classificando. 
IV) verbais – processos que expressam o dizer e situam-se 
entre os relacionais e os mentais. 
V) existenciais – processos que representam a existência 
de algo e se exprimem frequentemente através dos verbos 
haver e existir. 
VI) comportamentais – processos responsáveis pela expressão 
dos comportamentos humanos (caracteres físicos e psíquicos). 



363

Wellington Vieira Mendes
Medianeira Souza

Devemos ainda registrar que os três primeiros processos 
são tidos como principais, e os últimos como secundários, 
no entender de Halliday e Matthiessen (2014). Em breves 
linhas, podemos afirmar que participantes são os elementos 
que se realizam por meio dos sintagmas nominais, podendo 
associar-se aos processos de forma obrigatória ou não. 

O último componente do sistema de transitividade são as 
Circunstâncias. Esse componente remete às condições de rea-
lização dos processos, podendo ocorrer livremente em todos 
eles. Geralmente expressam extensão temporal, localização 
espacial ou temporal, modo, entre outros. Nos manuais de 
tradição gramatical, correspondem aos advérbios ou locuções 
adverbiais. Para melhor compreender a classificação proposta 
por Eggins (2004), abaixo reproduzimos o quadro de Furtado 
da Cunha e Souza (2011, p. 77):
Quadro 2 – Tipos de circunstâncias 

TIPO DE  
CIRCUNSTÂNCIA SIGNIFICAÇAO EXEMPLOS

DE EXTENSÃO
Distância espacial
Duração temporal

Constroem desdobramentos 
do processo em espaço (a 
distância no espaço no qual 
o processo ocorre) e tempo 
(a duração no tempo durante 
a realização do processo)

Nadou 4 
quilômetros.
Caminhou por 
sete horas.

DE CAUSA Constrói a razão pela qual 
o processo se atualiza

Não fui ao 
trabalho por 
causa da chuva.
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DE LOCALIZAÇAO
Tempo
Lugar

Constroem a localização 
espacial e temporal na qual 
o processo se realiza

Pedro acordou 
às sete horas.
Mauro caminha 
na praia.

DE ASSUNTO
Relaciona-se aos processos 
verbais e é um equivalente 
circunstancial da verbiagem

Discutiam 
sobre política.

DE MODO Constrói a maneira pela qual 
o processo é atualizado

Almoçamos 
tranquilamente.

DE PAPEL
Constrói a significação 
de ser ou tornar-se cir-
cunstancialmente

Vim aqui 
como amigo.

DE ACOMPA-
NHAMENTO

É uma forma de juntar 
participantes do processo e 
representa os significados 
de adição, expresso pelas 
preposições “com” ou “e”, 
ou de subtração expresso 
pela preposição “sem”

Amélia foi ao 
cinema com o 
namorado.
João saiu 
sem o filho.

As Circunstâncias de Modo, que podem ocorrer livremente 
em todos os processos, são realizadas na léxico-gramática de 
diferentes formas em língua portuguesa, conforme constatamos 
em Mendes (2010), quais sejam: i) adjetivo + sufixo –mente 
(e.g., almoçamos tranquilamente); ii) preposição em + nome 
(e.g., cortar em cubo). Dessa segunda realização, deriva o nosso 
entendimento de que o componente circunstancial é responsável 
pela realização da CR, em português, conforme exemplo (3). 

Como as Circunstâncias ocorrem com maior frequência 
em processos materiais (que realizam ações perceptíveis no 
plano físico), as instanciações em que se dão esses processos 
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correspondem à realização da CR, não sendo esta apenas a 
soma dos significados das partes que compõem essa forma.

Na seção a seguir, apresentamos a abordagem teórico-me-
todológica que orienta os procedimentos e interpretações das 
pesquisas que têm sido propostos a partir de Mendes (2016, 
2018), a saber: a perspectiva sistêmico-complexa. Por essa 
orientação, será possível ao leitor identificar a maneira como 
as amostras foram trazidas dos corpora.

3 A perspectiva sistêmico-complexa 

Mendes (2016, 2018), a partir do interesse pelas relações 
de junção em textos acadêmicos, desenvolveu investigação 
mais afastada da sombra das tradicionais impressões, como 
exemplo, as de que estudos que adotam modelo quantitativo 
seriam “estruturalistas”, ainda que se apresentem funcionalis-
tas. Assim, por ocasião dessas pesquisas, devemos ratificar que 
as posições assumidas acerca do objeto de estudo (o quê?), da 
natureza e filiação da pesquisa (por quê?) e do percurso para a 
explicação do fenômeno (como?) tornaram-se ponto principal 
do estudo porque se fazia necessário garantir que as análises 
empreendidas se sustentavam numa proposta que relacionava 
diferentes estratos de significados e conjugava diferentes 
conceptualizações. Logo, a orientação geral mais apropriada 
ao tal propósito toma como base a LSF, perspectiva teórica 
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concebida por Michael Alexander Kirkwood Halliday, para 
quem a linguagem é proposta a partir de um sistema social e 
cultural, o que implica, necessariamente, interpretá-la dentro 
de um contexto sociocultural em que tal processo se realiza. 

Por esse viés, a LSF é também uma proposição de natu-
reza metodológica visto que possibilita a compreensão de 
certos fenômenos da linguagem, sem excluir sua conexão 
com os demais estratos. Por exemplo, se estiver o pesqui-
sador estudando um fenômeno que se apresenta no estrato 
grafofonológico, a melhor forma de compreendê-lo ou de 
interpretá-lo será pela recorrência ao estrato léxico-gramatical 
(mais próximo), passando pelo estrato semântico-discursivo 
até chegar aos contextos que mobilizam tal fenômeno.

Neste ponto, defendemos que a noção de pensamento 
sistêmico-complexo envolve necessariamente a assunção 
de uma perspectiva que conecta sistemas e complexidade, e 
não pura e simplesmente a intersecção desses dois conceitos 
(eles, em si mesmos, já denotam uma infinidade de possibili-
dades conceituais). Tomamos o pensamento sistêmico como 
perspectiva que enfatiza a visão de totalidades integradas, 
costumeiramente manifestas no uso de terminologia como 
conexidade, relações, padrões e contexto; e, complexidade 
como a interconexidade que existe nas redes, cuja compreensão 
deve se pautar na não linearidade e na dinamicidade dos 
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fenômenos (CAPRA; LUISI, 2014). Por isso, a abordagem do 
pensamento sistêmico-complexo configura-se como inter-
conexidade que se manifesta nas totalidades integradas em 
redes e em padrões perceptíveis nos diferentes contextos. Nas 
relações com a linguagem, essa abordagem deve dar conta 
das CR e de sua aproximação com as Circunstâncias na LSF, 
como estamos propondo aqui.

Na perspectiva sistêmico-complexa, as noções do para-
digma mecânico não se ajustam aos fenômenos estudados 
nas ciências sociais, nas ciências humanas e na ciência da 
linguagem, especificamente, porque a abordagem tradicional 
de ciência não resiste à ideia de instabilidade, já que as expe-
riências, por essa lógica, devem ser submetidas a controle (Cf. 
POPPER, 2006, p. 35). Esse controle restrito nem sempre se 
compatibiliza com o modo de fazer ciência na área dos estudos 
linguísticos, pois os sistemas com os quais lidamos não podem 
ser entendidos como objetos estáticos e/ou autônomos.

Uma primeira noção que trazemos à superfície tem a 
ver com a consagrada designação de objeto de pesquisa, que 
comumente se refere ao que responde à pergunta o quê?, 
englobando o problema, hipótese básica, hipóteses secundá-
rias e variáveis. As concepções ainda comportam a ideia do 
“que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar”, 
podendo, do ponto vista formal, possuírem diversas ciências 
o mesmo objeto material. (Cf. MARCONI; LAKATOS, 2007, 
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p. 81, 222). Nessas definições, o caráter estático e concreto 
(passível de medição e de escalonamento espaciotemporal, de 
observação, de manipulação laboratorial e de controle) induz 
o pesquisador ao pensamento linear e ao entendimento de 
que tudo que se pode saber, conhecer, entender, construir se 
encerra no “objeto delimitado na pesquisa”.

Dessa forma, tendo em conta o que já registramos, aportar 
o potencial da LSF e de sua perspectiva epistêmica/meto-
dológica e, portanto, complexa, levou-nos ao diálogo com 
Silva (2016)6, que apresenta alternativa à também válida 
terminologia de objeto de estudo, propondo ele que sistema-
-de-interesse se ajusta ao que fazemos em nossos estudos. O 
sistema-de-interesse, pois, “nem é o ponto a que se chega, 
nem a referência de partida – o sistema é o percurso; nem é a 
delimitação e nem a expansão – o sistema-de-interesse é uma 
perspectiva; nem é a calibração e nem o elemento ampliado/
reduzido – o sistema-de-interesse é aquilo que se configura 
nas diferentes relações de sentido, que o pesquisador mobiliza 
ao interagir com o/no mundo.” (MENDES, 2018, p. 26). 

Essas noções estão elucidadas na Figura 2, composta a 
partir de círculos cotangenciais comumente vistos na LSF:

6 Silva (2016) é o primeiro pesquisador brasileiro a defender a proposição de 
sistema-de-interesse, especificamente por “possibilitar a compreensão do 
objeto de forma multirrelacional e interconectado à rede que o constitui e 
à qual contribui para constituir” (p. 18).
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Figura 2 – Perspectiva sistêmico-complexa da pesquisa em linguagem

Fonte: Mendes (2018, p. 28) 
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Da Figura 2, fica o entendimento de que a pesquisa, no viés 
proposto, realiza-se nos e dos próprios contextos em que os 
sistemas discursivos significam, e sua interpretação também 
ocorre nesses mesmos contextos e sistemas, de modo que os 
resultados decorrem do caráter interpretativo e da compre-
ensão da relação entre o sistema-de-interesse, o pesquisador e 
o contexto pontual, temporal em que o trabalho toma forma 
e apresenta sua função ou contribuição.

Consideramos ainda que os movimentos propostos na 
Figura 2 são possibilidades e não uma lista pronta e fechada. 
Na abordagem sistêmico-complexa, os movimentos compre-
endem a (i) orientação teórico-ideológica geral, em que se ins-
crevem os contextos de cultura e de situação (quem pesquisa é 
envolvido em grupos/bases, cuja orientação teórica subjacente 
é um dos aspectos com os quais as pessoas se identificam na 
academia); (ii) a incorporação de um fenômeno que pode 
ser interpretado a partir da orientação geral (tais fenômenos 
comumente são/estão construídos ou significados no estrato 
semântico-discursivo, em que os conteúdos se realizam através 
de textos); (iii) organização de um conjunto de dados linguís-
ticos suficientemente representativo do sistema-de-interesse 
(os dados linguísticos são organizados em corpora, muitas 
das vezes para uso com ferramentas eletrônicas que facilitam 
a busca de dados em grande monta); (iv) seleção de itens 
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(amostras) representativos do fenômeno estudado, disponível 
no estrato grafofonológico. A interpretação do fenômeno não 
compreende, propriamente, um movimento pontual, tendo 
em vista que é construída durante todo o percurso, desde a 
identificação do pesquisador com a perspectiva até a recolha 
ou organização de dados e seu tratamento mais minucioso. 
Essa interconexidade entre totalidades integradas em redes 
é a característica basilar do pensamento aqui sugerido, de 
modo tal que qualquer sistema-de-interesse deve tomar em 
conta, no plano de estratificação do intralinguístico e do 
extralinguístico, todos os níveis discursivos e seus diferentes 
contextos motivadores.

Pelo que dissemos até aqui, essa orientação sistêmico-com-
plexa é, portanto, passível de associação teórico-metodológica 
com o modelo que assume a gramática em vários níveis de 
complexidade, entendendo o pareamento de forma (proprie-
dades fonológicas, morfológicas e sintáticas) e significado 
(propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcio-
nais) como resultante do significado total no contexto em que 
se realiza (Cf. BYBEE, 2016).

Assim, para dar conta do objetivo de identificar relações 
de significado em português brasileiro que comportem a ideia 
de que “X faz Y tornar-se Z”, a fim de analisar correlações 
entre o ST da LSF e o arcabouço da GC, selecionamos do 
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Corpus D&G (VOTRE; OLIVEIRA, 1996; FURTADO DA 
CUNHA, 1998) ocorrências que permitissem identificar 
realização sintático-semântica da CR em língua portuguesa 
pelas Circunstâncias de Modo, especificamente no que diz 
respeito ao resultado/meta. O conjunto de corpora D&G têm 
juntos em torno de 2,6 milhões de palavras e apresentam 
textos orais e escritos das cidades de Natal, Rio de Janeiro, 
Juiz de Fora, Rio Grande e Niterói.

Para consecução do propósito deste texto, fizemos uso 
do WordSmith Tools (SCOTT, 2012), que é um conjunto de 
programas integrados que se prestam ao levantamento de 
dados linguísticos e à descrição, a partir do processamento de 
arquivos eletrônicos em formato de edição de texto (*.txt). Esse 
pacote computacional apresenta três programas principais. 
São eles: WordList, que permite gerar listas de palavras con-
tendo todas as palavras do arquivo ou arquivos selecionados, 
elencadas em conjunto com suas frequências absolutas e 
percentuais; Concord, que faz concordâncias de uma palavra 
específica com partes do texto em que ocorreu; e, KeyWords, 
que elabora uma lista de palavras, comparando sua frequência 
com a de um outro corpus (referência).

Para recenseamento das ocorrências, utilizamos unica-
mente as duas primeiras ferramentas: a WordList apenas para 
obter as estatísticas gerais dos corpora e a Concord para busca 
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de amostras. Com a aplicação Concord, fizemos a delimitação 
dos parâmetros de busca e seleção: apenas as amostras que 
sintaticamente são configuradas por Suj V Obj1 Obj2, com 
a busca por “em + nome”.

Na seção a seguir, recuperamos as amostras selecionadas a 
partir dos procedimentos próprios da perspectiva que aborda-
mos, a fim de que o leitor possa perceber um movimento prag-
mático relacionado ao pensamento sistêmico-complexo com 
o interesse na CR e sua aproximação com as Circunstâncias 
de Modo, no paradigma da LSF.

4 A CR e as Circunstâncias da LSF 

Nesta última parte, apresentamos uma discussão sobre 
as CR identificadas nos corpora a partir do parâmetro de 
entrada na aplicação Concord explicitado antes. Com base 
nesse procedimento de recenseamento de dados, foram iden-
tificadas no total 13 (treze) amostras da CR nos corpora D&G 
com instanciação codificada como Circunstâncias de Modo, 
como concebido pelo ST da LSF.

As amostras encontradas se apresentam com os processos 
cortar e bater, conforme apresentamos, a seguir:

(4) você pega a carne... corta em picadinho... tempera... e 
bota com água na panela... depois você pega o... o molho de 
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tomate... bota... pega um monte de... de verdura... um monte 
de coisa... e pica... (D&G, Rio de Janeiro)  

(5) Uma coisa que eu faço muito bem é Bolo de Cenoura 
vou explicar: Eu pego 3 cenouras médias, descasco elas e 
corto-as em pedaços pequenas. (D&G, Rio de Janeiro)  

(6) corto:: oito bananas... nanicas... e boto ali... aí bato 
uma clara em neve... boto em cima... aí pego e boto no forno... 
(D&G, Rio Grande)  

(7) Eu sei fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate.  
Primeiro a gente pega cenoura, descasca, corta em fatias, 
coloca no liquidificador com óleo e ovos, bate bem. (D&G, 
Rio de Janeiro)

(8) aí com a salsicha né ... aí eu corto em pedaços menores 
... coloco a salsicha dentro ... enrolo e coloco lá no ... no ... no 
forno né ... e a pizza também é só ... coloca no forno e dá uns 
dez ... uns dez minutos pra ela ficar pré-cozida ... (D&G, Natal)  

Nas amostras de (4) a (8) temos ocorrências que instan-
ciam a CR nas quais a Circunstância de Modo aponta para 
o resultado/meta última da mudança operada pelo sujeito-
-agente (você, em 4; eu, em 5, 6 e 8; a gente, em 7) sobre o 
objeto-paciente (carne, em 4; cenoura, em 5 e 7; clara, em 6; 
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salsicha, em 8). O esquema de Goldberg (1995), indicado no 
Quadro 3, aplica-se bem às amostras:
Quadro 3 – CR nos corpora analisados 

Semântica CAUSAR/
TORNAR < agente paciente resultado/meta>

PRED < >

Sintática V Suj Obj SPrep/SAdj

↓ ↓ ↓

Instanciação

CORTAR
CORTAR
BATER
CORTAR
CORTAR

Você
Eu
Eu
a gente
Eu

carne
cenouras
uma clara
cenouras
salsicha

em picadinho
em pedaços pequenos

em neve
em fatias

em pedaços menores

É importante observarmos que as Circunstâncias de Modo, 
com a configuração sintática instanciada (em + nome), reali-
zando os significados pretendidos de “Y tornar-se Z”, somente 
constroem sentidos próprios das CR.

Tratando especificamente das relações de significado em 
português brasileiro, que comportam a ideia de que “X faz Y 
tornar-se Z”, pudemos perceber que apenas o gênero relato 
de procedimento apresentou o esquema da CR, podendo 
reforçar, nesse caso, que as construções codificam eventos 
específicos da experiência no mundo físico, configuradas 
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para o cumprimento de finalidades específicas do discurso. 
Nesse caso, podemos entender que a configuração sintática 
apresentada, pareada com a indicação pragmático-semân-
tica correspondente, poderá ser utilizada virtualmente em 
qualquer predicado quando o sujeito desejar representar 
orientações de manipulação de alimentos para refeições.

No que diz respeito ao resultado causado no objeto/paciente 
da CR, observamos o emprego das Circunstâncias de Modo 
do ST realizando o resultado/meta, ainda que a LSF pudesse 
indicar o modo como o processo material foi configurado, sem 
referência direta ao efeito de “tornar-se” no participante-meta. 
Sendo assim, expressões como “cortar Y em fatias/picadi-
nho”, “quebrar Y em pedaços pequenos”, “bater Y em neve” 
não devem, portanto, apenas circunstanciar a ação concreta, 
mas também apontar o resultado que o objeto comportou. 
Podemos ainda afirmar que o SPrep da CR aqui esquematizada 
apresenta natureza adverbial (própria das Circunstâncias do 
ST), uma vez que, além de descrever o resultado, modifica-o, 
considerando-se a gradiência a que o Obj pode ser submetido 
como resultado da ação de causar/tornar.

Uma análise no estrato léxico-gramatical permite-nos 
admitir que a CR, no esquema demonstrado, não se apre-
senta de forma fixa, já que o SPrep/SAdj apresenta variação 
gramatical de número (picadinho/fatias), de grau (picadinho/
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menores), podendo também ser modificado por outro nome 
(pequenos). Por outro lado, a forma “bater clara em neve” 
parece ser mais fixa, já que apresenta identidade de sentido 
fora do conjunto de outros elementos com os quais se relaciona, 
sem variação gramatical no plano da forma. 

Na relação com LSF, fica patente que o sentido causar/
tornar foi somente realizado por Processos que expressam 
ações de mudanças perceptíveis (constructo teórico em que 
se aproximam as orientações teóricas aqui abordadas), com 
Participantes obrigatórios presentes (ator – participante 
que faz a ação; meta – participante afetado pelo processo). 
Portanto, no estrato semântico-discursivo, a CR descreve 
eventos que denotam mudança perceptível na experiência 
dos informantes, própria dos processos Materiais do ST da 
LSF, ou seja, eventos ou situações do modo realis (eventos 
fatuais), revelando usos literais em que tais processos não 
sofreram extensão metafórica.

Como a instância da construção aqui estudada foi loca-
lizada a partir do parâmetro de busca já indicado, especial-
mente para atentar à hipótese de que as Circunstâncias de 
Modo podem configurar o evento resultativo em língua 
portuguesa, outros esforços têm indicado a consideração 
de que a CR pode apresentar outra forma, inclusive com a 
metaforização de processos como parece ser o caso de “deixar” 
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e “tornar-se”, conforme propõe Bybee (2016), a partir do 
inglês e do espanhol.

Dito isto, afirmamos que a aproximação entre a GC e 
a LSF não é somente possível, mas também viável, já que o 
componente ideacional proposto por Halliday (1985) alcança 
as ideias de Goldberg à medida que as construções são apre-
sentadas como sendo resultantes da experiência de mundo 
dos sujeitos e do modo como a representam na língua.

5 Para continuar a navegar... 

A retomada do tema deste trabalho assenta que o esquema 
das CR é passível de associação ao ST e seu componente 
Circunstância, mais especificamente com as relações de 
significado em português brasileiro expressas por “X faz Y 
tornar-se Z”, com foco na codificação da mudança do objeto.

A análise empreendida nas amostras de língua em uso 
(sem descuidar do estatuto teórico-metodológico que cada 
vertente comporta) permite o entendimento de que a reali-
zação sintático-semântica da CR é possível em língua por-
tuguesa pelas Circunstâncias de Modo, o que demonstra as 
aproximações teórico-metodológicas compartilhadas pelos 
estudiosos tomados neste trabalho.
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Para o Sistema de Transitividade resta a contribuição de 
que as Circunstâncias realizadas na léxico-gramática, com 
significado resultativo, têm ocorrência, até o momento pre-
sente de nosso conhecimento, apenas nos processos materiais. 
Pela mesma via, as CR em língua portuguesa se realizam 
prototipicamente pelas Circunstâncias de Modo, cumprindo 
papel específico no discurso, enquanto processo que ocorre, 
recorre e que opera no uso da língua.

As questões levantadas e os dados de uso observados 
apontam para a necessidade de estudos com maior volume de 
texto, capazes de indicar outras realizações léxico-gramaticais 
para as CR, além da possível ampliação das instâncias de 
realização de resultativas em português (não somente pelas 
Circunstâncias), bem como de melhor refinar o Sistema de 
Transitividade a partir da orientação da GC.

A necessidade de melhor entender essas relações obri-
ga-nos a continuar o trabalho para ampliar/investigar esses 
usos e instanciações em maior variabilidade de textos, sufi-
cientemente representativos de interações em que a CR seja 
mais recorrente. Assim, seria possível entender não apenas 
as relações de causalidade no evento resultativo (entender 
o porquê), mas também as de correlação (descrever como 
é), de modo que seja possível percebê-lo a partir de suas 
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instanciações e não simplesmente como derivação do que já 
é sabido a seu respeito em línguas como inglês ou espanhol.
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9 Linguística funcional no 
século XXI: quo vadis?  

Ivo da Costa do Rosário1

Mariangela Rios de Oliveira2

1 Introdução 

O título do presente capítulo contempla a questão cen-
tral que desejamos discutir: a reflexão sobre os rumos, os 
refinamentos e as alternativas teórico-metodológicas do 
Funcionalismo praticado no contexto do Grupo de Estudos 
Discurso & Gramática3 (doravante D&G) neste início do 
século XXI. Esse propósito advém da estreita relação que 
passamos a estabelecer mais recentemente com a abordagem 
construcional da gramática, de vertente cognitivista, nos 

1 Universidade Federal Fluminense – Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas, Niterói, Rio de Janeiro, rosario.ivo3@gmail.com

2 Universidade Federal Fluminense – Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas; Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
Faculdade de Formação de Professores, São Gonçalo, Rio de Janeiro,  
mariangelariosdeoliveira@gmail.com

3 Informações sobre o grupo no site https://discursoegramaticablog.wordpress.com/
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termos de Goldberg (1995, 2006, 2019) e Croft (2001), entre 
outros. Tal vinculação faz com que nossa própria identi-
dade acadêmica seja impactada, com a assunção do termo 
Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante LFCU), 
que melhor define, teoricamente, o Funcionalismo que hoje 
praticamos, como assumido em Cezario e Furtado da Cunha 
(2013) e Rosário e Oliveira (2016), entre outros.

Por conta da adoção do modelo construcionista, como 
apresentado em Traugott e Trousdale (2013, p. 8), a relação 
entre aspectos formais da gramática (F), envolvendo os níveis 
da sintaxe, da morfologia e da fonologia, e aspectos do signi-
ficado (S), contemplando os eixos do discurso, da semântica 
e da pragmática, passa a ser tratada com maior equilíbrio, 
sintetizada na formulação [[F] < > [S]]. Tal vinculação mais 
estreita entre as vertentes teóricas funcionalistas e cognitivis-
tas, em prol da pesquisa holística dos usos linguísticos, acaba 
por atingir e desafiar a investigação científica, em termos da 
necessária reflexão e do maior controle acerca dos modelos 
e dos métodos analíticos empregados. 

Furtado da Cunha, Silva e Bispo (2016, p. 64) sintetizam 
essa questão, ao afirmarem que
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A incorporação de conceitos de uma teoria linguística 
por outra exige uma postura crítico-reflexiva do pesqui-
sador, de modo a estabelecer limites quanto ao que deve 
ou não ser utilizado na análise de fenômenos específicos. 
Sem essa atitude, ele corre o risco de adotar conceitos 
e/ou categorias de análise não plenamente compatíveis 
e, consequentemente, descaracterizar e comprometer a 
própria pesquisa. 

No caso específico da LFCU, os mesmos autores destacam que

A articulação da tradição funcionalista norte-americana à 
proposta construcionista [...] suscita uma cuidadosa refle-
xão sobre questões relativas a especificidades e fronteiras 
teórico-metodológicas de cada um desses paradigmas. Essa 
reflexão se justifica pelo intento de, por um lado, ratificar 
pontos de convergência e contribuições significativas; por 
outro, identificar possíveis restrições de diálogo, com vistas 
ao empreendimento de ajustes conceituais e analíticos bem 
como à manutenção de um perfil identitário. (FURTADO 
DA CUNHA; SILVA; BISPO, 2016, p. 56). 

Assim posto, neste momento, consideramos necessária a 
reflexão que aqui fazemos, no apontamento e na ratificação 
daquilo que nos identifica efetivamente como pesquisadores 
funcionalistas, em termos teóricos e metodológicos, em meio 
ao vasto campo da Linguística na contemporaneidade. É 
importante identificar as contribuições e, de outra parte, 
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apontar os limites de outros paradigmas teóricos, com seus 
específicos modelos de investigação e procedimentos de 
análise. Nesse sentido, o presente capítulo consiste também 
na contribuição do D&G ao debate do tema, no contexto 
da LFCU, assumindo assim o protagonismo na pesquisa 
funcionalista hoje praticada no Brasil.

Para darmos conta de nossos propósitos, o capítulo se 
encontra dividido em quatro seções. Na primeira, discutimos 
o que se entende por teoria, modelo e método na Linguística 
de modo geral. O foco é tratar das definições, das relações e 
dos limites entre esses três conceitos que, por vezes, podem 
ser confundidos. Na segunda seção, voltamo-nos de modo 
mais específico para a abordagem desses mesmos conceitos 
em termos da LFCU, no destaque de sua vinculação à cons-
trucionalização, tomada como modelo de mudança linguística 
de base cognitivista. Enfatizamos o que marca efetivamente 
a pesquisa funcionalista nesse recente viés e os limites que 
devem ser levados em conta. Na terceira seção, de feição 
empírica, demonstramos, a partir de pesquisa recentemente 
desenvolvida no contexto do D&G UFF, como a LFCU pode 
bem conjugar teoricamente Funcionalismo e Cognitivismo, 
por intermédio da seleção de modelos e métodos específicos de 
análise, adotando ainda metodologia complementar oriunda 
da Psicolinguística. Trata-se, portanto, da aplicabilidade do 
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que hoje praticamos na LFCU. Por fim, na quarta seção, 
trazemos algumas propostas e encaminhamentos a partir 
das reflexões e dos resultados de pesquisa apresentados, no 
intuito de construirmos uma agenda de trabalho, consistente 
e bem fundamentada, para dar conta dos desafios da LFCU 
no século XXI. Essa agenda não esgota e nem resolve todas as 
demandas e impasses, mas conduz a uma pauta consequente 
e capaz de garantir a continuidade da coerência e do apuro 
de nosso trabalho acadêmico.

2 Teoria, modelo e metodologia 
na Linguística como ciência 

Como qualquer campo científico, a Linguística também 
é organizada em diferentes teorias e modelos, o que implica a 
seleção de metodologia adequada e compatível para o desen-
volvimento das pesquisas. Comumente teoria e modelo são 
dois conceitos tomados de forma intercambiável, o que não 
parece ser muito produtivo, haja vista as especificidades e os 
diferentes status de cada nível na hierarquia do conhecimento.

A Filosofia da Ciência ou a Epistemologia ocupa-se 
justamente da investigação dessas diferentes instâncias do 
pensamento científico. Neste capítulo, interessa-nos mais 
diretamente que luzes esse assunto pode lançar sobre a inves-
tigação em Linguística, de forma mais específica no campo 



389

Ivo da Costa do Rosário
Mariangela Rios de Oliveira

da LFCU. Afinal, vivemos em um emaranhado de conceitos e 
terminologias que, de maneira inadvertida, podem produzir 
confusões e sobreposições.

Na visão do senso comum, teorias são ideias não compro-
vadas, elucubrações ou meras especulações. De acordo com 
Lyons (1987), manuais de introdução aos estudos linguísticos 
costumam distinguir de modo efetivo a Linguística (com 
seu status científico inequívoco) da gramática tradicional 
(considerada fora desse escopo, uma vez que faltaria a essa 
segunda objetividade e empirismo, entre outros requisitos). 
A Linguística seria tomada, assim, como a visão científica 
do estudo da língua, amparada em métodos empíricos e 
resultados evidentes, obtidos por intermédio de coleta, des-
crição e análise rigorosas de dados publicamente verificáveis, 
manipulados com base em modelos e métodos compatíveis 
e pertinentes à teoria adotada.

Na visão de Candiotto (2008, p. 33), a teoria constitui 
um conjunto de princípios fundamentais que orientam a 
explicação dos fatos. Nesse sentido, as teorias organizam o 
conhecimento por meio de um sistema de conceitos, com o 
uso de vocabulário próprio, permitindo melhor apreensão dos 
fatos por meio de uma lupa, que seleciona alguns aspectos e 
naturalmente descarta outros. Assim, podemos afirmar, por 
exemplo, que a Linguística Estrutural, a Linguística Gerativa, 
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a Linguística Funcional e a Linguística Cognitiva são teorias 
em seu sentido pleno, tendo em vista que têm vocabulário 
próprio (o que indica uma reunião de conceitos da área), 
visão de língua específica e um conjunto de aspectos que 
costumam receber maior ênfase que outros.

Ainda nas palavras de Candiotto (2008, p. 33), a teoria 
procura delimitar o campo de investigação em cada ciência, 
em particular, com o intuito de focalizar a atenção em deter-
minados aspectos. A Linguística Gerativa, por exemplo, elege 
a sintaxe como módulo de maior importância dentre outras 
áreas da gramática. A Linguística Funcional, por sua vez, 
destaca a empiria e tem no nível morfossintático da gramática 
seu campo privilegiado de pesquisa. Assim, cada teoria sele-
ciona suas áreas prioritárias de investigação. Lyons (1987, p. 
31) sumariza essa relação com a declaração de que aquilo que 
cada linguista nomeia de sistema linguístico consubstancia-se, 
na verdade, como um construto teórico, que naturalmente 
está sujeito a diferentes pontos de vista.

Cabe às teorias fornecer explicações para os fatos. Na 
visão de Kaplan (1972, p. 359-377), as explicações são par-
ciais, condicionais, indeterminadas, inconclusivas, incertas, 
intermediárias e limitadas. Assim, nenhuma teoria é capaz 
de dar a palavra final acerca de qualquer fenômeno. Como 
já foi afirmado, é sempre uma lupa sobre algum aspecto em 
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investigação. Explicações são regras plausíveis e provisórias, 
até que o desenvolvimento científico avance e confirme ou 
infirme a teoria em si. 

Na Linguística Funcional norte-americana, a tese da 
unidirecionalidade foi bastante evocada ao longo do tempo. 
Mais modernamente, com o avanço da reflexão teórica e 
diante de resultados de pesquisa, tendemos a considerar a 
direcionalidade como um constructo teórico mais afinado 
com a mudança linguística. Por muito tempo, a reanálise 
foi eleita como um fenômeno primordial no processo de 
mudança. Na contemporaneidade, a analogia progressiva-
mente ganha mais espaço e demonstra ser capaz de explicar 
diversos fenômenos da linguagem, sendo tão útil quanto a 
reanálise (modernamente chamada neoanálise). Logo, as teo-
rias são sempre marcadas pela provisoriedade. Na Linguística 
Funcional, essas guinadas podem ser constatadas em fontes 
como Traugott e Trousdale (2013), Traugott e Dasher (2005) 
e Hilpert (2014), por exemplo.

Por esse motivo e pela própria limitação do conhecimento 
humano, as teorias nunca são suficientes para descrever a 
realidade em toda sua amplitude. É por isso que há esforço 
permanente para que as pesquisas empreendidas sejam 
aprimoradas. Para tanto, criam-se modelos, o que não se 
confunde com teorias. Vejamos o que diz Candiotto (2008, 
p. 41), baseado em outros autores:
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Rudner (1969) nos alerta quanto ao problema da não uni-
formidade, no vocabulário da ciência, no que diz respeito 
aos termos ‘modelo’ e ‘teoria’. Contudo, o impasse está 
em que, muitas vezes, tais termos são empregados como 
sinônimos ou também, em outros casos, o termo ‘modelo’ é 
aplicado equivocadamente a uma determinada formulação 
teórica que, em si mesma, não é uma teoria. Em ciência 
formal, o termo modelo é usualmente empregado para 
se referir a entidades extralinguísticas na busca de uma 
explicação precisa e relativamente simples. Sendo assim, 
um modelo para uma teoria consiste numa interpretação 
alternativa do mesmo cálculo. (RUDNER, 1969, p. 45). 

Cada teoria costuma valer-se de modelos. Assim, a 
Linguística Gerativa lança seu empreendimento no contexto 
do modelo padrão da gramática. Logo em seguida, desenvolve 
o modelo padrão estendido e, a partir de 1980, investe no 
conhecido modelo de princípios e parâmetros até chegar ao 
chamado programa minimalista. 

No que concerne ao grande campo da Linguística Cognitiva, 
Ferrari (2010) propõe que a Gramática Cognitiva, a Gramática 
de Construções e a Teoria da Mesclagem Conceptual são 
três diferentes modelos, caracterizados por diferentes (mas 
complementares) perspectivas acerca da linguagem. Todos 
esses modelos compartilham uma visão não modular da 
língua, mas apresentam especificidades.
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Já na Linguística Funcional de vertente norte-americana, 
o paradigma da gramaticalização serviu como modelo para 
a interpretação da mudança linguística ao longo de algu-
mas décadas, como se apresenta pioneiramente no Brasil em 
Martelotta, Votre e Cezario (1996). Em etapa posterior, esse 
modelo expande seu poder exploratório, passando também 
a recobrir alguns fenômenos sincrônicos das línguas. 

Atualmente, em sua formulação mais moderna, a 
Linguística Funcional passa a apropriar-se de outro modelo, 
denominado construcionalização, devido à fusão de pontos 
comuns entre o estudo da mudança linguística de vertente 
funcionalista e a abordagem construcional da gramática, de 
base cognitivista, como se encontra em Traugott e Trousdale 
(2013), Hilpert (2014) e em fontes nacionais, como Cezario e 
Furtado da Cunha (2013), Oliveira e Rosário (2015) e Oliveira 
e Cezario (2017), entre outros.

A constatação a que podemos chegar é que as teorias 
podem abrigar diferentes modelos, desde que haja compa-
tibilidade entre uma instância e outra. Na hierarquia da 
construção do conhecimento, as teorias estão em nível mais 
alto que os modelos, que, por sua vez, são representações 
orgânicas e sistematizadas destinadas à interpretação dos 
fatos. A metodologia, por fim, está a serviço da aplicabilidade 
e da testagem dos pressupostos teóricos, na base de seus 
modelos específicos.
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Neste texto, interessam-nos de modo particular as relações 
que podem ser estabelecidas entre duas teorias (Linguística 
Funcional e Linguística Cognitiva) e dois modelos (Gramática 
de Construções e Construcionalização). Indagamos acerca da 
compatibilidade dessas instâncias e dos procedimentos mais 
adequados para dar conta dos usos linguísticos no século 
XXI, além do papel dos testes psicolinguísticos nesse empre-
endimento, levando em conta a tríade estrutura linguística, 
processos cognitivos e pressões pragmático-discursivas, como 
destacado em Martelotta e Alonso (2012). Na seção seguinte, 
esses pontos são tratados de modo mais estreito e específico, 
no contexto da LFCU.

3 Linguística Funcional no século 
XXI – interfaces e desafios 

Nesta seção, três aspectos fundamentais conduzem nossa 
reflexão acerca da LFCU, a saber: a primazia do dado, o papel 
das novas metodologias e a questão da identidade teórica da 
pesquisa, no nosso caso, no contexto do D&G.

O dado constitui o ponto fundamental para a linha de 
análise que praticamos, tal como referido em Oliveira e Votre 
(2009). Ser funcionalista pressupõe e implica analisar dados 
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de língua em uso. No Funcionalismo Clássico4, tínhamos até 
mesmo um grande pudor quando precisávamos recorrer à 
nossa memória e intuição e “criar” exemplos para ilustrar uma 
ou outra asserção. Sem dúvida, essa era uma atitude aparente-
mente exagerada da nossa parte, pois, como falantes nativos, 
temos consciência do que é possível em nossa língua, tanto 
em termos lexicais quanto gramaticais. Contudo, essa questão 
nem mais importa, pois, com o avanço da tecnologia, uma 
simples busca no Google já dá conta dessa nossa dificuldade 
inicial, pois mesmo sem encontrar um determinado dado em 
corpus, podemos coletar um dado extraído da internet e tecer 
as devidas justificativas para seu uso na pesquisa.

Como funcionalistas, acreditamos que é preciso defender a 
primazia do dado real na pesquisa científica. Compreendemos 
o termo real como a ocorrência linguística que é flagrada em 
situação de interação humana, falada ou escrita, de gêneros 
diversos e em períodos distintos da história da língua. A 
atenção ao dado de uso real constitui um ponto forte que nos 
distingue de abordagens de cunho mais formalista, associadas 
à chamada língua-I (língua interna).

4 De acordo com Rosário e Oliveira (2016), consideramos como a fase clássica 
do Funcionalismo o período que compreende os anos iniciais dessa vertente 
teórica, concernente às décadas de 60 e 70 do século XX, até os primeiros 
anos do século XXI.
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De outra parte, a preocupação com os níveis de maior 
abstração de que hoje se ocupa a LFCU, na perspectiva da 
abordagem construcional da gramática e sua hierarquia, 
distribuída em esquema > subesquema > microconstrução, 
é um ganho relevante para nossa pesquisa, que expande o 
olhar investigativo e ajuda a explicar como a rede de cons-
truções de que se constitui a língua é organizada na mente 
dos falantes, tal como demonstrado, no Brasil, por Rosário e 
Oliveira (2016). Por outro lado, consideramos que nosso olhar 
primordial precisa estar no nível do dado, do constructo, do 
token. Afinal, é nesse nível que podemos analisar aspectos 
como pressão de informatividade, relações metonímicas e 
metafóricas, a força da subjetividade e da intersubjetividade, 
a iconicidade, entre tantos outros. Tais aspectos, assumidos à 
época do Funcionalismo Clássico, nos parecem, hoje, um tanto 
desconsiderados em face da primazia da vertente construcional 
da LFCU. Também orientados por tal preocupação, Furtado 
da Cunha, Silva e Bispo (2016, p. 57) fazem duas indagações 
relevantes: a) como acomodar o conceito de iconicidade, tendo 
em vista que a relação forma-função da construção é tomada 
como arbitrária?; b) qual seria a natureza dos elementos que 
compõem a construção, uma vez que há itens linguísticos 
sem significado lexical e, por outro lado, existem significados 
sem expressão formal?
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Os testes psicolinguísticos, as técnicas quantitativas, o 
programa R5 e tantas outras ferramentas são ganhos com 
grande utilidade para nossos trabalhos, mas, a nosso ver, 
deveriam ser entendidas como instrumentos metodológicos 
complementares à nossa disposição, podendo ser adotados ou 
não. Tudo, naturalmente, depende do objeto de estudo, dos 
interesses de pesquisa, dos objetivos traçados, das hipóteses 
assumidas, da habilidade e até mesmo da capacidade do 
pesquisador funcionalista em estabelecer parcerias com quem 
está mais familiarizado com tais instrumentos.

Essa é uma agenda metodológica que precisa ser pensada 
e discutida, mas reiteramos que deveríamos sempre partir 
de um ponto fundamental, que nos caracteriza como grupo 
funcionalista: a primazia do dado real, extraído de corpus 
de língua em uso. Mesmo com todo aparato da metodologia 
quantitativa, os dados precisam ser olhados e investigados 
pelo pesquisador, também e sempre, de forma qualitativa, 
em seus contextos de uso, como destacado por Martelotta 
(2009). Afinal, parece que essas ferramentas mais recentes 
ainda não são capazes de atestar mecanismos de neoanálise 
(sintática e semântica), ambiguidades pragmáticas oriundas 

5 O programa R é um software livre para computação estatística e construção de 
gráficos. Na Linguística, vem sendo usado para registro controlado de dados.
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dos ambientes contextuais da articulação linguística e tantos 
outros aspectos teóricos caros à pesquisa funcionalista.

Outra indagação que fazemos é: como caracterizamos 
a teoria com que trabalhamos? Somos filiados à LFCU, à 
Linguística Cognitivo-Funcional, à abordagem construcional 
da gramática, à Gramática de Construções Baseada no Uso, à 
construcionalização? Esses rótulos estão presentes em nossos 
artigos, dissertações e teses. Comumente são tomados como 
intercambiáveis ou similares, como se tivessem o mesmo 
ou quase o mesmo sentido. Defendemos a consolidação do 
termo Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que 
foi decisão tomada em uma reunião científica do D&G. A 
LFCU expressa, com clareza e pertinência, o que somos: 
linguistas funcionalistas. Existe até mesmo uma aparente 
redundância: se somos funcionalistas, fazemos pesquisas 
centradas no uso. Contudo, essa “ênfase” preserva nossa 
tradição, destaca claramente o que é (ou deveria ser) nossa 
grande preocupação: o uso, além de nos distinguir dos demais 
linguistas que também atuam em vertentes teóricas que pri-
vilegiam os usos linguísticos, como os analistas do discurso 
e os sociolinguistas, por exemplo.

Nosso foco precisa estar em como os falantes usam a 
língua. Acreditamos que essa é a grande contribuição que 
nós, pesquisadores do D&G, podemos oferecer à comunidade 
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científica no grande campo da Linguística. O termo Linguística 
Cognitivo-Funcional parece conceder à Linguística Cognitiva 
uma primazia ou um lugar de maior destaque, como se os pos-
tulados cognitivistas estivessem acima da visão funcionalista 
da linguagem. Segundo nossa concepção, essa primazia dos 
estudos da cognição não existe em nossa agenda de trabalho. 
Ao contrário, postulamos que é perfeitamente compatível 
sermos funcionalistas e adotarmos uma abordagem cons-
trucional da gramática, calcada em modelos cognitivistas.

A Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU) 
parece ser o braço ou a vertente teórica da Gramática de 
Construções mais próxima do que fazemos. Entretanto, pen-
samos que há uma diferença básica entre a GCBU e a LFCU. 
A GCBU está interessada na investigação da esquematiza-
ção da língua em um plano mais abstrato, dando conta das 
construções como objetos teóricos em si. A LFCU, por outro 
lado, volta-se para essa língua como produto, como conse-
quente de uma série de convencionalizações, via neonálises 
e analogizações motivadas efetivamente pelos contextos de 
uso, com foco na mudança linguística. Em outras palavras, 
a GCBU e a LFCU podem investigar os mesmos objetos, mas 
com interesses e perguntas distintos.

De outra parte, a construcionalização é um modelo; não 
uma teoria. Construcionalização e mudança construcional 
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são dois conceitos desenvolvidos para atender a um modelo 
de análise de mudança histórica da língua, como claramente 
propõem Traugott e Trousdale (2013). Esse modelo é compa-
tível com a LFCU, mas não se sobrepõe a ela. A Gramática 
de Construções, da mesma forma, também é um modelo, e 
não uma teoria. É por isso que a Gramática de Construções 
se compatibiliza tanto com a Linguística Funcional quanto 
com a Linguística Cognitiva.

A verdade é que vivemos uma triangulação – Linguística 
Funcional, Linguística Cognitiva, Gramática de Construções – 
que ainda demanda um aparar de arestas. Temos a impressão 
de que, por vezes, vivemos um pouco perdidos nesse labi-
rinto de modelos e teorias. Nesse sentido, é fundamental que 
tenhamos coragem para empreendermos um grande projeto 
de revisitarmos as categorias funcionais clássicas, contras-
tando-as com os frutos das pesquisas mais recentes. Afinal, 
continuaremos funcionalistas? De nossa parte, a resposta é 
sim. Não nos consideramos construction grammarians nem 
cognitivistas, o que, em hipótese alguma aponta demérito 
ou “desrespeito” acadêmico. Trata-se apenas da escolha que 
fazemos do ponto de vista teórico e da postura que consi-
deramos coerente com o que temos feito ao longo dos anos. 

Na próxima seção, com base em pesquisa empírica, apresen-
tamos um formato possível de estudo que compatibiliza a base 
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teórica da LFCU com o modelo da construcionalização, com-
plementado pela adoção de procedimentos da Psicolinguística. 

4 Pesquisa na LFCU – a construcionalização 
de marcadores discursivos no português 

Para ilustrarmos como a LFCU pode dar conta da pesquisa 
da mudança linguística, na compatibilização do modelo da 
construcionalização com a teoria funcionalista, trazemos 
aqui resultados da tese de doutorado de Teixeira (2015)6, 
desenvolvida no contexto do D&G, no Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagem da UFF. 

Assumindo que a língua é um conjunto de construções, 
como defendem Traugott e Trousdale (2013), a autora investiga 
os micropassos da mudança linguística que derivam, na 
trajetória do português, na convencionalização de um novo 
membro da classe dos marcadores discursivos. Trata-se de 
um esquema formado por elemento de base verbal (V) e outro 
de base pronominal locativa (Loc), codificado na configu-
ração [VLoc]MD. Teixeira (2015) levanta, descreve e analisa 
onze microconstruções pertencentes ao esquema [VLoc]MD, 
instanciadas como nos fragmentos a seguir:

6 TEIXEIRA, A. C. M. A construção verbal marcadora discursiva [VLoc]MD: 
uma análise funcional centrada no uso. 297fls. Tese (Doutorado em Estudos 
de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2015.
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(1) Valha-me Deus.. Ora, vem cá. Tu estás a fantasiar 
uns bailes de máscaras à tua moda. Supões que todos esses 
dominós eram.. eu sei lá.. outras tantas princesas disfarçadas 
ou outras Jennys como tu. (Romance, Uma Família Inglesa 
de Júlio Dinis, sequência injuntiva, século XIX)  

(2) isso eu gosto de fazer agora - taí ... é um negócio que 
eu gosto mesmo assim de ouvir a / ((imitando a voz de ven-
dedor)) “ ei vai comprar isso vai comprar aquilo e não sei 
quê” (Entrevista-inquérito, Linguagem Falada: Recife: 340, 
sequência injuntiva, século XX)  

(3) A: Aí há fatalismo! X: Fatalismo, é. B: Mas quando as 
pessoas, um casal diz assim: « vamos fazer um filho » e vão para 
a cama para fazer um filho.. X: Ah! Mas isso é um disparate! 
B: Quer dizer, (..) Aí, espera aí, independem (..).. Não, não, 
as pessoas desejam um filho (..) Razões, até porque diz-se que 
um filho num casal, um filho pode ser um amparo dum casal, 
porque.. (Entrevista-inquérito, Corpus-Ref-Port-Contemp: 
218, sequência injuntiva, século XX)  

(4) Rodrigo apertou-lhe o nó do lenço. - Escuta aqui. Tudo 
vai depender de como estiver a luta no norte e no sul. (Teatro, 
O Tempo e o Vento (Parte 3, Tomo 2), de Eric Verissimo, 
sequência injuntiva, século XX)  
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Nesses fragmentos, extraídos do corpus de pesquisa da 
autora, os quatro types em destaque (vem cá, taí, espera aí 
e escuta aqui) formam chunks, nos termos de Bybee (2010; 
2015), ou seja, unidades de conteúdo e forma que atuam em 
prol de uma só função, da marcação discursiva. Conforme 
Heine, Kaltenböck e Kuteva (2019) asseveram, tais elementos 
partilham os traços básicos da classe dos marcadores, uma vez 
que revelam: (a) invariabilidade estrutural; (b) independência 
sintática; (c) especificidade prosódica; d) relacionamento de 
um enunciado à situação do discurso, ao papel dos interlo-
cutores ou aos propósitos comunicativos.

Teixeira (2015) considera a marcação discursiva, tal como 
interpretada na LFCU, como estágio final de processo de 
mudança linguística, fruto de crescente vinculação de sentido 
e forma de V e Loc, que tem sua origem em contextos sintá-
ticos, atingindo posteriormente o nível pragmático. Assim 
orientada, a autora (2015, p. 14) parte da hipótese de que, 
na trajetória do português, as subpartes constituintes de um 
predicado verbal perdem traços mais referenciais ou lexicais 
das categorias originais. As aludidas combinações migram 
para classes gramaticais, como a dos marcadores, atuando 
como microconstruções.

A fim de testar essa tese central e outras mais especí-
ficas, Teixeira (2015) trabalha a partir de duas vertentes. 
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Na primeira vertente, inicial e fundamental, com base nos 
usos linguísticos que compõem seu corpus de pesquisa, a 
autora levanta e analisa qualiquantitativamente os contextos 
que, via micropassos de mudança, concorrem para a cons-
trucionalização [VLoc]MD. Na segunda vertente, realizada 
posteriormente e de caráter complementar, a autora lança 
mão de experimentos psicolinguísticos7, voltados para a 
aferição da aceitabilidade e do processamento da [VLoc]MD, 
a partir de testes aplicados a um grupo de participantes do 
Rio de Janeiro. A compatibilização de ambas as metodologias 
traz resultados significativos à pesquisa, na demonstração de 
como os contextos de ativação de inferências sugeridas, nos 
termos de Traugott e Dasher (2005), são relevantes para a 
convencionalização do pareamento estudado. Para descrever 
os dois vieses metodológicos adotados por Teixeira (2015), 
esta seção se encontra também subdividida.

4.1 Metodologia funcionalista 

Em sua pesquisa, Teixeira (2015) busca no Corpus do 
Português8, das sincronias do século XIII ao século XX, 
fragmentos contextuais em que elemento verbal e pronome 

7 Esses experimentos foram realizados sob coorientação de Eduardo Kenedy, 
no contexto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Teórica e 
Experimental (GEPEX) da UFF. Informações no site https://www.gepex.org/

8 Disponivel em: https://www.corpusdoportugues.org/
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locativo (aqui, aí, ali, cá, lá) estejam combinados. As fontes 
escritas diacrônicas se situam dos séculos XIII ao XVIII, 
compreendendo biografias, cantigas, cartas oficiais e pessoais, 
contos, crônicas, peças de teatro, romances, textos críticos e 
textos notariais. Já as fontes sincrônicas, correspondentes aos 
séculos XIX e XX, se distribuem em dois grupos: o primeiro 
se refere à modalidade oral, compreendendo entrevistas e 
entrevistas-inquéritos; o segundo diz respeito à modalidade 
escrita, incluindo os seguintes gêneros textuais: artigo de 
opinião, blogue, conto, crônicas, notícia, peça de teatro, 
reportagem e romance.

O intento da autora é captar os micropassos que conduzem 
gradativamente, na história da língua, à construcionalização 
de [VLoc]MD. Como tradicionalmente se procede no estudo 
da mudança linguística de orientação funcionalista, Teixeira 
(2015) parte dos usos contemporâneos, da detecção de micro-
construções que são instanciadas na atualidade com base no 
esquema [VLoc]MD para, a partir daí, iniciar a investigação 
do percurso histórico que as teria forjado. 

No caso da autora, o ponto inicial está em sua dissertação 
de Mestrado (TEIXEIRA, 2010), que investiga vá lá e vamos 
lá como membros da classe dos marcadores discursivos. A 
partir dessa investigação, ampliando agora o foco de sua 
pesquisa em termos dos usos atuais da língua, além desses 
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dois types, a autora seleciona mais nove microconstruções 
que integram o esquema [VLoc]MD na contemporaneidade do 
português, a saber: vem cá, espera aí, espera lá, está aí, escuta 
aqui, olha aqui, olha aí, olha lá e vê lá. Assim, em Teixeira 
(2015), o foco de pesquisa está nessas onze microconstruções 
do esquema [VLoc]MD e sua rota de construcionalização, 
envolvendo neoanálise e analogização, nos termos de Traugott 
e Trousdale (2013) e Hilpert (2014).

Para embasar, em termos teóricos e metodológicos, a 
pesquisa do esquema [VLoc]MD, a autora elenca e destaca o 
que define como aspectos chave da LFCU, em sua interface 
com o modelo da construcionalização:

i) as construções estão ligadas em uma rede, em distintos 
níveis de esquematicidade, formando uma taxonomia de 
marcadores discursivos. O nível macro apresenta maior 
nível de generalização e, inversamente, o nível micro apre-
senta idiossincrasias, uma vez que é totalmente preenchido; 
ii) as mudanças não são autônomas, uma vez que estão 
relacionadas a outras construções, como sinalizam as 
motivações e os mecanismos. Mudanças são complexas, 
portanto é necessário fazer a distinção entre inovação, 
pautada no conhecimento individual, e convencionali-
zação, baseada no conhecimento compartilhado em uma 
comunidade linguística; 
iii) mudanças que resultam em um novo signo são precedi-
das e seguidas de alterações nas propriedades da construção 
individual em pequenos passos, gradualmente. A maioria 
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das mudanças são mudanças construcionais e afetam a 
forma ou o significado de um nó/signo/construção exis-
tente na rede [VLoc]MD. A construcionalização ocorre 
quando a mudança afeta as duas dimensões da construção; 
iv) o resultado da construcionalização de [VLoc]MD é um 
signo de função procedural, não referencial, portanto 
trata-se de uma construcionalização gramatical. Nesse 
modelo, concilia-se gramaticalização por redução e gra-
maticalização por expansão, uma vez que a “expansão 
é o resultado lógico de atrição resultante de repetição 
e chunck” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 147). 
Assim, a direcionalidade passa a ser um caminho mais 
viável de análise; 
v) o contexto é um fator essencial na mudança construcio-
nal. Construções com forma e significado semelhantes na 
rede [VLoc]MD podem ser importantes elementos contex-
tuais, servindo como modelos, uma vez que a ‘persistência’ 
pode atuar tanto no nível estrutural como no semântico. 
(TEIXEIRA, 2015, p. 118).

Como podemos observar, destaca-se fortemente, no elenco 
desses aspectos, o pressuposto de que a construcionalização, 
ou seja, a convencionalização de novos pareamentos de sentido 
e forma na língua, é um processo histórico, que tem a ver 
com os demais elementos contextuais que são instanciados 
na interação. Nesse sentido, além de partir de dados de uso 
em perspectiva histórica, como já destacamos aqui, a autora 
adota também procedimentos metodológicos que contemplam 
a dimensão contextual dos usos linguísticos. 
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Assim orientada, Teixeira (2015) elege a taxonomia pro-
posta por Diewald (2002, 2006) para selecionar e analisar 
todos os fragmentos com os quais trabalha. Embora se trate de 
uma proposta elaborada originalmente para a investigação da 
gramaticalização clássica, esse aparato metodológico revela-se 
compatível com e adequado para a abordagem construcional 
da gramática, tanto no viés da mudança construcional quanto 
no da construcionalização. 

De acordo com Diewald (2002, 2006), a mudança linguís-
tica é consequente de uma série de micropassos, de mecanis-
mos de neoanálise que têm nos contextos de uso seu lócus 
original. A autora distribui os contextos em quatro estágios, 
configuradores de um cline, a saber:
Quadro 1 – Tipologia contextual 

Estágio 0 Uso normal Contexto fonte

Estágio 1 Ambiguidade semântica e inferências Contexto atípico

Estágio 2

Sentido fonte se desbota, nova  

distribuição morfossintática, 

opacidade estrutural aliada 

à semântico-sintática

Contexto crítico

Estágio 3

Nova leitura favorecida em 

detrimento da inicial, novo sig-

nificado aberto à manipulação

Contexto de 

isolamento  

(ou específico)

Fonte: adaptado de Diewald (2002) 
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Como podemos detectar pelo Quadro 1, o contexto fonte 
é tomado como uso normal, ou seja, o Estágio 0, em que os 
elementos se situam em suas classes gramaticais originais e 
prototípicas. Essa fase, no caso específico da construciona-
lização de [VLoc]MD, corresponde a contextos em que V e 
Loc guardam bastante composicionalidade, atuando como 
membros de sua categoria fonte, respectivamente, verbo e 
pronome locativo, como em:

(5) E cavalgou logo sen demorança e foi a seu fillo con 
esperança, e viu-o estar u fazian dança a gente da vila, qu’ 
esteve muda, Santa Maria senpr’ os seus ajuda... Que non 
disse nada quand’ o chamava: « ven acá, meu fillo», e poi-lo 
deitava depos si na besti’ e que o levava per meya a vila, de 
todos viuda. Santa Maria sempr’ os seus ajuda... (Cantigas de 
Santa Maria 1, sequência injuntiva, século XIII)  

Em (5), o autor narra o feito de um pai que vai em busca 
de seu filho. Ao encontrá-lo, o pai pede que o filho se desloque 
do lugar onde se encontra (junto à dança da gente da vila) para 
próximo de si. Tanto a forma verbal ven como o locativo acá 
se encontram em seu sentido pleno, o que se coaduna com a 
perspectivização espacial instaurada pela atividade narrada, 
que trata da movimentação ocorrida na vila enquanto o 
pai resgata seu filho. Esses traços permitem classificar ven 
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acá, em (5), como exemplo de contexto fonte ou estágio 0 de 
mudança linguística. 

Já em (6), algumas implicaturas no uso desses constituintes 
podem ser detectadas:

(6) Já imaginou o peso da pasta do Dunga nos jornais e 
revistas? Acho que vou abrir um jornal Dunga News. Dunga 
News urgente! O Dunga tomou um suco de laranja! Rarará! 
Ah, quer ver outro fato inédito que a imprensa em peso foto-
grafa? O Romário batucando! Rarará! Que enédito! Macaco 
Simão, ops Monkey Symon para a Copa Merreca 94! Deixa 
com mim que eu levo o Caneco! Aliás, agora eu exijo o Caneco. 
Vem cá Neco! José Simão, 50, é colunista da Ilustrada. Sua 
coluna na Copa é diária. (Notícia, Folha de São Paulo, Título 
FOLHA:3772:SEC:dês, sequência injuntiva, século XX)  

No fragmento (6), o sentido de deslocamento se relaciona 
com o trecho anterior levo o Caneco. A ambiguidade semântica 
do fragmento fica por conta do deslocamento por aproximação 
em um espaço virtual com a chegada ao espaço hipotético 
designado por cá. De acordo com Teixeira (2015, p. 168), tal 
ambiguidade é acionada pelo comentário jocoso do colunista 
ao criticar a qualidade da Copa de 94. A abstração do trecho 
baseada na virtualidade do espaço, no sujeito não agentivo, 
não volitivo também é considerada como inferência pragmá-
tica. Assumimos, de acordo com a autora, que ambientes 
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contextuais de vem cá, como (6), apontam o início de uma 
trajetória de abstração e posterior mudança linguística, con-
figurando contexto atípico. Tal consideração é reforçada pela 
maior marca de intersubjetividade que o fragmento apresenta, 
o que favorece a articulação de inferências e implicaturas.

No Estágio 2, etapa subsequente ao contexto atípico, a 
ambiguidade é incrementada com opacidade também no 
nível estrutural, no que Diewald considera como contexto 
crítico, tal como ilustrado em (7):

(7) SAR. – hûa pouca de nevoa e vento. PET. – Dai se 
levantam as vezes grandes torvoadas; mas que entendeste 
dela? SAR. – Muitos sisos e muitas virtudes. PET. – De quem, 
Sargenta? SAR. - De Lucrecia. PET. – Assi faze, nomea-ma 
muitas vezes. SAR. – Nunca se tal graça viu, nem tal siso. PET. 
– Tal assento, nem tal fermosura. SAR. – O que todo mundo ve 
para que é dizer-te mais? PET. – Ora vem ca, Sargenta, que te 
quero agora preguntar por um ponto, cousa em que te nunca 
falei Ouviste algûa hora falar num mancebo espanhol, que 
segundo dizem, anda aqui perdido de amores por ela SAR. – 
Qual? Um capa em colo, que a primeira parecia algûa cousa, 
ja agora não tera que despender e parece que caiu da forca? 
PET. – Ah! Ah! Ah! Como o pintaste tam bem! SAR. – Cousa 
é isso para te somente lembrar? (Teatro Estrangeiros de Sá de 
Miranda, seq. injuntiva, século XVI)  
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No diálogo travado entre PET e SAR, no fragmento (7), 
constatamos que vem ca se encontra em mais alto grau de 
vinculação semântico-sintática em relação às ocorrências 
ilustradas em (5) e (6). De acordo com Teixeira (2015, p. 
181), entendemos que i) Sargenta atua como efetivo vocativo 
e ii) a interjeição “ora" reforça o sentido de chamamento, 
intensificando e marcando pausa enfática, que corrobora a 
marca injuntivo-pragmática da sequência. Trata-se de aspectos 
contextuais favorecedores de uma leitura de vem ca como 
marcador. De outra parte, há também motivações para a 
interpretação desse arranjo como fonte, dado que a declaração 
posterior, que te quero agora preguntar por um ponto, licencia 
o sentido verbal e o sentido locativo originais de vem e ca, 
respectivamente. Conforme assume Diewald (2002, 2006), o 
caráter de maior transição e ambiguidade do contexto crítico, 
como o ilustrado em (7), justifica sua menor produtividade 
no uso linguístico, uma vez que está a poucos passos da 
consolidação da mudança.

A etapa final, em que se efetiva a construcionalização de 
vem cá como mais um marcador discursivo do português, 
situado em contexto de isolamento, é exemplificada no frag-
mento a seguir:
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(8) Manual de Souza - Como assim? Gabriela - Como 
assim? Castelo Branco - Não insistas, rapariga! Carlos - Muito 
simplesmente. Agora que o Capitão-General engoliu a pílula, 
convém que permaneçamos algum tempo no status-quo. 
Manual de Souza - Como no status-quo.. Queres então que 
eu fique sendo marido de tua mulher? Carlos - Decerto, isto 
é, oficialmente. Manual de Souza - Está visto: na salinha. 
Mas, vem cá, e minha mulher? Carlos - E tu a dares com tua 
mulher! Tua mulher! Confessar-lhe-emos tudo, e, logo que 
haja cá entre nós certa combinação, verás que vidinha..(...) 
Parece-me que me expliquei perfeitamente, apesar de falar 
mal o português. Vejamos! Manual de Souza é teu marido, 
é certo. (Teatro, A Casadinha de Fresco de Artur Azevedo, 
sequência injuntiva, século XIX)  

Em (8), vem cá se encontra margeado por pausa, em 
uma formação fortemente vinculada e fixa, na função de 
típico marcador discursivo. Nessa forma de uso contextual, 
estamos diante de nova funcionalidade e de nova estrutura, 
dado que a composicionalidade inicial, consubstanciada pela 
especificidade semântico-sintática das subpartes V e Loc, é 
perdida em prol da convencionalização do novo pareamento. 
Usos como o exemplificado pelo fragmento (8), conforme 
constata Teixeira (2015), são dados que configuram contexto 
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de isolamento, o Estágio 3 da mudança linguística, corres-
pondente à construcionalização de [VLoc]MD.

O tratamento qualitativo realizado por Teixeira (2015), 
a partir da taxonomia contextual de Diewald (2002, 2006), 
foi complementado pela análise quantitativa9, levando em 
conta a trajetória da língua. Esse procedimento metodológico 
tem importância fundamental na LFCU, não somente para a 
medição dos índices de produtividade das onze microcons-
truções estudadas, mas também para o apontamento do type 
responsável pela convencionalização de [VLoc]MD como uma 
nova construção da língua, um novo membro da classe dos 
marcadores discursivos do português.

Uma análise baseada puramente em dados estatísticos, 
o que seria alcançado com o suporte de novas tecnologias 
disponibilizadas pela Ciência da Informação, deixaria de 
captar as importantes questões contextuais, como já frisado 
anteriormente. Em outras palavras, somente uma análise 
“arqueológica” e “geográfica” do dado, com especial atenção 
para o seu contexto de uso, pode revelar nuances e particu-
laridades valiosas para o pesquisador. Assim, defendemos 
que a pesquisa em Linguística Funcional não pode desprezar 

9 Em termos quantitativos, Teixeira (2015, p. 142) chega ao levantamento 
de 1.128 dados de contextos de uso do arranjo V e Loc, dos quais 326 se 
configuram como instanciações da [VLoc]MD.
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a análise qualitativa em detrimento de análises puramente 
quantitativas. É verdade que as novas tecnologias permitem 
abarcar corpora bem mais extensos, o que também é uma 
vantagem para a compreensão mais completa do fenômeno em 
estudo. Por outro lado, devemos frisar que a análise puramente 
quantitativa não possibilita flagrar o que sempre foi muito caro 
à Linguística Funcionalista: a dimensão contextual do uso. É 
por isso que, na medida do possível, postulamos a aplicação 
do método misto (Cf. LACERDA, 2016), que considera tanto 
a metodologia quantitativa quanto qualitativa no processo 
de análise, assim como fez Teixeira (2015).

Distribuídos os dados em tipos de contexto e pelos sécu-
los XIII ao XX, a autora chega a resultados e conclusões 
relevantes, alguns aqui sumarizados: a) das onze micro-
construções pesquisadas, vamos lá, com 112 registros, e vá 
lá, com 71, são as que têm maior produtividade em contexto 
isolado; b) esses types, como também verificado em relação 
aos demais, são usados como efetivos marcadores discursivos 
basicamente a partir do século XIX; c) tal datação permite a 
consideração de que [VLoc]MD é um esquema mais recente 
na língua; d) a microconstrução marcadora discursiva vem 
cá é levantada em cinco contextos isolados no século XVI, 
tratando-se, assim, da mais antiga instanciação da [VLoc]MD; 
e) esse resultado permite considerar que vem cá, a partir de 
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atipicidades contextuais originadas em predicados transitivos 
circunstanciais, é o type específico que leva à convenciona-
lização de [VLoc]MD na língua, fornecendo a base analógica 
a partir da qual outras microconstruções são forjadas; f) no 
século XVIII, é registrado o primeiro contexto isolado de vê 
lá, cuja produtividade se amplia nos séculos subsequentes; g) 
dos onze types pesquisados, escuta aqui, espera lá e olha aí 
são os menos produtivos, com cerca de dez contextos levan-
tados para cada um, sendo a metade na função de marcação 
discursiva; h) [VLoc]MD resulta da integração de processos 
de gramaticalização por redução (GR) e por expansão (GE), 
nos termos de Traugott e Trousdale (2013), uma vez que V 
e Loc se encontram neoanalisados como um pareamento 
voltado para a marcação discursiva, com perda de compo-
sicionalidade semântico-sintática e, de outro lado, ganho de 
convencionalidade, de esquematicidade e de produtividade.

4.2 Metodologia psicolinguística 

Nesta subseção, como demonstrado também por Bybee 
(2010), o trabalho de Teixeira (2015) ilustra a maneira pela 
qual experimentos psicolinguísticos podem ser combinados, 
de forma complementar, à metodologia de pesquisa na LFCU. 
Consideramos que a incorporação desses testes responde a 
perguntas que não podem ser tratadas de modo satisfatório ou 
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pleno com base em métodos funcionalistas clássicos. Estamos 
nos referindo a problemas do tipo: a) como lidar com usos 
intuídos pelo analista mas que não são levantados em corpora? 
b) de que modo se pode confirmar aquilo que a comunidade 
linguística não usa? c) até que ponto, em termos cognitivos, 
se confirma de fato o pareamento simbólico forma x sentido 
na instanciação de construções?

A resposta a essas perguntas, trazidas pela metodologia 
psicolinguística, pode contribuir de modo relevante para a 
pesquisa na LFCU. Em termos gerais, essa contribuição per-
mite ser aferida: a) na elaboração de testes de julgamento para 
medir o nível de aceitabilidade de padrões de uso linguístico, 
complementares ao levantamento e à análise de dados; b) na 
aferição do grau de vinculação construcional forma x sentido, 
conforme assumido teoricamente, em termos de esquemati-
cidade e composicionalidade (TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013) pelo modelo da construcionalização; c) na testagem do 
proposto em Derwing e Almeida (2005, p. 404): se estrutura 
linguística é inerentemente psicológica, então realidade psico-
lógica é condição sine qua non para uma teoria linguística ter 
qualquer valor; d) na comparabilidade de experimentos com 
os dados da pesquisa empírica, na testagem de seus resultados, 
como exposto em Bybee e Eddington (2006).
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Partindo dos contributos sumarizados anteriormente, os 
testes experimentais elaborados, aplicados e cujos resultados 
foram analisados por Teixeira (2015) vêm cumprir basicamente 
três papéis: a) atestar se, realmente, a comunidade linguística 
processa [VLoc]MD como um efetivo pareamento semânti-
co-sintático de função marcadora discursiva; b) verificar 
a relevância das propriedades dos contextos de uso para a 
identificação das instanciações das onze microconstruções 
pesquisadas; c) aferir o grau de esquematicidade e de com-
posicionalidade de [VLoc]MD.

Para o cumprimento desses três objetivos gerais, foram 
elaborados e aplicados três experimentos, testados em 23 
participantes, de perfis socioculturais distintos, todos alunos 
do primeiro semestre do curso de Letras da Universidade 
Federal Fluminense. Trata-se de experimentos do método 
não cronométrico (off-line), a partir de processamento já 
concluído. Esses experimentos foram operacionalizados 
de mesma forma, ou seja, a partir de fragmentos contex-
tuais retirados do próprio corpus de pesquisa, mediante 
algumas adaptações necessárias, tais como supressão de 
trechos de diálogo, adequação do formato do texto, colo-
cação dos diálogos em linhas separadas. Para cada padrão 
testado, foram elaboradas uma sentença estímulo teste, a 
alternativa aceitável e quatro alternativas distratoras, tal  
como ilustrado no Quadro 2:
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Quadro 2 – Descrição das sentenças do experimento 2

Descrição da 

sentença teste

Função 

marcadora 

da sentença 

teste

Comando da 

sentença teste

Alternativa 

aceitável

Alternativas 

distratoras

Está aí, talvez, 

nesses 25 anos 

de experi-

ência com a 

velocidade, 

a explicação 

para o que se 

veria depois

Constatação

Função da 

expressão: cha-

mar a atenção

Questionamento 

do comando 

acerca da função 

de chamar 

a atenção

(1) provavel-

mente sim

(5) de jeito 

nenhum

(4) sem 

dúvida 

alguma

(3) não posso 

decidir

(2) provavel-

mente não

Fonte: Teixeira (2015, p. 271) 

Teixeira (2015) seleciona os seguintes experimentos, orien-
tada pelo modelo metodológico geral exposto no Quadro 2: 
escolha de paráfrase, escala de aceitabilidade e seleção de 
segmentação. Tais experimentos constituem técnicas especí-
ficas combinadas, a serviço do mesmo propósito científico. O 
maior desafio na incorporação dessa metodologia ao aparato 
da LFCU consiste na elaboração de testes precisos e eficientes, 
a fim de que sejam obtidos resultados consistentes, que pos-
sam ser comparados àqueles oriundos da análise empírica. 
Por esse motivo, a parceria com o GEPEX da UFF, liderado 
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por Eduardo Kenedy, tem papel fundamental nos resultados 
relevantes de Teixeira (2015).

O primeiro experimento realizado foi a escolha da paráfrase. 
Por intermédio desse teste, os participantes deveriam selecionar 
a melhor alternativa que parafraseasse o marcador discursivo 
da sentença teste, como se apresenta no quadro seguinte:
Quadro 3 –  Ilustração do experimento 1: escolha da paráfrase

Sentença teste Sentença aceitável Sentenças distratoras

Escuta aqui, Arão. 

(repreensão, inti-

midação)

Atenção, Arão.

(1) Por favor, Arão.

(2) Companheiro Arão.

(3) Senhor Arão. 

Como podemos observar a partir do Quadro 3, se escuta 
aqui é um marcador discursivo, um todo de sentido e forma, 
então os participantes devem selecionar a alternativa que con-
templa esse sentido de repreensão e asseveração instanciado 
pelo referido type.

Pelo experimento 2, Teixeira (2015) mede a escala de 
aceitabilidade na instanciação de [VLoc]MD:
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Quadro 4 – Ilustração do experimento 2: escala de aceitabilidade

Sentença teste Sentença aceitável Sentenças distratoras

ANGÉLICA 

- Espera

lá! Ou falas tu ou 

eu falo!  

(temporização, 

objeção)

Função da expressão: 

chamar a atenção

Quest ionamento do 

comando acerca da fun-

ção de chamar a

atenção

Alternativa aceitável: 

(3) Sem dúvida alguma

(5) provavelmente 

não

(4) não posso decidir

(2) de jeito nenhum

(1) provavelmente sim

O Quadro 4 nos mostra que identificar o sentido de espera 
lá, com base nas relações contextuais da sentença teste, na 
função de chamamento de atenção, envolvendo questiona-
mento, é fortemente esperado, tendo a alternativa (3), sem 
dúvida alguma, como a aceitável. 

O terceiro experimento, referido no Quadro 5, se dedica à 
aferição do grau de vinculação semântico-sintática de [VLoc]MD:
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Quadro 5 –  Ilustração do experimento 3: seleção de segmentação

Sentença teste Sentença aceitável Sentenças distratoras

Vem cá, Silvia, então

você estava em São

Lourenço, né?

(5) Vem cá /Silvia /

então/você /estava /em 

/São Lourenço /né?

(1) Vem cá /Silvia 

então /você estava em 

São /Lourenço /né?

(2) Vem /cá /Silvia 

então /você estava 

em São Lourenço /né?

(3) Vem / cá /Silvia / 

então /você estava /

em São /Lourenço /

né?

(4) Vem /cá Silvia /

então /você /estava 

em /São /Lourenço 

/né?

Por intermédio do experimento 3, os participantes foram 
instados a dividir, segundo sua percepção, a sentença teste. A 
sentença aceitável, como apresentado no Quadro 5, é aquela 
em que constituintes considerados fortemente vinculados 
em termos de sentido e forma, como o marcador vem cá e o 
nome próprio São Lourenço, fossem mantidos juntos. Testa-se, 
com esse experimento, o chunk, como processo cognitivo de 
domínio geral, nos termos de Bybee (2010).
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Aplicados e analisados os três experimentos entre os 23 
participantes, a pesquisa de Teixeira chega a resultados rele-
vantes. O primeiro deles é a demonstração da importância 
das relações contextuais para a instanciação de marcadores 
discursivos. Nesse sentido, tal resultado permite confirmar 
a hipótese de que a mudança linguística está diretamente 
relacionada a inferências contextuais, ou seja, os achados da 
pesquisa empírica, com base teórica na LFCU, vão ao encontro 
dos experimentos psicolinguísticos, concorrendo para ratificar 
as assunções de Teixeira (2015). Outra constatação relevante é 
a demonstração de que o experimento 3, voltado para a seleção 
de segmentação, foi o mais relevante e o que mais corroborou a 
forte vinculação de forma e sentido da [VLoc]MD, o que ratifica 
o modelo da construcionalização adotado. 

Assim exposto, consideramos que a elaboração, a aplicação 
e o resultado dos experimentos psicolinguísticos demonstram 
a validade dessa ferramenta, ao mesmo tempo em que indicam 
a possibilidade de realizar distintas composições a fim de se 
compararem resultados. É possível compatibilizar o aparato 
teórico-metodológico da LFCU, de base empírica e voltado 
para a mudança linguística, tanto ao modelo da construcio-
nalização, com destaque para a vinculação correlata forma x 
sentido, quanto à metodologia psicolinguística, na testagem 
dos resultados obtidos pela pesquisa funcionalista. O trabalho 
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de Teixeira (2015), sumarizado nesta seção, bem ilustra nossa 
proposição, compatibilizando harmonicamente fundamentos 
teóricos da LFCU, o modelo da construcionalização e os 
experimentos psicolinguísticos.

5 Considerações finais 

Com base nos aspectos de ordem teórico-metodológica 
discutidos nas primeiras seções deste capítulo e levando em 
conta a exposição de pesquisa empírica no contexto do D&G, 
na seção anterior, trazemos aqui nossos encaminhamos e pro-
postas finais, no intuito de contribuirmos para o refinamento 
e a precisão de nosso instrumental de investigação, na garantia 
do viés funcionalista que nos caracteriza classicamente. Assim 
imbuídos, apresentamos a seguir essas proposições:

(1) Que abracemos o rótulo Linguística Funcional 
Centrada no Uso como o nome da teoria com que trabalha-
mos, o que naturalmente deverá figurar em todos os nossos 
produtos e nas orientações acadêmicas que conduzimos. Vale 
ratificar que a LFCU, segundo nosso entendimento, traduz 
o estado atual da Linguística Funcional de vertente norte-a-
mericana, aliada a contribuições da Linguística Cognitiva e 
da Gramática de Construções.  

(2) Que a Gramática de Construções Baseada no Uso e 
que a construcionalização sejam consideradas como modelos, 
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e os experimentos psicolinguísticos como métodos, o que se 
compatibiliza perfeitamente com a teoria linguística que ado-
tamos. Logo, é possível que sejamos funcionalistas e que use-
mos modelos e metodologias auxiliares ou complementares.  

(3) Que a Linguística Cognitiva seja tratada como teoria 
auxiliar de nossos estudos, devido à sua grande relevân-
cia e devido ao seu poder explicativo, especialmente com 
relação aos planos mais abstratos da língua e ao plano da 
conceptualização.  

(4) Que o dado real, extraído de corpus, bem como 
seus contextos efetivos de ocorrência, em análise qualita-
tiva, mantenham a devida centralidade em nossa pesquisa. 
Naturalmente, essa prática poderá ou não estar acompanhada 
de metodologias quantitativas de captação e tratamento de 
dados, como o programa R, o Varbrul e tantos outros.  

(5) Enfim, que possamos empreender um projeto de revisi-
tar o Funcionalismo Clássico, com o objetivo de estabelecermos 
uma análise crítica e consistente de que princípios e postulados 
são ainda válidos e quais podem ser substituídos ou refinados 
em função do avanço de nossas descobertas científicas.  

Essas proposições, entre outras, são importantes de serem 
tomadas no contexto científico em que estamos vivendo hoje, 
em todas as instâncias da pesquisa nacional. O enfrentamento 
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dessas questões, que são extraídas do nosso cotidiano de inves-
tigadores funcionalistas, constitui uma agenda promissora 
de trabalho para os próximos anos e poderá nos subsidiar a 
responder a pergunta que dá nome a este capítulo: Linguística 
Funcional, “quo vadis”?
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