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RESUMO 
 
 
 

Neste trabalho, analisam-se nominalizações deverbais com o sufixo –dor em português, 
sob o enfoque da Lingüística Cognitiva, mais especificamente, da Gramática de 
Construções. O objetivo da pesquisa é estabelecer os traços gerais de interpretação 
caracterizadores dessa construção deverbal e de seu uso na escrita formal. Com base no 
pressuposto cognitivista de que a estrutura gramatical é motivada, explicada, 
determinada pela estrutura de modelos cognitivos, criados a partir da experiência com o 
mundo, e pela função comunicativa da linguagem, os deverbais em –dor são tratados 
como uma construção gramatical polissêmica. Focaliza-se, na composição de V+dor, a 
relação base-sufixo, caracterizando a natureza sintático-semântica do verbo e os valores 
do sufixo. Dos diferentes valores convencionalmente estabelecidos da construção X-
DOR, considera-se o ‘agentivo’ como o sentido prototípico. A relação entre os demais 
valores e o protótipo é explicada por habilidades cognitivas e por motivações 
discursivas. A construção deverbal X-DOR é também interpretada como um nome 
valencial que, semelhante a um nominal de ação, preserva a estrutura argumental do 
predicado derivante. Procura-se, ainda, demonstrar a função textual dessa construção 
deverbal como recurso de condensação de informação e de retomada anafórica. Os 
dados analisados são da revista Veja e a abordagem é de natureza qualitativa 
(explicativa), com suporte quantitativo. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This work analyzes deverbal nominalizations with the sufix –dor in Brazilian 
Portuguese, under the perspective of Cognitive Linguistics, more specifically, the 
Construction Grammar. The aim is to determine the general features of interpretation 
that characterize this deverbal construction and its use in formal writing. Based on the 
cognitive assumption that grammatical structure is motivated, explained, and 
determined by the structure of cognitive patterns, created from our experience in the 
world, and by the communicative function of language, the –dor deverbal is treated as a 
polysemic grammatical construction. In the composition of V+dor, the relation root-
suffix is focused, through a characterization of the syntactic-semantic nature of the verb 
and the values of the suffix.  Among the different values conventionally related to the X-
DOR construction, the agentive is considered as the prototypical sense. The relation 
between the other values and the prototype is explained by cognitive abilities and 
discourse motivations. The deverbal construction X-DOR is also interpreted as a 
valency noun that, like an action nominal, retains the argument structure of the deriving 
predicate. It is also intended to demonstrate the textual function of this deverbal 
construction, as a device of information condensing and anaphoric recovery. The data 
were taken from Veja magazine and the approach is qualitative (explicative), with 
quantitative support. 
 
 
Keywords: Discourse. Grammar. Nominalization. Deverbal construction. 
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0 INTRODUÇÃO 
 

 Neste trabalho, analiso as formações deverbais com o sufixo –dor em textos de língua 

escrita formal. O objetivo da investigação é estabelecer os traços gerais de interpretação 

caracterizadores da construção X-DOR e de seu uso no português atual. A análise divide-se 

em três partes: na primeira, mapeio os diferentes significados das formas X-DOR, tendo em 

vista os seguintes objetivos: a) sugerir que os deverbais em –dor constituem uma construção 

gramatical, nos termos de Goldberg (1995) e b) estabelecer o significado mais básico da 

construção, explicitando a extensão polissêmica dos diferentes tipos de forma, a partir de 

núcleo(s) semântico(s) comum (ns). Na segunda parte, examino em que medida a estrutura 

argumental da construção nominalizada X-DOR corresponde àquela do predicado verbal de 

origem, com o propósito de encontrar evidências para a hipótese de que os deverbais em –dor 

têm status gramatical semelhante àquele dos nominais de ação, identificados na literatura 

como nomes derivados de verbos que preservam traços do predicado verbal de origem (cf. 

seção 1.2.2). Na terceira, discuto a função textual dos deverbais em –dor, como recurso de 

condensação de uma proposição e como estratégia de referência anafórica. Essa terceira parte 

compreende uma reflexão adicional sobre os deverbais em pauta e não representa o foco da 

análise, razão porque não formulo hipótese a esse respeito. 

 Considerando que o significado de uma construção gramatical normalmente inclui 

informações que transcendem o nível puramente sintático e semântico, examino a construção 

X-DOR num contexto maior do que o do sintagma e da oração – o do discurso1 e sua situação 

comunicativa. 

 O referencial teórico que fundamenta este estudo é o da lingüística cognitiva, cuja 

hipótese central prediz que a estrutura gramatical é motivada, explicada, determinada pela 

estrutura de modelos cognitivos, criados a partir da experiência com o mundo, e pela função 

comunicativa da linguagem. Essa perspectiva teórica é, por conseguinte, fundada numa visão 

de linguagem como parte integrante da cognição humana e, assim, a abordagem da estrutura 

lingüística se articularia com o que se sabe acerca do processamento cognitivo em geral (cf. 

LANGACKER, 1987). Dentro do quadro geral da lingüística cognitiva, a análise apresentada 

neste trabalho apóia-se, de modo mais específico, no modelo de gramática de construções, 

desenvolvido por Goldberg (1995), Fillmore (1988, 1990) e Fillmore, Kay e O’Connor 

(1994). 

                                                 
1 O termo discurso é aqui entendido como “qualquer fragmento conexo de escrita ou de fala” (cf. TRASK, 2004, 
p. 84). 
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 Tendo em vista os objetivos arrolados acima, as seguintes hipóteses serviram como 

ponto de partida para a análise: (a) em português, o padrão derivacional X-DOR é uma 

construção gramatical centrada sobre um protótipo agentivo, ao qual outros valores se 

associam por extensão metafórica, metonímica ou em função de outros tipos de processos 

cognitivos; (b) a construção deverbal X-DOR tem uma estrutura argumental que evoca, em 

alguma medida, a estrutura argumental do predicado de origem; c) a construção deverbal X-

DOR tem status gramatical semelhante àquele dos nominais de ação ou nomes valenciais. A 

hipótese (a) relaciona-se aos dois objetivos (a e b) associados à primeira parte da análise 

referida acima; as hipóteses (c) e (d) estão relacionadas aos objetivos da segunda parte da 

análise. 

 Neste trabalho, analiso instâncias de X-DOR da categoria Substantivo derivadas de 

verbos de tipos sintático-semânticos diversos. Os dados que constituem o corpus são da 

revista Veja (edições de junho de 2006 a junho de 2008) e foram selecionados em textos de 

gêneros e temas diversificados. A decisão de trabalhar com dados da modalidade escrita 

formal da língua foi motivada pela própria natureza do fenômeno a ser investigado. 

Construções nominalizadas tendem a ocorrer com maior freqüência e variedade de tipos em 

produções escritas formais e, menos freqüentemente, na escrita informal ou na oralidade. 

Trata-se de estruturas lingüísticas mais elaboradas, que condensam informação e por isso 

mesmo atendem ao requisito de objetividade da modalidade escrita formal, particularmente, 

do discurso acadêmico. A escolha da revista Veja baseou-se na expectativa de encontrar uma 

variedade maior dos tipos de X-DOR, considerando a diversidade e a atualidade dos temas 

abordados, o que poderia ensejar até o aparecimento de novas formações em –dor. 

 No capítulo 1, reviso a posição de gramáticos tradicionais e lingüistas contemporâneos 

acerca do tema nominalização deverbal e, especificamente, sobre os deverbais objeto deste 

estudo. 

 No capítulo 2, exponho, em linhas gerais, um histórico da lingüística cognitiva, suas 

hipóteses e seus princípios teóricos e metodológicos. Dentro desse paradigma, destaco a 

contribuição específica do modelo de gramática de construção para este trabalho. 

 O capítulo 3 situa o estudo do uso dos deverbais em –dor à luz dos princípios da 

lingüística cognitiva e da gramática de construção apresentados no capítulo anterior. 

Examino, por um lado, as propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas que caracterizam 

X-DOR como uma construção gramatical e, por outro, analiso essa construção sob o ângulo de 

sua estrutura argumental e de sua função textual. 

 No capítulo 4, teço algumas considerações sobre as possíveis implicações pedagógicas 
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dos resultados desta pesquisa.  

 No capítulo 5, sumarizo as conclusões do presente trabalho. 

 

0.1 JUSTIFICATIVA 

 

 Uma das hipóteses da lingüística cognitiva é a de que as categorias lingüísticas são 

tipicamente complexas: elas agrupam e tratam como equivalentes, para determinados 

propósitos, uma variedade de elementos diferentes e algumas vezes totalmente discrepantes. 

Embora similares, na medida em que variam, esses elementos nem sempre são suscetíveis de 

uma caracterização uniforme e, assim, a associação de membros a uma categoria não é uma 

questão de tudo ou nada, mas uma questão de grau. Para a lingüística cognitiva, a 

categorização é parte do conhecimento que o falante tem da convenção lingüística. Um item 

lexical que é usado com freqüência apresenta uma variedade de sentidos interrelacionados e 

usos convencionalmente sancionados. Esse conjunto de valores estabelecidos pode ser 

considerado como uma categoria complexa (uma construção), cujos membros são tratados 

como equivalentes para propósitos simbólicos. Todos esses valores atestados são 

plausivelmente analisados como instâncias ou extensões de um protótipo. No modelo da 

gramática de construções, isso equivale a dizer que as unidades lingüísticas são construções 

polissêmicas. 

 Uma abordagem baseada no uso, tal como a que propõe a lingüística cognitiva, 

considera que a análise de uma construção envolve necessariamente uma etapa de descrição 

mínima de dados empíricos. Essa etapa compreende a listagem de todos os valores 

estabelecidos da construção. Mas, além disso, é imprescindível analisar como a categoria é 

estruturada, ou seja, explicar como os diferentes sentidos estão relacionados uns aos outros. É 

necessário, por um lado, dar conta da relação entre a construção e suas instanciações e, por 

outro, explicitar a relação entre valores prototípicos e periféricos 1. 

 Em português, os estudos sobre nominalização deverbal têm dado conta, algumas 

vezes de forma muito elegante, da etapa descritiva referida acima. Os significados do sufixo –

dor, bem como os dos nomes deverbais resultantes do processo de derivação, são, não 

obstante, apreendidos e listados com base em dados isolados do seu contexto de uso. 

Abordagens de orientação mais formal priorizam a análise da construção X-DOR sob o ângulo 

                                                 
1 De acordo com a lingüística cognitiva, múltiplas instâncias dessas relações unem-se a vários sentidos de um 
item lexical numa rede que incorpora (como esquemas) todas as generalizações que podem ser extraídas de 
instâncias específicas (cf. LANGACKER, 1987). 
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de sua estrutura de constituinte e de seu significado representacional (papéis participantes 

relacionados ao verbo). Essas análises, em geral, reconhecem a prevalência do significado 

agentivo das formas X-DOR e a existência de outros sentidos da construção, mas falham ao 

deixarem de explicitar como a categoria é estruturada, isto é, como os diferentes sentidos são 

relacionados uns aos outros. 

 A abordagem dos deverbais em –dor apresentada neste trabalho é baseada no uso e 

pretende, sobretudo, dar conta do modo como os diferentes sentidos da construção X-DOR se 

inter-relacionam. Nessa perspectiva, a análise aqui proposta representa um avanço em relação 

a outras investigações realizadas até o momento acerca dessa construção. 

 Outro aspecto a ser ressaltado sobre a nominalização deverbal é que, tendo em vista a 

natureza verbal ou oracional de sua origem, essas construções tendem a ser, de algum modo, 

relacionadas a estruturas oracionais. Estudos dedicados ao exame da estrutura argumental dos 

nomes separam as nominalizações deverbais em dois grupos distintos: os nomes de ação, cuja 

estrutura argumental se correlaciona com a estrutura argumental do predicado primitivo e os 

nomes de participante, que se comportam como nome ordinário e cuja relação com o 

predicado original se resume à função de expressar um argumento desse predicado (em 

português, cf. NEVES, 2000a). Os deverbais em –dor normalmente são enquadrados nesse 

último grupo, ou seja, são tratados como nomes de participante ou de argumento do verbo ou 

do predicado original. Como dito no início desta introdução, neste trabalho defendo hipótese 

alternativa para o tratamento dos deverbais em –dor, que os equipara aos nomes de ação.

 A análise que desenvolvo propõe um tratamento mais uniforme dos processos de 

nominalização deverbal em português. A hipótese do continuum léxico-gramática, que 

caracteriza o paradigma cognitivo e, particularmente, a gramática de construção, permite que 

os deverbais em –dor sejam considerados como uma construção gramatical, assim como o são 

as orações básicas da língua. Considerando a origem verbal (ou oracional) dessas 

nominalizações, é possível postular que instâncias da construção X-DOR são nomes valenciais 

que herdam propriedades da estrutura argumental da base. Ou seja, essa abordagem permite 

relacionar construções pertencentes a diferentes níveis de análise da língua. Correlação 

semelhante já foi identificada na literatura lingüística, mas apenas entre um predicado verbal e 

o chamado nominal de ação correspondente, a exemplo de destruir e destruição. A proposta 

de estender a análise às instâncias de X-DOR (consideradas como nomes de participante ou de 

argumento apenas, por exemplo, destruidor), é inovadora e tem a vantagem de uniformizar a 

descrição da nominalização deverbal em português.   

 Finalmente, no que concerne ao conteúdo ‘agentivo’ da construção, cabe lembrar que 
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–dor não é o único afixo formador de nomes agentivos no português. Outros sufixos 

desempenham igualmente essa função, a exemplo de –nte (acompanhante), no domínio dos 

nomes deverbais, e –eiro (sorveteiro), –ista (dentista) e –ário (secretário), no campo das 

derivações denominais. Assim sendo, a análise proposta para X-DOR pode ser estendida a 

essas formações. Aliás, no quadro teórico da lingüística cognitiva, é possível postular, 

inclusive, que as construções agentivas constituam uma construção gramatical básica que 

permite a realização de uma rede construcional, cuja estrutura demonstre a relação não só 

entre as várias acepções de X-DOR como das outras formações derivadas agentivas; mas isso 

é assunto para outro trabalho. 

 

0.2 METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

 No início deste estudo, minha intenção era investigar o emprego das construções 

deverbais com o sufixo –dor no corpus Discurso e Gramática: a língua falada e escrita na 

cidade do Natal – doravante D&G Natal – (FURTADO DA CUNHA, 1998). O corpus é 

constituído de textos falados e escritos de tipos diversos (narrativa experiencial, narrativa 

recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião), produzidos por 

estudantes das séries finais dos vários níveis de ensino. Todavia, concluído o procedimento de 

coleta, verifiquei que a quantidade de dados não se mostrou suficiente para constituir um 

corpus representativo necessário para a consecução dos objetivos da pesquisa. Na modalidade 

falada, foram registrados apenas 42 diferentes tipos dos deverbais em pauta e na escrita, 

somente 31 tipos (cf. ANEXO I, quadros 1 e 2, respectivamente). Em razão desses resultados, 

passei a considerar a hipótese de que a exigüidade dos dados se devia, talvez, à natureza da 

fonte: os textos produzidos no corpus D&G Natal devem ser considerados como amostras de 

fala e de escrita menos formais e esse não é o espaço preferencial para a ocorrência de 

construções nominalizadas. As nominalizações, normalmente, tendem a figurar em textos 

escritos formais, particularmente no discurso acadêmico (cf. BIBER et al., 1998; BASILIO, 

1987)1. Descartei, então, a amostra do D&G Natal, e parti para a constituição de um corpus 

baseado em dados da revista Veja  (edições de junho de 2006 a junho de 2008), de onde foram 

                                                 
1 Algumas razões são apontadas para justificar a presença marcante de formas nominalizadas na escrita formal, 
especificamente no texto científico. Alega-se que uma delas está relacionada ao fato de que o autor de textos 
acadêmicos tende a adotar uma visão imparcial (objetiva) da situação a ser codificada pelos recursos lingüísticos 
(MARTINS, 1989). Mas, o apelo à nominalização também pode derivar parcialmente de um fator de natureza 
semântica: no discurso científico, por exemplo, importam dados, fatos, fenômenos, relações e não os eventos em 
si. A ênfase nos eventos, normalmente em ordem de ocorrência, tende a prevalecer no texto narrativo e não no 
texto acadêmico. (BASILIO, 1987). 
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coletados diferentes tipos (type) da construção X-DOR. Não foram consideradas as 

ocorrências de tipo (token), por razões que apresentarei adiante1. A escolha dessa fonte de 

dados se justifica pelo fato de tratar-se de discurso formal escrito, ambiente reconhecidamente 

mais propício ao uso de construções nominalizadas da língua, conforme referido acima A 

amostra é formada por um total de 256 exemplos representativos de deverbais em –dor, 

selecionados em textos de gêneros e temas diversificados, tais como: editorial, entrevistas, 

ensaios, cartas, textos publicitários e artigos diversos sobre política, economia, ciência, saúde, 

esporte, etc. (cf. listagem dos exemplos no ANEXO II, quadros 1 e 2). Todos os textos 

publicados nas edições consultadas foram considerados, sem preocupação de separar e 

quantificar o número de textos por gênero, tipo ou tema. A análise que apresento é de 

natureza qualitativa, evidenciadora de tendências. A decisão de trabalhar apenas com tipos 

(type) da construção, e não com ocorrências de tipo (token), se deve, em primeiro lugar, ao 

propósito geral da pesquisa, que é o de caracterizar a construção X-DOR no português, a partir 

de seu uso em situação real de comunicação. Com esse foco, acredito que a análise de uma 

amostra representativa de tipos da construção (type) é suficiente para chegar à identificação 

das propriedades construcionais de X-DOR e, conseqüentemente à consecução dos objetivos.2 

Além do mais, verifiquei que, em se tratando de pesquisa de item do vocabulário, a ocorrência 

de tipo (token) pode ser determinada não só pela extensão do texto, mas principalmente pelo 

tema abordado. Assim, no meu entender, a contagem de ocorrência de tipo (token) poderia 

enviesar os dados. No intuito de encontrar evidência para essa suspeita, examinei mais 

detidamente dois artigos de Veja com temas específicos. Por exemplo, na edição de 

25.06.2008, a revista publicou uma extensa matéria sobre os avanços da física nuclear. No 

artigo, que trata especificamente da criação de um novo ‘acelerador de partículas nucleares’, o 

deverbal acelerador aparece nove vezes, a palavra simulador (um instrumento que parece 

fazer parte do equipamento) ocorre duas vezes e detector, uma vez. Outras ocorrências de 

deverbais em –dor não foram encontradas. Em outra matéria, publicada na edição de 

08.06.2006 da revista, o tema em foco era a devastação da Floresta Amazônica, capitaneada 

pelos produtores de soja da região do Mato Grosso. Ali, a palavra produtor (es) aparece cinco 

vezes e o deverbal exportadores, três. Novamente, não encontrei ocorrência de outros 

                                                 
1 Chama-se tipo/ocorrência (inglês type/token) a relação de número de palavras diferentes (tipo) com o número 
total de formas de um texto (amostragem). Nessa relação, o tipo, por exemplo, é mesa e as ocorrências são todos 
os empregos de mesa (e às vezes também os do plural mesas) (cf. DUBOIS, J. et al, 1973). 
2 Nesta pesquisa, não interessa, por exemplo, identificar a trajetória de gramaticalização ou questões relacionadas 
a uso e variação lingüística das construções X-DOR, propostas em que a consideração de freqüência token seria, 
de fato, indispensável. 
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deverbais em –dor, mas o nome devastação, por exemplo, (que não é objeto deste estudo), 

aparece pelo menos quatro vezes. 

 O padrão de formação de palavras deverbais com o sufixo –dor produz nomes tanto da 

categoria Substantivo (S) quanto da categoria Adjetivo (A). Classifiquei como Substantivo, 

todo deverbal em –dor que figura em ambiente sintático típico de Substantivo, isto é, 

imediatamente precedido de Determinante (os abridores de garrafa), de modificador Adjetivo 

(a famosa recrutadora de recepcionistas) ou ainda numa forma genérica, geralmente plural, 

sem a presença de Determinante (distribuidores de energia). Foram considerados como 

Adjetivos, os derivados em –dor que aparecem em ambiente sintático típico de Adjetivo, isto 

é, imediatamente precedido de Substantivo ou de Intensificador, a exemplo de uma propina 

compensadora ou um negócio muito constrangedor. Das 256 instâncias de X-DOR que 

compõem o corpus inicial desta pesquisa, 182 delas (cerca de 71%) pertencem à categoria 

Substantivo, enquanto as outras 74 instâncias (29%) são Adjetivos, de acordo com o critério 

acima. 

 Um número considerável de deverbais em –dor é ambivalente do ponto de vista 

categorial, isto é, pode figurar nos contextos típicos de Substantivo ou de Adjetivo já 

referidos, tal como ocorre com o derivado controlador em os controladores dos fundos de 

pensão (Substantivo) e a fúria controladora do governo (Adjetivo). Essas constatações acerca 

da classe gramatical dos deverbais em –dor, bem como da possibilidade de flutuação 

categorial dessas formações já foram amplamente referidas nos trabalhos de Basilio (1980, 

1987, 2004), e confirmadas na pesquisa de Renca (2005) (cf. Cap. 1).  

 Em nosso corpus, do total de 256 deverbais registrados (cf. ANEXO I, quadro 3), 163 

(63,6%) figuram em contexto típico de Substantivo, 55 (21,5%) aparecem em contexto de 

Adjetivo e 19 (7,4%) aparecem em ambos os contextos. Os 19 deverbais ambivalentes 

receberam marcação dupla (S e A) no quadro 3 e foram também duplamente contabilizados 

(como S e como A), somando 38 tipos ou 14,8% do total (256). Isso representaria, numa 

configuração gráfica, uma área de interseção em que as unidades se caracterizam pela 

flutuação categorial (S e A). Resumindo, em nosso corpus, o total de deverbais em –dor da 

categoria Substantivo é de 182 (71%) tipos – que compreende a soma de 163+19 

(ambivalentes) – e o total de deverbais em –dor da categoria Adjetivo é de 74 (29%) tipos – 

resultado da soma de 55+19 (ambivalentes).  

 Pode-se dizer que esses dados se coadunam com os resultados do estudo de Renca 

(2005) no português europeu e com as constatações de Basilio (1980, 2004) sobre o 

comportamento categorial sintático dos deverbais em –dor no português do Brasil. Em nosso 
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corpus, o índice relativamente baixo de deverbais que apresentam flutuação categorial (7,4%) 

em nada contradiz as conclusões de Renca acerca da prevalência incontestável das formas 

ambivalentes, fato também previsto na regra gerativa de formação de deverbais em –dor 

proposta por Basilio (1980). Em primeiro lugar, não constituiu propósito desta pesquisa 

buscar confirmação para essa evidência. A pesquisa de Renca deixou claro que, de fato, 

parece mais difícil encontrar formações em –dor exclusivamente monovalentes. Em segundo 

lugar, diferente do trabalho de Renca, os dados deste estudo provêm de textos reais e não de 

um levantamento exaustivo de registro de dicionário. Nesse caso, diferenças quantitativas são 

esperadas. 

 Quanto ao aspecto semântico, os deverbais em –dor (seja Substantivo ou Adjetivo) são 

designados genericamente como ‘nomes de agente’. Embora reconheça que eles podem 

expressar outros conteúdos, os estudiosos alegam que o agentivo é o sentido prototípico de X-

DOR e isso será tomado como um dos pontos de partida de minha análise. Essa questão será 

discutida em maiores detalhes no capítulo 3, que trata especificamente da análise, mas está 

sendo mencionada aqui para justificar um recorte nos dados.   

 Nesta pesquisa, vou analisar apenas as ocorrências de X-DOR da categoria Substantivo 

porque o substantivo é designativo de entidade, enquanto o adjetivo é atributivo ou 

especificativo. Diz-se que um substantivo em –dor designa um agente, enquanto um adjetivo 

pode atribuir agentividade ao nome ao qual está relacionado, de modo que o conteúdo agente 

estaria implicado tanto nas formas S quanto nas formas A (cf. BASILIO, 2004). Ora, não há 

como atribuir agentividade a um nome que não tenha em si mesmo propriedades de agente, 

pelo menos algumas delas. Assim, pode-se dizer que a agentividade eventualmente expressa 

pelo deverbal adjetivo em –dor é uma agentividade de ‘segunda mão’, uma vez que 

dependente do caráter potencialmente agentivo do substantivo ao qual ele está relacionado. A 

título de ilustração, comparem-se os exemplos (a) e (b), abaixo: 

 

(a) Embora o passado não deva ser considerado destino, os russos têm um fascínio histórico 

pela figura do governante forte e centralizador. (Veja, 14.05.2008). 

 

(b) O aspecto aterrorizador dos peixes carnívoros tem sua razão de ser. A boca é enorme 

para que, ao encontrarem suas presas, eles consigam capturar o maior número possível 

delas, já que o alimento é escasso. (Veja, 30.05.2007). 
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 Em (a), é aceitável dizer que o adjetivo centralizador atribui agentividade ao nome 

governante, que é, em si mesmo um agente, principalmente em função dos traços controle e 

voluntariedade. Essa análise já não se aplica ao adjetivo aterrorizador em (b). Atente-se para 

o fato de que esse adjetivo origina-se de um verbo que denota ‘mudança de estado 

psicológico’ e não expressa propriamente ação ou processo. As características da situação 

denotada exibem menor possibilidade de controle do resultado da mudança por parte do seu 

provocador (agente), ou seja, o provocador da mudança não é necessariamente um 

controlador, pois a situação de ‘aterrorizar’ é provocada, digamos, pelo aspecto (=aparência 

externa) do peixe, que não tem a função específica de aterrorizar. Todavia, se a situação de 

‘aterrorizar’ for provocada por um agente consciente, controlador e que tem o propósito de 

afetar outrem, então, pode-se dizer que o adjetivo aterrorizador atribui agentividade ao 

substantivo ao qual se refere. A agentividade expressa por um adjetivo em –dor seria, 

portanto, uma agentividade ‘dependente’. 

 Isso posto, excluí da amostra as instâncias de X-DOR da categoria Adjetivo e também 

o substantivo provador (denotando lugar-espaço onde se prova roupas), que apareceu uma 

única vez no meu levantamento de dados. Assim, o corpus final da pesquisa é constituído por 

181 tipos de X-DOR da categoria Substantivo. 

 Ainda que uma palavra derivada não represente a simples ‘súmula’ de seus elementos 

constituintes, toma da relação que mantém com a forma derivante parte de sua própria 

identidade. Daí, a importância de uma descrição das bases, esses elementos centrais no 

fenômeno derivacional. Neste trabalho, fiz inicialmente uma classificação sintático-semântica 

das bases verbais que entram na constituição dos nomes derivados em –dor, considerando o 

tipo valencial do predicado e o tipo eventivo-aspectual que representam. Esta última 

classificação é feita a partir da tipologia proposta por Vendler (1967) (apud BRINTON, L., 

1988). Essa caracterização permitirá, posteriormente, pela comparação com as 

correspondentes formas derivadas, identificar que tipos de comportamento e/ou propriedades 

são compartilhadas pela base e pelo nome deverbal correlato em –dor. A seguir, fiz a 

classificação dos deverbais, levando em conta o papel semântico que o sufixo expressa em 

relação à base. 

 A estrutura valencial do verbo diz respeito ao número de argumentos ou de 

participantes que ele seleciona. Temos, assim, predicados unários1 (de um argumento, ex.: O 

menino fugiu), binários (de dois argumentos, ex.: Pedro machucou sua irmã), ternários (de 

                                                 
1 Essa classificação encontra-se em Mateus, M. H. M. et. al (2003). 
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três argumentos, ex.: O diretor deu o prêmio ao melhor aluno) e dúplices (que podem 

aparecer com um ou com dois argumentos, ex.: As crianças já comeram ou As crianças 

comeram biscoitos). O quadro 4 (ANEXO I) mostra a distribuição das bases de X-DOR, de 

acordo com essa classificação, onde se vê a prevalência absoluta da classe de predicados 

binários (cerca de 87,3% do total). Essa descrição servirá como subsídio para a parte da 

análise que trata da herança argumental legada pelas bases aos deverbais correspondentes em 

–dor. 

 O verbo é o elemento nuclear em torno do qual se aciona uma predicação. Ele 

seleciona argumentos e tem um conteúdo proposicional. As suas propriedades semânticas 

encontram-se intimamente relacionadas com o tipo e o número de participantes ou de 

argumentos regidos por ele. Cada um desses argumentos desempenha uma função semântica, 

isto é, mantêm com seu predicador uma determinada relação semântica. Predicadores por 

excelência, os verbos se distinguem quanto à categoria aspecto, que representa distinções na 

estrutura temporal do evento. A divisão de verbos e predicados em categorias de aspecto 

lexical estrutura-se em função de certos traços semânticos inerentes às raízes verbais, tais 

como: 1) estatividade X dinamicidade, que diz respeito à possibilidade de um predicado 

descrever, respectivamente, um estado que não se altera no período de tempo ou uma 

sucessão de estados ou estágios de um processo, que transcorre no tempo; 2) telicidade X 

atelicidade, relativo à possibilidade de um predicado apresentar, respectivamente, um fim 

predeterminado ou não e 3) pontualidade X duratividade, concernente à possibilidade de um 

predicado apresentar um evento que não se prolonga no tempo, no primeiro caso, ou 

contrariamente, um evento ou estado que se prolonga por um determinado período de tempo.  

 Vendler (1967) propôs um modelo que divide aspecto lexical em quatro categorias 

semânticas: estados (acreditar, amar, querer), atividades (caminhar, correr, nadar), 

accomplishment (ler um livro, construir uma casa, fazer um bolo) e achievements (cair, 

começar, encontrar). A categoria aspectual estado inclui verbos que descrevem situações que 

não podem ser classificadas como eventos, uma vez que prescindem de dinâmica interna. São 

situações que apresentam duração indefinida e não necessariamente apresentam um ponto 

final. De acordo com Vendler (1967), além de todas as qualidades (‘ser casado’, ‘estar feliz’) 

e das operações imanentes da filosofia tradicional (‘desejar’, ‘conhecer’), essa classe engloba 

também hábitos, ocupações e habilidades (‘ser pontual’, ‘ser deputado’, ‘ser talentoso’, 

respectivamente). Predicados com verbos de atividade descrevem processos que envolvem 

algum tipo de atividade física ou mental. Atividades como ‘nadar’, ‘andar de bicicleta’, ‘ler 

jornal’ transcorrem em períodos de tempo delimitados. Diferente dos estados, esses 



 22 

predicados são dinâmicos e requerem algum tipo de força para que continuem a acontecer. 

Atividades são eventos atélicos, ou seja, eventos que não estabelecem a priori um ponto de 

término claro, embora seja possível supor que haja um ponto final. Accomplisment são 

processos compostos por estágios sucessivos e que apresentam duração intrínseca, isto é, são 

durativos e télicos. Esse tipo de processo envolve todos os estágios internos particulares, 

assim como a completude do evento (ex.: ‘O operário construiu uma casa no ano passado’). 

Apesar de muito semelhantes, os predicados achievements são eventos pontuais, enquanto os 

accomplisments são durativos. Predicados achievements também apresentam resultado de 

mudança de estado, mas, ao contrário de accomplishments, referem-se ao início ou ao clímax 

de um evento, em vez de se referir à situação como um todo. Achievements são instantâneos e 

pontuais e, dessa maneira, os estágios preliminares que podem preceder o processo 

apresentado por um verbo dessa natureza são concebidos independentemente. 

 A tentativa de formular uma relação rigorosa de verbos para cada uma dessas 

categorias de aspecto lexical não se mostra possível, uma vez que um mesmo verbo pode 

admitir diferentes leituras aspectuais dependendo do predicado como um todo. Nesse sentido, 

o verbo ‘correr’, por exemplo, poderia ser classificado como atividade – ‘Pedro corre com 

bastante freqüência’ – ou como accomplishment – ‘Pedro corre a maratona estadual’. No 

entanto, a tipologia de Vendler permanece válida como um importante ponto de referência 

para a caracterização do aspecto lexical dos verbos ou predicados.  

 A classificação aspectual das bases de X-DOR representada no quadro 5 (ANEXO I) 

foi feita a partir desse modelo. Nesse quadro percebe-se que a maioria absoluta das bases dos 

deverbais em –dor, ou seja, cerca de 95% do total de dados (182 tipos), se concentra entre os 

chamados predicados com o traço [+Dinâmico], que compreende predicados de atividade, 

accomplishment e achievement, com nítida predominância de accomplishment (56% do total). 

Voltarei a essas questões de forma mais pormenorizada no capítulo 3. 

 Conforme referido anteriormente, os derivados em –dor objeto desta pesquisa foram 

classificados de acordo com o papel semântico que o sufixo expressa em relação à base 

verbal1. O quadro 6 (ANEXO I) apresenta os resultados dessa caracterização. Os deverbais 

foram distribuídos em cinco categorias: Agente Ocupacional, Agente Ad hoc2, 

Experienciador, Instrumento e Tema. O Agente Ocupacional é o papel semântico do 

argumento que designa uma entidade animada, controladora, que pratica habitualmente uma 

                                                 
1 Na seção 3.1.1 descrevo a estrutura componencial da construção X-DOR. 
2 À falta de melhor termo, utilizo a expressão ‘Agente Ad hoc’ para designar outros agentes humanos (genéricos, 
habituais e eventuais) que não sejam Agentes Ocupacionais/profissionais propriamente ditos. 
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ação ou atividade, por força de ofício ou por obrigação. O Agente Ocupacional tem uma 

função ou ocupação. Nessa categoria estão incluídos deverbais em –dor que designam 

profissões, cargos e ocupações diversas (administrador, governador, varredor) e também 

nomes de empresas e instituições controladas por humanos, tais como: gravadora, locadora, 

equipadora, etc. A categoria Agente Ad hoc compreende outros tipos de ‘agentes humanos’, 

ativos/causativos, que não são agentes ocupacionais, distinguindo-se destes últimos pela 

ausência do traço ‘função’ (colecionador, comprador, consumidor). O Experienciador é um 

ser cujo estado mental é afetado por um estímulo externo ou que desenvolve uma atividade 

mental, emocional ou perceptiva, instigada por um estímulo externo (apreciador, adorador, 

admirador). Instrumento designa um objeto sob o controle de um agente que causa uma 

mudança. Essa categoria inclui dispositivos diversos: mecânicos, elétricos e eletrônicos; 

mecanismos abstratos (indexador, redutor) e substâncias ativas (moderador, fixador). O papel 

semântico Tema é atribuído a um deverbal em –dor que designa uma entidade humana não-

controladora. Trata-se, na maior parte das vezes, do recipiente ou alvo da ação ou do evento. 

Pode ser o paciente ou o beneficiário (ganhador, perdedor, conhecedor). 

 Há derivados em –dor que são polissêmicos e, assim, podem expressar mais de um 

papel, de acordo com a caracterização acima. Por exemplo, cortadores aparece ora como 

Agente Ocupacional (em cortadores de cana) ora como Instrumento (em cortador de grama). 

Esses casos recebem marcação dupla no quadro 6 (ANEXO I) e também são duplamente 

contabilizados. O quadro mostra 12 deverbais desse tipo. 

 É possível refinar essa classificação, com base em outras distinções ou detalhamentos. 

Por exemplo, no interior da categoria que chamei de Agentivos Ad hoc, pode-se distinguir 

entre agentividade habitual e eventual, como o fez Basilio (2004) e, entre os Instrumentos, há 

aqueles que poderiam ser considerados como mais ou menos autônomos em relação à 

intervenção do agente humano que o manipula. A esse respeito, considere, por exemplo, a 

diferença entre computador (–dependente) e grampeador (+dependente). Outros instrumentos 

não estão na origem do processo. Eles não executam o processo em si, mas 

fazem/possibilitam alguém executá-lo. No caso, o que está em foco não é o agente que leva a 

cabo o processo, mas a entidade que o faz agir. Esse é o caso de respirador e visor, por 

exemplo. Deixarei essas discussões para a análise, se houver espaço e ocasião. 

 A análise da construção X-DOR que faço no capítulo 3 toma como ponto de partida as 

cinco categorias de papéis semânticos arroladas acima. 
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1 A PROPÓSITO DE NOMINALIZAÇÃO DEVERBAL 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo, apresento o conceito geral de nominalização e teço considerações 

acerca da nominalização deverbal com o sufixo –dor, de modo particular, reportando-me à 

literatura sobre o tema. Inicio revisando a posição da gramática tradicional e prossigo 

apresentando a descrição proposta por alguns lingüistas acerca da caracterização sintático-

semântica dos deverbais em –dor no português contemporâneo. 

 O termo nominalização significa, em essência e de modo bastante genérico, “fazer 

algo virar nome” (COMRIE; THOMPSON, 1985, p. 394). A nominalização também pode ser 

definida como “qualquer unidade gramatical que funciona como um substantivo ou como um 

sintagma nominal, mas é construída com base em alguma coisa diferente” (TRASK, 2004, p. 

207). A amplitude dessas definições permite supor que nominalização compreende um 

conjunto bastante diversificado de operações que variam em grau de elaboração e 

complexidade. É possível falar de nominalizações no nível da palavra, por exemplo, quando 

um verbo é transcategorizado para a classe do nome1, tal como se vê em decoração e 

decorador, computação e computador ou em expressões do tipo um choro de criança e um 

grito de dor, em que os nomes em destaque representam verbos nominalizados. Mas também 

é possível nominalizar orações inteiras, apresentando-as sob a forma de sintagmas nominais 

de complexidade crescente, a exemplo de (a) estranhei sua visita ao museu de artes e (b) não 

sou o tipo de pai que reclama de não ver os filhos por falta de tempo. Tanto em (a) quanto 

em (b), os sintagmas nominais em negrito constituem ‘orações nominalizadas’, encaixadas na 

oração matriz, funcionando como termos no interior desta. Em ambos os casos, a 

nominalização em si mesma constitui também uma predicação, que desempenha o papel de 

objeto sintático da predicação maior. 

 Em teoria lexical, nominalização tem um sentido mais específico: refere-se 

precisamente ao conjunto de processos que forma substantivos a partir de adjetivos e, 

sobretudo, de verbos (BASILIO, 1987). Nessa mesma linha, Payne (1997, p. 223) conceitua 

nominalização como “operações que permitem um verbo funcionar como um nome”. De 

modo geral, é também esse conceito que orienta a descrição dos processos de derivação 

morfológica proposto pela gramática tradicional. 

                                                 
1 Transcategorização é o termo usado por Heyvaert (2003) para se referir à conversão de verbos em nomes, 
através dos processos de sufixação ou de derivação regressiva. 
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 O termo nominalização pode ser empregado para se referir tanto ao conjunto de 

processos de formação de nomes, quanto ao produto ou resultado desses processos. Diz-se, 

por vezes, que na oração Sua chegada repentina nos surpreendeu, o substantivo chegada 

(produto) é uma nominalização do verbo chegar (cf. TRASK, 2004). 

 É possível supor que os processos de nominalização, dos mais simples aos mais 

complexos, são quase universais. Todas as línguas estudadas até o momento apresentam 

algum tipo de procedimento de nominalização (cf. COMRIE e THOMPSON, 1985; PAYNE, 

1985, LANGACKER, 1991)1. Talvez por esse motivo a nominalização sempre esteve 

presente, de algum modo, como objeto de estudo de gramáticos e lingüistas de diversas 

orientações teóricas. 

 Os motivos pelos quais as línguas recorrem à nominalização também não devem ser 

muito diferentes. Trata-se, em primeiro lugar, de uma das principais estratégias de expansão 

do vocabulário e de diversificação dos modos de expressão.  

 No que concerne à nominalização deverbal, é possível apontar pelo menos três 

motivações principais para à sua utilização: (a)   a motivação semântica ou denotativa, (b) a 

motivação gramatical e (c) a motivação textual. A primeira corresponde a utilizar o 

significado do verbo para denotar seres e entidades; a segunda, à adaptação do verbo a 

contextos sintáticos que exigem um substantivo e a terceira corresponde ao uso de um 

substantivo derivado do verbo para fazer referência a uma estrutura verbal anteriormente 

utilizada no texto (cf. BASILIO, 2004, p. 39). 

 O tipo mais simples de nominalização deverbal (a chamada nominalização do nível da 

palavra) é uma operação que cria nomes através da adjunção de sufixos a raízes de verbos. No 

âmbito da gramática tradicional, esse padrão é tratado no domínio da morfologia, como 

processo recorrente de formação de palavras, denominado derivação sufixal. No campo da 

lingüística contemporânea, numa perspectiva considerada mais formal, esse mecanismo de 

nominalização foi abordado, de modo geral, nas descrições de cunho estruturalista2 e aparece 

também como tema de estudos teoricamente alinhados a versões mais atualizadas do 

gerativismo3. Sob um enfoque considerado menos formal, mais particularmente no quadro das 

                                                 
1 Langacker (1991, p. 25) afirma que “é natural que uma língua exiba padrões de nominalização pelos quais 
qualquer verbo pode, virtualmente, ser nominalizado sem modificação essencial de seu conteúdo conceitual.” 
(Tradução minha). 
2 O estruturalismo considera o morfema como a unidade significativa mínima da língua. Metodologicamente, a 
descrição e análise de uma língua consiste na identificação de suas unidades básicas (morfemas, palavras, 
sintagmas e orações), mediante procedimentos de segmentação e comutação, que fornecem pistas acerca dos 
padrões gerais ou regras de combinação dessas unidades. 
3 Andersen (2007) cita o trabalho de Kemenade e Vincent (1997) como exemplo desse tipo de abordagem. 
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teorias cognitivo-funcionais, a questão das nominalizações deverbais continua a ser objeto de 

análises contrastivas e de abordagens tipológicas, que retratam sua manifestação e seu uso em 

línguas de origens diversas: germânicas, românicas e outras (ANDERSON, 1985; 

ALEXIADOU e SCHÄFER, 2007; BOOIJ, 1986; HEYVAERT, 1998; COMRIE e 

THOMPSON, 1985; ANDERSEN, 2007; ALEXIADOU, 2001, entre outros). Ainda dentro 

da orientação cognitivo-funcional, a nominalização deverbal também foi tratada sob a 

perspectiva da Teoria da Gramaticalização (HOPPER e TRAUGOTT, 2003). A 

gramaticalização é uma parte importante do estudo da mudança lingüística, que se interessa 

por questões relativas a como os itens e as construções lexicais, num conjunto específico de 

contextos lingüísticos, desempenham funções gramaticais; ou, ainda, como funções 

gramaticais podem vir a adquirir novas funções gramaticais. 

 A gramática cognitiva (LANGACKER, 1987, 1991) alude ao conceito geral de 

nominalização como uma operação que deriva nomes a partir de verbos, principalmente. Uma 

nominalização ou predicação nominal designa uma coisa, entendida de modo abstrato como 

algo que faz referência não a objetos físicos, mas a eventos cognitivos. Uma predicação 

sempre tem um uma base (aspectos de uma cena especificamente incluídos na predicação) e 

um perfil (a entidade, maximamente proeminente, designada pela predicação). A base 

compreende o contexto necessário para a caracterização do perfil. O perfil é a subestrutura no 

interior da base que funciona como ponto focal da cena objetiva. Assim sendo, o valor 

semântico de uma expressão só se configura na combinação base-perfil.  

 Dito isso, para a gramática cognitiva, a nominalização deverbal é um processo muito 

simples, que consiste apenas em mudar o perfil de um verbo para alguma entidade nominal 

evocada como parte de sua estrutura inerente. No dizer de Langacker (1991), trata-se de uma 

operação que envolve uma reificação conceitual. Quando um verbo é nominalizado, não há 

modificação essencial de seu conteúdo conceitual. Uma nominalização como explosão, por 

exemplo, nada acrescenta ao conteúdo conceitual de explodir – “a contribuição semântica da 

nominalização limita-se ao perfilamento (um aspecto de interpretação)” (LANGACKER, 

1991, p. 23). 

 Parece que o tema ‘nominalização deverbal’ sempre esteve na pauta das investigações 

lingüísticas. Apesar disso, de acordo com Heyvaert (2003), até o presente, nenhuma 

abordagem teórico-descritiva coerente foi feita sobre a questão. Para a autora, falta a todas as 

análises propostas até agora (tradicionais ou não), uma concepção de nominalizações 

deverbais como construções em si mesmas, isto é, como estruturas que combinam categorias 

oracionais e nominais de um modo particular, mas que têm essencialmente status nominal e 
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funcionam como tal em configurações mais amplas. Na visão de Heyvaert (op. cit), as 

nominalizações têm sido tradicionalmente tratadas como ‘orações empobrecidas’ e não como 

construções em si. Além disso, as abordagens descritivas das propriedades lexicogramaticais 

das nominalizações tendem a ser direcionadas às categorias representacionais, tais como as 

relações participante-processo que elas expressam, em detrimento de outros aspectos 

funcionais (interpessoais e textuais). 

 Neste trabalho, adoto o conceito mais amplo de nominalização proposto por Trask 

(2004, p. 207) já referido acima: “qualquer unidade gramatical que funciona como um 

substantivo ou como um sintagma nominal, mas é construída com base em alguma coisa 

diferente”. Sob essa noção mais ampla, X-DOR pode ser visto, numa perspectiva mais estrita, 

como um nome derivado de verbo, e também como núcleo de um sintagma nominal 

construído com base em uma oração ou proposição. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO SINTATICO-SEMÂNTICA DAS CONSTRUÇÕES DEVERBAIS COM O 

SUFIXO –DOR 

 

1.2.1 A abordagem da gramática tradicional 

 

 Na gramática tradicional, a nominalização deverbal (conforme definida na seção 

anterior) situa-se entre o conjunto de processos de formação de palavras designado sob o 

rótulo derivação. A derivação é relativamente imprevisível e assistemática. Diferente da 

flexão – uma variação da forma (e do significado) da palavra que se caracteriza por grande 

sistematicidade de ocorrência (por exemplo, a flexão de número nos nomes) – a derivação se 

caracteriza por exibir grau variado de irregularidade. Tomando o caso da nominalização 

deverbal em –dor, observa-se, por exemplo, que quem trabalha é um trabalhador, quem 

governa é um governador, mas quem estuda não é um *estudador. Ou seja, nem todo verbo 

tem uma forma nominal associada em –dor. Em decorrência, os gramáticos acomodam a 

derivação (e a nominalização como um de seus processos) no léxico, considerado o espaço 

das irregularidades, o repositório da informação idiossincrática (não diretamente governada 

por regras) da língua. 

 As gramáticas tradicionais seguem o modelo clássico no tratamento dos processos de 

formação de palavras e a descrição que fazem desses processos é motivada quase que 

exclusivamente pelo propósito de incluir palavras em classes, de forma categórica. No que se 

refere à derivação sufixal, por exemplo, limitam-se, via de regra, a apresentar listas de sufixos 
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correspondentes aos processos de mudança de classe, com a preocupação de abranger todos 

os elementos eventualmente utilizados. No cumprimento de sua função normativa, interessa, 

pois, dar conta apenas das características das formas já construídas, sem qualquer referência à 

dimensão ativa dos processos de formação que explica a criação freqüente de novas formas. A 

listagem apresentada normalmente traz ainda indicações sobre a origem (grega, latina ou 

outra) do sufixo e sobre os seus significados básicos, ilustrados através de exemplos típicos de 

palavras isoladas do seu contexto de uso. Assim procedem, de modo geral, Said Ali (1971), 

Rocha Lima (2005), Bechara (2005), Cunha e Cintra (1985), entre outros. 

 Apesar das limitações apontadas acima, as gramáticas normativas apresentam um 

trabalho descritivo que se constitui num ponto de partida importante para o desenvolvimento 

do estudo da nominalização, bem como dos demais processos lexicais. 

 De acordo com os gramáticos, o sufixo nominal –dor do português apresenta uma 

variação em sua forma, motivada por questão de natureza histórica. Na verdade, a forma do 

sufixo é –or.  As consoantes d, t e s com que ele começa (–dor, –tor e –sor: mordedor, 

escritor, ascensor) e que nele parecem incorporadas são, a rigor, sufixos próprios de radicais 

participiais latinos, aos quais o sufixo –or se ligava para formar nomes (SAID ALI, 1971).  

 As gramáticas consultadas não mencionam o fato de o sufixo –dor também formar 

nomes da categoria adjetivo. Faz-se referência apenas à formação de substantivos e todos os 

exemplos são ilustrativos dessa classe gramatical. 

  Quanto à semântica do sufixo (e dos nomes deverbais correspondentes), a maioria 

absoluta dos gramáticos admite que agente e instrumento são seus significados preferenciais1. 

Entre os filósofos da linguagem, Jespersen (1968) refere-se aos deverbais em –dor, do tipo, 

pescador, conquistador, salvador, criador, etc., como nomes de agente ou substantivos 

ativos. Para esse autor, o que seria o complemento do verbo correspondente é precedido, com 

freqüência, da preposição de, ou seja, aparece sob a forma de um sintagma preposicional, 

conforme se vê na expressão o salvador da pátria, em português. De acordo com Said Ali 

(1971), os nomes de instrumentos em –dor (por exemplo, regador, aquecedor, abotoador, 

ascensor, raspador etc.) resultam de uma transferência de sentido do nome de agente humano 

para o nome do objeto com que se pratica a ação. As formações em –dor compartilham ainda 

outras características também aludidas pelos gramáticos, quais sejam: classe gramatical da 

base (verbo) e classe gramatical do derivado (nome substantivo).  

                                                 
1 Rocha Lima (2005) representa aqui uma exceção a esse ponto de vista. Para esse gramático, os sufixos são 
vazios de significação, tendo por finalidade apenas formar séries de palavras da mesma classe gramatical. Os 
sufixos são caracterizados apenas com base no tipo de palavra que formam. Assim, o sufixo –dor (e suas 
variantes – tor e –sor) é descrito, genericamente, como um sufixo que forma substantivos a partir de verbos. 
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 Bechara (2005) acrescenta a essa descrição geral do sufixo –dor algumas informações 

pertinentes. Em primeiro lugar, o autor lembra que, ao lado do sufixo –dor e com a mesma 

caracterização (isto é, formadores de substantivos que designam ‘agente’) há, no português, 

outros sufixos, tais como: –nte (estudante), –ista (dentista), –eiro (padeiro), –ário 

(secretário). É fato que a base da maioria dessas formações é nominal e não verbal; mas, sob 

a perspectiva construcional da lingüística cognitiva, essa observação poderia ensejar, por 

hipótese, uma investigação acerca de um eventual esquema de nível superior que generaliza 

em torno de todas as construções agentivas nominais do português (deverbais ou denominais). 

Em segundo lugar, o gramático chama atenção para o fato de que, ao analisarmos uma 

estrutura complexa, é fundamental levarmos em conta não só os valores semânticos dos 

elementos constituintes e seus reflexos nos produtos derivacionais, mas também as 

motivações do contexto, e adverte: “A concepção afixocêntrica na produção lexical está sendo 

revista, para pôr em evidência o papel que desempenham as bases e os mecanismos 

derivacionais na criação lexical.” (BECHARA, 2005, p. 358, nota 1). 

 A gramática tradicional freqüentemente demonstra uma preocupação com a 

exaustividade e, no que concerne à formação de palavras, essa preocupação se traduz na 

tentativa de dar conta do significado final de todas as palavras nas quais entre em jogo um 

dado afixo. O método consiste essencialmente em enumerar processos e listar exemplos. 

Nesse tipo de abordagem, focaliza-se o produto, isto é, a maneira como as palavras estão 

constituídas e “cristalizadas” no léxico. Coerente com sua função prescritiva, a descrição 

proposta pela gramática tradicional não põe em discussão questões tais como a interpretação 

das formas em situações reais de uso da língua, isto é, as características e funções que elas 

adquirem em decorrência desse uso (BASILIO, 1987). 

 

1.2.2 A visão da lingüística: para uma posição descritiva 

 

 A teoria lingüística de orientação formalista geralmente compartilha com a gramática 

tradicional a concepção de que a língua é organizada em componentes discretos. Léxico, 

morfologia, sintaxe e semântica constituem níveis autônomos de relações formais. Nesse 

quadro, os processos gerais de formação de palavras, entre eles a nominalização deverbal, 

tendem a fazer parte do chamado nível morfológico, embora essa posição não seja consensual 

entre os lingüistas1. 

                                                 
1 Entre os lingüistas contemporâneos há controvérsia sobre a área a que efetivamente pertence a formação de 
palavras – se à morfologia, o seu domínio tradicional, se ao léxico ou à semântica, ou, mesmo, se à sintaxe (cf. 
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 A nominalização deverbal normalmente não constitui um tópico específico de análise 

e não recebe tratamento detalhado em manuais de lingüística descritiva e de morfologia do 

português. Conseqüentemente, não é de se esperar que essas obras dediquem espaço à 

discussão do significado de formações deverbais gerais ou específicas. Alguns desses 

trabalhos excluem explicitamente de suas preocupações o estudo da formação das palavras 

(cf. PERINI, 1998, 2006). Via de regra, obras que se intitulam como introdução ao estudo da 

morfologia (ROSA, 2002; KEHDI, 1990; CARONE, 1986, entre outras) retomam os 

conceitos de morfema e de palavra formulados pelo estruturalismo e adotam (explícita ou 

implicitamente), para a análise morfológica, a proposta metodológica consagrada pela 

lingüística formal (estruturalista ou gerativista). Assim também procedem alguns autores de 

capítulos sobre o tema morfologia, que integram manuais de introdução à lingüística (cf. 

PETTER, 2003 e SANDALO, 2001). Metodologicamente, a perspectiva estruturalista 

(centrada no conceito de morfema como unidade significativa mínima) pressupõe que a 

análise de uma palavra consiste na identificação de seus morfemas e de suas possibilidades 

combinatórias, o que se obtém através de procedimentos de segmentação e comutação de 

unidades constituintes na cadeia sintagmática. Nessa perspectiva, a abordagem da derivação 

deverbal em –dor se restringe à identificação de seus constituintes imediatos (como, aliás, se 

procede com qualquer unidade da língua) e não interessa a diversidade de significados que um 

mesmo constituinte possa expressar. A proposta gerativista, por sua vez, tem pontos de 

contato com o estruturalismo, basicamente no que concerne à análise em constituintes 

imediatos, mas avança na formulação de regras gerativas que pretendem dar conta da 

produtividade lexical na língua1. Em suma, os manuais de morfologia do português tendem a 

discutir conceitos e noções básicas e a focalizar a metodologia de análise morfológica válida 

para qualquer unidade da língua, dentro da chamada perspectiva formalista; eles não se detêm 

na descrição detalhada de padrões específicos de derivação, tais como a nominalização 

deverbal em –dor. 

 No português do Brasil, para além das informações dadas pela gramática tradicional, 

muito do que se conhece sobre o significado das construções deverbais com o sufixo –dor se 

deve aos estudos de Basilio (1980, 1987, 1995, 2004 e 2006), no campo da morfologia 
                                                                                                                                                         
PERINI, 1998: ADERSON, 1992 e ARONOFF, 1994). Essa discussão – que só faz sentido diante da concepção 
de estrutura gramatical que enfatiza componentes discretos – não tem lugar no quadro da lingüística cognitiva, 
para a qual léxico, morfologia e sintaxe formam um contínuo de unidades simbólicas. Desse modo, a questão de 
se a nominalização pertence à sintaxe ou ao léxico sequer aparece na gramática cognitiva, que se recusa a impor 
esse limite arbitrário. Além disso, a não produtividade de padrões de nominalização ou a falta de previsibilidade 
semântica não constituem problema nesse modelo baseado no uso (cf. LANGACKER, 1991). 
1 Sobre essa questão, confira principalmente, no português do Brasil, as obras de Basilio citadas na bibliografia 
deste trabalho. 
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derivacional. Teoricamente fundamentada nos princípios do gerativismo, a descrição de 

Basilio reforça, em princípio, as conclusões da gramática tradicional ao afirmar que a 

combinação do sufixo –dor com bases verbais de ação (principalmente) forma os chamados 

nomes de agente, definidos como substantivos “que designam um ser pela prática ou exercício 

de uma ação ou atividade especificada pelo verbo” (BASILIO, 2004, p. 29)1. Considerando 

que um deverbal em –dor também pode nomear um objeto a partir da função que este 

desempenha (computador, grampeador, rastreador), a expressão nome de agente deve ser 

entendida de modo lato, incluindo assim também os instrumentos, que compartilham com os 

inúmeros deverbais em –dor designativos de profissões, cargos e ocupações em geral 

(professor, governador, vendedor), o exercício de uma função, ainda que, no caso dos 

instrumentos, não se aplique, obviamente, o requisito voluntariedade típico de um Agente 

Ocupacional2. Além de compartilharem o traço ‘exercício de uma função’, agentes 

ocupacionais/profissionais e instrumentos exibem também um correlato sintático na ocupação 

da posição de sujeito, o que se depreende, por exemplo, do par de orações João abriu a porta 

com a chave e A chave abriu a porta (BASILIO, 1995). 

 Comparada à descrição da gramática tradicional, a análise de Basilio tem o mérito de 

evidenciar alguns aspectos da correlação entre significados aparentemente bastante distintos 

da construção X-DOR (Agente Ocupacional e Instrumento), além de avançar no detalhamento 

do valor semântico dos deverbais em –dor. A autora afirma que o sufixo –dor é utilizado, 

sobretudo, para a caracterização genérica de profissões, cargos e funções (maquilador, 

governador, varredor); para a caracterização de agentividade habitual (madrugador, agitador, 

seguidor) ou para caracterização eventual (acertador, iniciador, perdedor) e para a 

designação de instrumentos de ordem mecânica, eletrônica ou abstrata, cuja função principal é 

definida pelo significado do verbo (ventilador, computador, indexador) (BASILIO, 2004, p. 

46).  

 A referência à caracterização habitual (os madrugadores nem sempre são saudáveis) e 

eventual (Os acertadores da loteria de ontem são de Porto Alegre)3 alude a um certo valor 

aspectual desses deverbais, que nem sempre é tão evidente como se pode perceber nesses 

                                                 
1 Há deverbais em –dor que são atributivos de propriedades e não designativos de seres. Eles se enquadram na 
categoria Adjetivo, tal como: compensador, consternador, aterrador. Outros são ambivalentes, isto é, 
funcionam como substantivo ou como adjetivo, a depender do contexto, tal é o caso de trabalhador em (a) um 
trabalhador rural e (b) um homem trabalhador, respectivamente. De acordo com Basilio (2004), quando ocorre 
na posição de adjetivo (como é o caso do exemplo (b)), o deverbal em –dor atribui agentividade ao substantivo a 
que se refere, no caso, o substantivo homem. Voltarei a esse ponto adiante. 
2 Basilio (1995, p. 4) cita Maia (ms), que sugere o termo “afetadores”  para englobar agentes e instrumentos, 
neutralizando assim o fator voluntariedade. 
3 Os exemplos são de Basilio (1995). 
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exemplos típicos (criados e não reais, diga-se de passagem), em que os significados ‘habitual’ 

e ‘eventual’ aparentemente têm muito a ver com a semântica lexical da base.  

 Na verdade, conforme será demonstrado adiante (Capítulo 3, seção 3.2.3), a 

identificação das propriedades aspectuais de uma instância de X-DOR, bem como do seu 

significado genérico ou específico (por exemplo, Agente Ocupacional) parece depender 

crucialmente do contexto de ocorrência e de suas condições de uso. Assim é que nomes de 

agentes ocupacionais/profissionais também permitem a interpretação agentiva genérica (ou 

não especificada), tal como se dá com o deverbal educadores na oração “Os melhores 

educadores são os pais”. Sobre esse enunciado, Basilio afirma que ele 

 

pode ser interpretado no sentido de que a excelência de uma pessoa como 
educador está relacionada com o fato de essa pessoa ter filhos ou no sentido de 
que a situação educacional ideal é aquela em que os pais educam seus próprios 
filhos. Inversamente, agentivos genéricos estão disponíveis para interpretação 
profissional, que poderá surgir a partir de condições socioculturais e de 
mercado. Por exemplo, assim como podemos hoje interpretar matador e 
agitador como profissionais, não é difícil imaginar situações em que 
interpretaríamos subornador, importunador, gracejador etc., também como 
profissionais. É possível que muitas formas desse tipo já estejam cristalizadas 
como designadoras de profissionais em certos segmentos da sociedade. O 
mesmo sucede com formações correspondentes a instrumentais. Por exemplo, 
a forma controlador pode se referir a um profissional, a um objeto utilizado 
como mecanismo de controle ou a alguém que controlou alguma coisa num 
determinado momento (BASILIO, 1995, p. 4). 
 

 Em resumo, um nome de agente prototípico “é um substantivo que designa um agente 

voluntário direto caracterizado pela ação verbal em termos eventuais, habituais ou genéricos. 

Mas é comum a caracterização em termos de função, como acontece com instrumentais e, de 

certa maneira, também com os profissionais” (BASILIO, 1995, p. 4). 

 O padrão de formação de palavras deverbais com o sufixo –dor produz nomes tanto da 

categoria Substantivo (S) quanto da categoria Adjetivo (A). Como substantivo, um deverbal 

em –dor designa entidades animadas ou não (objetos) e aparece em ambiente sintático típico 

de Substantivo, isto é, imediatamente precedido de Determinante (os abridores de garrafa), 

de modificador Adjetivo (a famosa recrutadora de recepcionistas) ou ainda numa forma 

genérica, geralmente plural, sem a presença de Determinante (distribuidores de energia). O 

derivado em –dor da categoria Adjetivo modifica o substantivo ao qual se refere, atribuindo a 

este uma qualidade ou especificando-o, e tende a figurar em ambiente sintático típico de 

Adjetivo, isto é, imediatamente precedido de Substantivo ou de Intensificador, a exemplo de 

uma propina compensadora ou um negócio muito constrangedor.  
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 Um número considerável de deverbais em –dor é ambivalente do ponto de vista 

categorial, isto é, pode figurar nos contextos típicos de Substantivo ou de Adjetivo descritos 

acima, tal como ocorre com o derivado controlador em os controladores dos fundos de 

pensão (Substantivo) e a fúria controladora do governo (Adjetivo). Essas constatações acerca 

da classe gramatical dos deverbais em –dor, bem como da possibilidade de flutuação 

categorial dessas formações foram amplamente discutidas nos trabalhos de Basilio (1980, 

1987, 2004). Para a autora (BASILIO, 1980), há deverbais em –dor que “ocorrem apenas 

como adjetivos”, tal é o caso de compensador, tentador e desesperador. Outros, porém, só 

ocorrem como substantivos, a exemplo de escritor e ventilador. Todavia, parte dessas 

formações é, de fato, ambivalente do ponto de vista categorial. É o que se evidencia na regra 

de formação de palavras formulada por Basilio (1980, p. 95) para a geração dos produtos em 

–dor, cuja forma é [X]v � [[X]v  DOR] A e/ou S. 

 A identificação da classe gramatical de um deverbal em –dor a partir de uma pesquisa 

de dicionário é pouco esclarecedora, uma vez que, em muitos casos, os dicionários 

apresentam uma mesma entrada como Adjetivo e/ou como Substantivo, sem explicitar os 

critérios adotados para tal classificação (cf. CASTELEIRO, 1981, p. 11). Muitas vezes, o 

dicionarista utiliza a mesma paráfrase para dar conta do significado de uma forma 

ambivalente. Assim, por exemplo, o vocábulo buscador é registrado no dicionário Aurélio 

(2000) como: “Adj. e s.m. Que, ou aquele que busca”. 

 Num estudo sobre derivação nominal em –dor(a) e –deiro(a) no português europeu 

contemporâneo, Renca (2005) pesquisou  as formas num dicionário de língua portuguesa 

(além de outras fontes) e, seguindo o critério de ordenação empregado no dicionário, 

considerou, num primeiro momento, quatro séries distintas: S, A/S, S/A e A. Os resultados 

demonstraram que do total de 2.226 palavras pesquisadas 1.651 (isto é, cerca de 74,%) são 

classificadas como Substantivo e Adjetivo, ou seja, são ambivalentes do ponto de vista 

categorial sintático. Porém, o critério do dicionário, ao apresentar a informação sintático-

categorial das unidades como S e/ou A, não se afigura claro. A inexistência de uma fronteira 

nítida e linear entre substantivos e adjetivos é desde há muito realçada1. Basilio (2004, p. 86) 

reitera essa posição, ao demonstrar que, no português atual, substantivos funcionam como 

adjetivos e vice-versa. Para a autora, quando um nome agentivo em –dor figura em contexto 

de adjetivo ele atribui agentividade ao substantivo a que se refere no enunciado. Ou seja, o 

                                                 
1 Na primeira edição da obra A filosofia da gramática, de 1924, Otto Jespersen já advertia que adjetivos e 
substantivos têm muito em comum, e há casos em que é difícil dizer se uma palavra pertence a uma classe ou a 
outra. Por isso, o autor sugere a palavra nome como o termo mais adequado para abranger ambas as classes. 
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sentido agentivo estaria implicado mesmo quando o nome aparece na posição de adjetivo. Por 

exemplo, organizadores é um nome de agente em os organizadores do evento, designando 

alguém a partir do ato de organizar. Já em comissão organizadora, o termo organizadora 

atribui agentividade ao substantivo comissão. Trata-se de um caso de flutuação categorial em 

que o substantivo X-DOR é usado como adjetivo, manifestando inclusive o traço 

morfossintático de concordância de gênero e número com o substantivo a que se refere (os 

examinadores/ a banca examinadora). Basilio alega que essas formações em –dor que 

ocorrem em posição e função de adjetivo não apresentam o quadro típico de características do 

adjetivo. Por exemplo, não podem ser intensificados (*firma muito administradora, 

*comissão organizadoríssima); não apresentam nominalização correspondente 

(*julgadoridade, *fortificância); não podem funcionar como predicativo do objeto (* eu acho 

essa firma administradora, *acho o trabalho evolucionista), e assim por diante. Isso 

demonstra que não há conversão plena de substantivo em adjetivo, mas apenas alargamento 

das possibilidades de utilização de X-DOR agente (BASILIO, 2004, p. 87). 

 Um outro conjunto de formas X-DOR reúne adjetivos não-agentivos, que caracterizam 

o ser a que se referem a partir da semântica do verbo, como em ameaçador, compensador, 

revelador etc. Basilio (1995) afirma que estes adjetivos não podem ser substantivados. 

 Resumindo, a posição de Basilio é a de que as formações em –dor podem ser 

classificadas como substantivo ou adjetivo. Os substantivos designam agentes e instrumentos 

e podem ocorrer em posição e função de adjetivo, caso em que atribuem agentividade ao 

substantivo a que se referem. Os adjetivos típicos são não-agentivos, caracterizando o ser a 

que se referem a partir da semântica do verbo e não podem ser substantivados. 

 A dificuldade de distinguir se uma forma em –dor é da categoria substantivo ou da 

categoria adjetivo resulta, em grande parte, das descrições descontextualizadas que os 

dicionários facultam. Daí, a importância de uma abordagem baseada no uso da língua, pois 

quando se opera com dados provindos de textos reais, pode-se dizer que a contribuição do 

contexto é, nesse caso, absolutamente decisiva e esclarecedora. 

 É possível optar por uma caracterização sintático-semântica dos nomes deverbais que 

põe em relevo o tipo de relação base-sufixo, conforme o faz Neves (2000a). Nessa 

perspectiva, os deverbais representam entidades que designam: (1) ação, processo ou estado – 

conforme a natureza semântica do verbo derivante; (2) papéis semânticos associados ao verbo 

de origem; (3) resultado (abstrato ou concreto) da ação ou processo expressos pelo verbo. 

 Essa opção não leva a resultados diferentes dos que já foram assinalados até aqui 

quanto ao significado preferencial de X-DOR. Os deverbais em –dor se enquadram no 
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segundo tipo indicado acima (isto é, representam entidades que designam papéis semânticos 

associados ao verbo de origem) e, de acordo com a descrição de Neves, são denominações de 

agentivos e instrumentais (cf. NEVES, 2000a). 

 A descrição de Neves (op. cit.) enfatiza ainda a dimensão valencial das 

nominalizações, admitindo que os nomes, assim como os verbos, têm uma estrutura 

argumental, isto é, nomes também podem funcionar como núcleo de predicado. Em sua visão, 

os nomes deverbais seriam valenciais por excelência. Farei referência às considerações da 

autora sobre esse ponto, quando da discussão acerca de aspectos da estrutura argumental de X-

DOR (Capítulo 3, seção 3.3). 

 

1.2.2.1 Deverbais com o sufixo –dor: nome de ação ou nome de participante? 

 

 A nominalização deverbal também tem sido tema de pesquisas tipológicas, cujo 

objetivo é descrever e analisar, comparativamente, estratégias de nominalização deverbal 

presentes em diferentes línguas (cf. COMRIE; THOMPSON, 1985; PAYNE, 1997; 

ANDERSON, 1985). A principal conclusão dessas pesquisas é que as nominalizações diferem 

funcionalmente de acordo com a relação semântica do nome resultante com o verbo original. 

Nas diversas línguas comparadas, o resultado da combinação de base verbal com sufixo 

nominal pode ser um nome de atividade ou de estado designados pelo verbo ou pode ser um 

nome que representa um dos argumentos do verbo, o que permite distinguir entre 

nominalização de ação e nominalização de participante. (cf. PAYNE, 1997; COMRIE; 

THOMPSON, 1985). A primeira se refere a uma ação, normalmente abstrata, expressa pela 

raiz verbal, como a palavra construção em ele trabalha em construção. A segunda diz 

respeito a um nome que designa um dos participantes ou um dos argumentos da raiz verbal – 

agente, paciente, instrumento, etc. (Exemplos: employer, employee, can opener – empregador, 

empregado, abridor de lata) (PAYNE, 1997, p. 224-226). 

 De acordo com esses estudos, os nomes de ação mantêm propriedades dos verbos aos 

quais estão relacionados. Eles integram (como núcleo) um sintagma nominal referido como 

nominal de ação (action nominal), que exibe um ou mais reflexos de uma proposição ou de 

um predicado. Em inglês, o conceito se aplica a sintagmas nominais do tipo The enemy’s 

destruction of the city (A destruição da cidade pelo inimigo). Nesse sintagma, cujo núcleo é o 

deverbal destruction, a expressão the enemy’s é um reflexo do sujeito e of the city está 

relacionado ao objeto direto da proposição The enemy destroyed the city (O inimigo destruiu a 

cidade). 
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 Diferente dos nomes de ação, os nomes de participante ou de argumento, tais como 

worker, employee, slicer, etc. (trabalhador, empregado, fatiador, etc.), não mantêm 

propriedades dos verbos aos quais estão relacionados. Eles se comportam tipicamente como 

nomes comuns, do ponto de vista sintático, mantendo apenas relações morfológicas e 

semânticas (freqüentemente imprevisíveis e idiossincráticas) para com o verbo associado (cf. 

COMRIE; TOMPSON, 1985). 

 Com base nesses estudos tipológicos, é na classe dos nomes de participante ou de 

argumento do verbo que se situam os deverbais em –dor do português, como nomes que 

tendem a representar o argumento agente da raiz verbal.  

 Os tipologistas denominam agentiva esse tipo de nominalização que, segundo eles, 

compreende um processo produtivo, presente em muitas línguas, pelo qual verbos de ação 

podem se transformar em nomes que significam genericamente “aquele que V”. Nos termos 

de Payne (1997, p. 226), a nominalização de agente se refere ao AGENTE do verbo 

nominalizado. Apesar do rótulo ‘agentivo’, estritamente falando, o nome resultante desse 

processo não precisa estar numa relação de ‘agente’ com o verbo do qual deriva. Comrie e 

Thompson (1985) citam o exemplo do sufixo –er do inglês que deriva nomes que significam 

“aquele que V” tanto de verbos agentivos quanto de verbos não-agentivos, conforme se 

verifica em: sing – singer (cantar – cantor) e hear – hearer (ouvir – ouvinte). Todavia, o 

processo é, de certo modo, restringido: por exemplo, o sufixo –er não pode se juntar a 

adjetivos e há muitos verbos estativos com os quais ele não pode ocorrer (cf. tall – *taller e 

fall – *faller). Payne (1997) afirma que o sufixo –er/–or do inglês funciona como um 

nominalizador morfológico de agente e lembra que a nominalização lexical de agente é 

idiossincrática, isto é, não se aplica a todos os verbos. 

 Essa descrição do sufixo –er do inglês pode ser estendida ao sufixo –dor do português, 

que deriva não só nomes agentivos, mas também nomes não-agentivos, como: embalar – 

embalador, perder – perdedor, respectivamente. O sufixo –dor impõe igualmente algumas 

restrições às bases, entre as quais as duas restrições atribuídas há pouco ao sufixo –er do 

inglês. Ou seja, ambos os sufixos (–er do inglês e –dor do português) não se combinam com 

adjetivos e tendem a não fazê-lo também com verbos estativos. Voltarei a essa questão no 

capítulo 3. 

 Em algumas línguas, a nominalização agentiva também pode ser usada para modificar 

um outro nome. A título de ilustração, Comrie e Thompson (1985) comparam três estruturas 

diferentes: uma oração completa, uma oração relativa e uma nominalização agentiva no 

mandarim chinês. A tradução em inglês corresponde a algo como: ele cozinha (oração), uma/a 
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pessoa que cozinha (oração relativa), um cozinheiro (nominalização agentiva). 

 A observação parece igualmente válida para os nominais em –dor do português. Ou 

seja, um sintagma nominal agentivo como um trabalhador, por exemplo, pode ser 

correlacionado tanto à oração relativa uma/a pessoa que trabalha quanto à oração ordinária 

Ele trabalha e funcionar como modificador de outro nome. Nesse caso, o derivado em –dor se 

comporta morfossintaticamente como adjetivo, a exemplo de um homem trabalhador, um 

político conciliador etc. 

 Um outro tipo de nominalização de argumento do verbo é a chamada nominalização 

instrumental – um processo (tipicamente morfológico), presente em algumas línguas, que 

consiste em formar, a partir de um verbo de ação, um nome que significa ‘um instrumento 

para “executar a ação representada pelo verbo”’ (‘an instrument for “verbing”’). Às vezes, a 

forma que produz nomes instrumentais não se distingue daquela que forma nomes agentivos. 

Em inglês, por exemplo, o sufixo –er é usado para ambas as funções, ou seja, para designar 

tanto agente quanto instrumento, a exemplo de sing – singer (cantar – cantor) e slice – slicer; 

mow – mower (fatiar – fatiador; cortar – cortador de grama) (cf. COMRIE; THOMPSON, 

1985; PAYNE, 1997). Novamente, a descrição também se aplica ao sufixo –dor do português, 

que serve tanto para formar nomes de agente quanto de instrumento (cf. decorar – decorador; 

grampear – grampeador). 

 Os sufixos nominais –er (inglês) e –dor (português) exibem muitas características em 

comum. A principal delas diz respeito ao fato de ambos se juntarem a bases verbais para 

produzir os chamados nomes agentivos. Apesar disso, não considero que os deverbais em –

dor do português representam apenas nomes de participante ou de argumento do verbo. Ao 

contrário, penso que eles se assemelham com os nomes de ação (acima referidos), no sentido 

de que também evocam propriedades dos verbos aos quais estão relacionados. É essa posição 

que defendo neste trabalho (cf. Capítulo 3). 
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2  A LINGÜÍSTICA COGNITIVA NO CONTEXTO DA LINGÜÍSTICA CONTEMPORÂNEA 

 

 Neste capítulo, apresento os fundamentos da lingüística cognitiva, uma nova 

abordagem de estudo da linguagem que considera o conhecimento lingüístico como parte da 

cognição geral e do pensamento. A proposta teórica reúne um conjunto de princípios, 

conceitos e noções básicas que estão presentes na maior parte das linhas de investigação 

associadas a esse paradigma. A exposição que faço a seguir é, evidentemente, parcial, mas 

pretende fornecer uma visão panorâmica do referencial que norteia a investigação que 

desenvolvo neste trabalho. 

  

2.1 BREVE HISTÓRICO DA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

 A lingüística cognitiva surge no final da década de 70 e princípio dos anos 80, como 

uma reação às impropriedades constatadas nos modelos de gramática estritamente formais, 

em particular, a versão padrão da gramática gerativa (CHOMSKY, 1965). Dois fatores 

impulsionaram inicialmente sua origem: por um lado, o interesse pelo fenômeno da 

significação (já evidenciado, aliás, pelo movimento da semântica gerativa) e, por outro, o 

interesse pela investigação psicolingüística de Eleonor Rosch sobre o papel fundamental dos 

protótipos no processo de categorização (cf. ROSCH; 1978; ROSCH; MERVIS, 1975). 

Constitui-se institucionalmente como paradigma científico no início da década de 90, com a 

criação da International Cognitive Linguistics Association e a realização da primeira 

International Cognitive Linguistics Conference, além da edição da revista Cognitive 

Linguistics e da coleção Cognitive Linguistics Research. Mas é ainda durante os anos 80 que 

nasce e se desenvolve, em diferentes locais e de diferentes formas, graças, sobretudo, aos 

trabalhos dos norte-americanos George Lakoff (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 

1987), Ronald Langacker (1987, 1990, 1991) e Leonard Talmy (1983, 1988). Precisamente 

duas publicações constituem o marco inaugural desse novo paradigma: o livro Women, Fire 

and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, de autoria de George Lakoff 

(1987), e, no mesmo ano, o primeiro volume do livro Foundations of Cognitive Grammar de 

Ronald Langacker. Sinal de sua maturidade é o extenso (e em rápido crescimento) conjunto 

de publicações e, naturalmente, as obras mais recentes dos três fundadores da Lingüística 

Cognitiva – Lakoff (LAKOFF; JOHNSON, 1999), Langacker (1999) e Talmy (2000). 

 A lingüística cognitiva contrasta com a abordagem formalista pela visão da linguagem 

como parte integrante da cognição, não como uma “faculdade mental” ou “módulo” separado. 
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Em decorrência, rejeita igualmente um conjunto de princípios atrelados à visão autônoma da 

linguagem, a saber: (a) a separação entre conhecimento lingüístico (semântico) e 

conhecimento extralingüístico (pragmático); (b) o postulado saussureano da arbitrariedade do 

signo lingüístico; (c) a afirmação da discrição e homogeneidade das categorias lingüísticas; 

(d) a idéia de que a linguagem é gerada por regras lógicas e por traços semânticos “objetivos” 

e (e) a tese chomskyana da autonomia e da não-motivação semântica e conceitual da sintaxe. 

 A visão de que a linguagem é uma entidade autônoma remonta ao estruturalismo 

(SAUSSURE, 1969; BLOOMFIELD, 1933). Nesse modelo, o significado de uma palavra é 

determinado pelo sistema lingüístico em si, enquanto a percepção, a conceitualização e a 

interação entre as pessoas são fatores extralingüísticos. Na abordagem gerativa (CHOMSKY, 

1986), a linguagem também é vista como autônoma, mas de um modo diferente. A mente 

humana é concebida como uma estrutura modular e a faculdade de linguagem (um dispositivo 

computacional que gera as sentenças de uma língua através de regras recursivas sobre séries 

estruturadas de símbolos, atribuindo sintaxe e semântica) é um módulo específico, um 

componente autônomo, independente de outras faculdades mentais.  

 Cabe aqui ressalvar que o embate entre a lingüística cognitiva e a gramática gerativa 

relaciona-se, sobretudo, ao questionamento dos postulados da versão padrão dessa gramática, 

em grande parte superados atualmente dentro do próprio gerativismo. A esse propósito, 

Cuenca e Hilferty (1999) advertem que, para evitar uma simplificação excessiva do panorama 

lingüístico, é importante considerar que a evolução do gerativismo chomskyano tende a dar 

uma maior importância aos aspectos do significado e a incorporar em seu objeto de estudo – a 

partir do conceito de parâmetro – fenômenos relacionados à variação e à tipologia lingüística. 

Os autores lembram ainda, por outro lado, que o cognitivismo pode se relacionar a outros 

modelos de gramática gerativa que se caracterizam, desde o seu início, por conferir uma 

maior importância aos aspectos léxico-semânticos e, em muitos casos, por não aceitar o 

mecanismo das transformações. Exemplificam essa tendência a ‘gramática de casos’ de 

Fillmore (1968), a ‘gramática léxico-funcional’ de Bresnan (1978, 1982) e a ‘semântica 

conceitual’ de Jackendoff (1982, 1990, 1992), entre outras propostas. Acrescente-se que o 

gerativismo se caracteriza também como uma lingüística cognitiva, no sentido em que aborda 

a linguagem como fenômeno mental. Nesse aspecto, a diferença entre as duas perspectivas 

consiste no fato de que, enquanto a lingüística cognitiva toma a linguagem como meio da 

relação epistemológica entre sujeito e objeto e procura, assim, saber como é que ela contribui 

para o conhecimento do mundo, a lingüística gerativa considera a linguagem como objeto da 

relação epistemológica e quer saber como esse conhecimento da linguagem é adquirido (cf. 
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SILVA, 2004). 

 Pela importância que atribui aos aspectos funcionais dos fenômenos lingüísticos – em 

particular, à função categorizadora da linguagem – e por desenvolver uma análise baseada na 

observação da língua em uso, opondo-se, assim, ao abandono chomskyano da “performance”, 

a lingüística cognitiva é um tipo de lingüística pragmaticamente orientada, tanto teórica como 

metodologicamente. Sintoniza-se, de modo particular, com as teses da tradição lingüística 

funcionalista, de inspiração em Givón, Thompson, Hopper, Traugott, entre outros, que 

freqüentemente adotam uma perspectiva pragmática para a análise dos fenômenos gramaticais 

(cf. LANGACKER, 1998). Reciprocamente, essas perspectivas funcionalistas, umas mais, 

outras menos, também compartilham com a lingüística cognitiva a idéia fundamental de que a 

linguagem é parte integrante da cognição (e não um “módulo” separado), fundamenta-se em 

processos cognitivos, socio-interacionais e culturais e deve ser estudada no seu contexto de 

uso e no âmbito da conceitualização, da categorização, do processamento mental, da interação 

e da experiência individual, social e cultural. Por essa convergência de idéias, a lingüística 

cognitiva também se define, de modo geral, como uma teoria funcional, não formal e baseada 

no uso, daí porque alguns estudos recentes têm-se rotulado como cognitivo-funcionais1.  

 É funcional porque, ao contrário das gramáticas baseadas em categorias, ante a 

dicotomia categoria-função, privilegia esta última e não a primeira. Para os cognitivistas, em 

geral, bem como para os funcionalistas, é a função e o significado que condicionam a forma e 

não o contrário. Defende-se, pois, que a linguagem é moldada e delimitada pelas funções para 

as quais serve e por uma variedade de fatores inter-relacionados: ambientais, biológicos, 

evolutivos, históricos e socioculturais. Nesse sentido, pode-se dizer que tanto os modelos 

cunhados historicamente como funcionalistas quanto as diversas correntes da lingüística 

cognitiva representam tentativas de explicar a forma da língua através do uso que se faz dela. 

Langacker (1998, p. 1) afirma que o movimento da lingüística cognitiva “pertence à tradição 

funcionalista” e dentro dela se sobressai por enfatizar a função semiológica da língua e o 

papel central da conceitualização na interação social. 

 A lingüística cognitiva é um modelo ‘não formal’ – o que não implica que não seja 

‘formalizável’ – na medida em que não considera a gramática como “um conjunto de 

princípios para manipular símbolos sem relação com seu significado” (LAKOFF 1987, p. 

462-463). Ao contrário, um dos seus principais objetivos é precisamente determinar como 

                                                 
1 Neste trabalho, optei por realizar uma abordagem cognitivista das construções deverbais X-DOR e, em minha 
análise, não utilizo categorias específicos do funcionalismo. 
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aspectos do significado (semânticos e pragmáticos) se inter-relacionam ou se projetam em 

aspectos formais (fonéticos, morfológicos e sintáticos); daí, o caráter central do conceito de 

motivação. Os cognitivistas consideram que muitas características da forma lingüística nem 

são arbitrárias nem são sempre previsíveis a partir do significado, mas são motivadas, na 

visão de Lakoff (1987), pela estrutura de modelos cognitivos. 

 Por fim, a lingüística cognitiva é baseada no uso porque sua fonte de dados são as 

produções reais e não a intuição lingüística. Interessa-lhe estudar a língua real e não uma 

idealização que pretenda dar conta da capacidade de linguagem. Por essa razão, incorpora em 

seu objeto de estudo as construções idiomáticas e todos os demais fenômenos que parecem 

não seguir os princípios “gerais” da gramática, aspectos que no modelo gerativista se 

consideram como pertencentes ao domínio da performance. 

 Em síntese, o foco de interesse do cognitivismo são a função, o significado e o uso, o 

que não implica que se desconsidere a forma, uma vez que esta é o veículo através do qual se 

manifestam e se concretizam os aspectos do significado. Vê-se, pois, que os estudos 

autodenominados cognitivistas, assim como os funcionalistas, correspondem a uma inspiração 

comum e compartilham muitos interesses epistemológicos.  

  O cognitivismo lingüístico alinha-se às outras ciências cognitivas (Psicologia, 

Neurociência, Inteligência Artificial, Antropologia, Filosofia etc.), na medida em que assume 

igualmente que a nossa interação com o mundo é mediada por estruturas mentais. No entanto, 

a lingüística é por natureza mais específica, já que se ocupa unicamente da linguagem como 

um dos meios de conhecimento. 

 A concepção de linguagem como parte integrante da cognição e em interação com 

outros sistemas cognitivos – percepção, atenção, memória, raciocínio etc. –, favorece a 

interdisciplinaridade com as outras ciências cognitivas. A lingüística cognitiva incorpora 

dados relevantes dessas ciências na teorização e descrição da linguagem e, em contrapartida, 

contribui para o estudo da cognição humana. Através da análise sistemática da estrutura e do 

uso da língua, procura-se desvendar os conteúdos da cognição humana, e não propriamente a 

sua estrutura ou arquitetura. Com efeito, a investigação cognitiva da linguagem tem 

descoberto uma série de estruturas conceituais e pré-conceituais importantes, entre as quais 

estão o que os lingüistas caracterizam como modelos cognitivos idealizados, metáforas e 

metonímias conceituais (LAKOFF, 1987), protótipos e esquemas imagéticos (JOHNSON, 

1987; TAYLOR, 1995). 

 De modo mais específico, a lingüística cognitiva caracteriza-se, ainda no quadro da 

ciência cognitiva, pela importância que atribui à semântica na análise lingüística e por tentar 
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demonstrar a natureza enciclopédica e perspectivante da significação (LANGACKER, 1993). 

A primazia da semântica decorre da própria perspectiva cognitiva: se a função primária da 

linguagem é a categorização, então a significação é o fenômeno primário. A natureza 

enciclopédica da significação, ou seja, o fato de ela estar intimamente associada ao 

conhecimento do mundo, é uma conseqüência da função caracterizadora da linguagem: se a 

linguagem serve para categorizar o mundo, então a significação lingüística não pode ser 

dissociada do conhecimento do mundo, e, conseqüentemente, não se pode postular a 

existência de um nível de significação que pertence exclusivamente à linguagem (distinto do 

nível em que a significação das formas lingüísticas está ligada ao conhecimento do mundo). 

Por outro lado, dada a sua função caracterizadora, a linguagem não reflete objetivamente a 

realidade, mas impõe uma estrutura no mundo, o interpreta e o constrói; daí o caráter 

perspectivante da significação lingüística. 

 Essas características da lingüística cognitiva fundamentam-se numa orientação 

filosófica e epistemológica que Lakoff e Johnson definem como experiencialismo, por 

oposição ao objetivismo ou positivismo (cf. LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; 

JOHNSON, 1987). Sob a visão experiencialista, a cognição (e conseqüentemente a 

linguagem) é determinada pela nossa própria experiência corporal e pela experiência 

individual e coletiva. A experiência individual determina o conhecimento, mas a interpretação 

e a aquisição de novas experiências se faz à luz de conceitos e categorias já existentes, que, 

por isso mesmo, funcionam como modelos interpretativos, como paradigmas ou protótipos. 

 A consolidação da lingüística cognitiva nos últimos quinze anos reflete-se num 

estimulante pluralismo de teorias, métodos e agendas e ainda na recepção e, em alguns casos, 

complementação mútua de outras perspectivas lingüísticas atuais, particularmente da vasta 

tradição funcionalista já referida anteriormente. 

 A lingüística cognitiva constitui, portanto, um modelo integrador e heterogêneo que 

não pode ser entendido como uma proposta unitária, mas como o resultado de uma 

confluência de diferentes linhas de investigação que partem de alguns postulados comuns 

sobre a linguagem e o estudo das línguas. Cuenca e Hilferty (1999) situam em dois grupos as 

principais linhas de investigação da lingüística cognitiva: o das “teorias gerais”, que 

desenvolvem algum conceito básico que se aplica a aspectos mais ou menos concretos das 

línguas, e os “modelos gramaticais”, que, incorporando em grande medida todas ou algumas 

das teorias gerais, pretendem construir um sistema articulado e global de estudo da linguagem 

e das línguas. Entre as teorias gerais, os autores apontam a teoria dos protótipos, a semântica 

cognitiva (com suas diversas linhas de trabalho) e a teoria da metáfora, que constituem a base 
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do cognitivismo lingüístico. Entre os modelos gramaticais, dois deles têm-se desenvolvido 

amplamente nos últimos anos: a gramática cognitiva e a gramática de construções. 

 Este trabalho toma como referência básica os princípios da gramática de construção 

(GOLDBERG, 1995; FILLMORE; KAY; O’CONNOR, 1988) que, por sua vez, incorpora, 

principalmente, noções gerais da gramática cognitiva, da teoria dos protótipos e da teoria da 

metáfora. Vou apresentar essa proposta adiante. 

 

2.2 PRINCÍPIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

 É difícil sumarizar em poucas palavras as principais idéias subjacentes a um 

paradigma lingüístico, especialmente num campo tão heterogêneo quanto o da Lingüística 

Cognitiva. Contudo, para ser concisa na descrição de seus fundamentos, duas idéias devem 

ser apontadas como os pilares básicos desse quadro teórico como um todo: 

(i) A linguagem é uma parte integrante da cognição. 

(ii) A linguagem é simbólica em sua natureza. 

 Esses dois princípios fundamentam uma concepção de linguagem como instrumento 

de conceitualização, isto é, como veículo para expressar significado, que, por sua vez, se serve 

de mecanismos gerais da cognição. O detalhamento dessa visão de linguagem se traduz no 

conjunto de idéias apresentadas a seguir: 

 

(a) O estudo da linguagem não pode ser separado de sua função cognitiva e comunicativa. As 

estruturas lingüísticas estão intimamente conectadas com o conhecimento e com o 

pensamento e devem ser entendidas em relação com a função comunicativa da linguagem. Por 

sua vez, o conhecimento se baseia em modelos da experiência corporal, que se criam através 

da atividade sensorial e motora. Nesse sentido, a lingüística cognitiva pretende dar conta de 

como interagem o corpo, a mente e a linguagem. Isso impõe um enfoque baseado no uso. 

 

(b) A linguagem tem um caráter inerentemente simbólico, isto é, ela se baseia na associação 

entre uma representação semântica e uma representação fonológica. Portanto, sua função 

primeira é significar. Essa caracterização remete diretamente à concepção saussureana de 

signo lingüístico, mas dela se diferencia num ponto fundamental: a arbitrariedade. Para a 

lingüística cognitiva, a ampla maioria das expressões lingüísticas é polissêmica e a polissemia 

não se constitui de forma caótica ou casual, mas é guiada por princípios cognitivos 

determináveis e que remetem a processos de metáfora e metonímia, entre outros. Isso 
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restringe a hipótese da arbitrariedade em favor da idéia de motivação. Embora haja sempre 

um componente arbitrário essencial na associação de uma palavra com seu significado, essa 

arbitrariedade é limitada. De fato, a escolha da seqüência de sons vejo para expressar o 

conceito de visão é arbitrária em (a) Eu vejo a casa. Contudo, o que não é arbitrário é o fato 

de essa mesma seqüência de sons ser usada para expressar o conceito de compreensão ou de 

saber em (b) Não vejo onde você quer chegar. A lingüística cognitiva explica a ligação entre 

ver (percepção) e saber (cognição) nesses dois exemplos, com base em nossa organização 

conceitual que, por sua vez, se fundamenta em nossa experiência como seres humanos. A 

experiência nos mostra similaridades entre os processos ver (perceber) e saber (compreender) 

e é por causa dessas similaridades que os conceptualizamos como conceitos relacionados. 

Para a lingüística cognitiva, a linguagem não é estruturada arbitrariamente. É motivada e 

fundada mais ou menos diretamente na experiência, em nossas experiências corporais, físicas, 

sociais e culturais. 

 

(c) A gramática é um inventário de unidades simbólicas estruturadas que, por sua vez, se 

definem como instrumento para expressar idéias em formas lingüísticas. A semântica e a 

fonologia são os pólos dessas unidades; qualquer mudança formal tem efeitos semânticos. O 

caráter simbólico não se restringe ao signo ou à palavra, mas se estende a todas as unidades 

lingüísticas, inclusive a construções maiores que a palavra. 

 

 A concepção de linguagem como simbólica e cognitiva em sua natureza fundamenta 

posições adotadas pela lingüística cognitiva sobre questões centrais tais como categorização 

humana e significado, com conseqüências importantes para a metodologia lingüística. 

 

2.2.1 Categorização humana e teoria do protótipo 

 

 A habilidade de categorizar, ou seja, de julgar se uma entidade particular é ou não é 

uma instância de uma categoria particular é uma parte essencial da cognição. A categorização 

é normalmente automática e inconsciente e isso pode redundar em equívocos que nos levam a 

achar que nossas categorias são categorias de coisas, quando, na verdade, são categorias de 

entidades abstratas. A habilidade de categorizar torna-se indispensável quando usamos a 

experiência adquirida para orientar a interpretação de experiências novas. 

 Sob a visão clássica de categorização (que remonta a Aristóteles), as categorias são 

definidas em termos de um conjunto de traços binários necessários e suficientes. No domínio 
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da linguagem, a adoção desse princípio estabelece que categorias analíticas lingüísticas 

impõem um conjunto de condições necessárias e suficientes que definem a associação de 

membros a uma determinada categoria. Essa exigência não só implica que os limites entre as 

categorias são discretos e que todos os membros de uma categoria têm o mesmo status 

(TAYLOR, 1995, p. 25), mas também que há uma definição geral, abstrata, com a qual todos 

os membros da categoria devem concordar. 

 À luz desse conceito de categorização, as palavras polissêmicas são categorias e seus 

diversos sentidos são membros dessas categorias. Isso significa que todos os sentidos 

polissêmicos são membros igualmente importantes, nenhuma das extensões semânticas 

possíveis de uma dada palavra é mais central do que as outras e todas elas se conformam a 

uma definição abstrata geral da palavra à qual elas se relacionam. A idéia é que haveria um 

‘sentido abstrato nuclear’ ao qual todas as extensões de sentido de uma palavra estariam 

igualmente relacionadas. A adequação desse conceito de ‘significado nuclear’ é, contudo, 

questionável. Em muitos casos, por mais complexo que seja o sentido abstrato nuclear 

proposto para uma dada palavra e suas extensões, ainda assim ele não será capaz de cobrir 

todos os usos perfeitamente válidos. Por outro lado, conforme aponta Sweetser (1986), é 

muito difícil identificar esse significado abstrato, quando a extensão de significado se realiza 

por meio de metáfora ou metonímia. 

 A percepção de nossas habilidades lingüísticas como um produto de habilidades 

cognitivas gerais tem produzido, no plano metodológico, a rejeição do ponto de vista clássico. 

Ao invés de relacionar os diferentes sentidos de uma palavra a um sentido vago abstrato que 

os inclui, a abordagem cognitiva adota o modelo de categorização prototípica. Nesse modelo, 

as categorias humanas têm dois tipos de membros: o ‘protótipo’ e diversos membros menos 

centrais relacionados ao protótipo de maneira motivada. O protótipo é o melhor, o mais 

proeminente e o membro mais típico de uma categoria. É o primeiro exemplo que nos vem à 

mente quando pensamos nessa categoria. Em outras palavras, os membros de uma categoria 

não têm o mesmo status; alguns são mais importantes ou centrais do que outros.  

 Na categorização prototípica, as categorias também se baseiam, em alguma medida, no 

que Wittgenstein (1953) chamou de ‘semelhança de família’ (family resembrance). Usando o 

conceito de jogo, esse filósofo demonstrou que condições necessárias e suficientes não são 

apropriadas para definir os significados de muitas palavras, porque elas poderiam se 

assemelhar umas as outras de diferentes modos. As relações entre membros de uma dada 

categoria são semelhantes àquelas que se dão entre os membros de uma família: a filha pode 

se parecer com a mãe e a mãe com o avô, mas isso não significa, necessariamente, que a neta 
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e o avô se pareçam. Em termos de teoria do protótipo, isso significa que o membro central e 

os membros menos centrais não são necessariamente ligados de modo direto; um membro 

menos central pode ser incluído na mesma categoria por sua ‘semelhança’ com um outro 

membro menos central que tem uma relação direta com o protótipo. Em outras palavras, os 

membros da categoria compartilham algumas propriedades, mas essas propriedades não são 

necessárias e suficientes para torná-los membros da categoria. 

 Tomando-se como exemplo a palavra cabeça e seus sentidos polissêmicos no 

português, a metodologia cognitiva identificaria o uso prototípico de cabeça como aquele que 

se refere a uma ‘parte do corpo’ e trataria os outros usos desse item lexical como sentidos 

motivados não-prototípicos, relacionados ao sentido prototípico de um modo sistemático. 

Esses sentidos menos centrais compartilhariam algumas, mas não todas, as propriedades que 

caracterizam o membro central. Por exemplo, cabeça do prego e cabeça da lista 

compartilhariam com o membro central a propriedade de ‘extremidade’, ou seja, o que essas 

extensões semânticas têm em comum é a cabeça como parte do corpo localizada num 

extremo. Na oração o acidente não me sai da cabeça (memória, lembrança), cabeça está 

relacionada ao membro central porque ela é a parte do corpo onde está o nosso cérebro e, 

portanto, onde estão localizadas nossas capacidades cognitivas. Membros menos centrais se 

ligam ao sentido central por meio de mecanismos cognitivos, tais como a metáfora (observada 

nos exemplos dados acima) e a metonímia, a exemplo de: a seca me fez perder algumas 

cabeças de gado (a parte pelo todo). As relações entre membros centrais e membros 

periféricos (ou menos centrais) são representadas no que Lakoff (1987) chama de categorias 

radiais. Nessa perspectiva, não haveria problema em reconhecer que os vários sentidos de 

cabeça correspondem a um mesmo lexema polissêmico. O estudo da polissemia e de redes de 

sentido em itens lexicais polissêmicos (e de construções gramaticais) se torna, portanto, 

central na abordagem cognitiva. 

 

2.2.2 Sobre o significado lingüístico 

 

 Uma segunda conseqüência da primazia de habilidades cognitivas gerais é que 

nenhuma distinção estrita pode ser feita entre conhecimento enciclopédico, baseado na 

experiência, e significado lingüístico. 

 Para a lingüística cognitiva, os significados são estruturas cognitivas incorporadas em 

nossos padrões de conhecimento e de crenças. Eles refletem as categorias mentais que 

criamos a partir de nossas experiências acumuladas e de nossa atuação no mundo, tendo como 
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ponto de referência a experiência com o nosso corpo físico. Os significados convencionais 

(isto é, os significados estritamente semânticos) surgem da experiência e do conhecimento e 

nossas estruturas conceituais complexas são invocadas no uso e compreensão da língua. Isso 

acontece porque se considera que o significado é, em última instância, pragmático. Além 

disso, o fato de que nosso conhecimento experiencialmente baseado está presente no 

significado lingüístico em todos os níveis implica que não há uma distinção estrita entre 

léxico e gramática. Isso significa, em primeiro lugar, que léxico e gramática formam um 

contínuo (LANGACKER, 1987), não podendo ser tratados como módulos autônomos, 

conforme postula a lingüística chomskyana; em segundo lugar, no contínuo, eles 

correspondem a conceitualizações muito específicas, isto é, o léxico para entidades ou 

relações específicas, a gramática para conceitualizações mais abstratas (cf. TALMY, 1988). 

Como afirma Langacker (1987, p. 3), “Lexicon, morphology, and syntax form a continuum of 

symbolic structures, which differ along various parameters but can be divided into separate 

components only arbitrarily”.1 

 

2.2.3 Domínios cognitivos na linguagem 

 

 A relação entre linguagem e experiência tem levado lingüistas cognitivos a estudar o 

modo como estruturas conceituais ou modelos cognitivos se refletem na língua. Para a 

maioria dos lingüistas cognitivos não há fronteiras nítidas entre conhecimento lingüístico e 

conhecimento enciclopédico; o significado é inerentemente enciclopédico e, portanto, não 

podemos dissociar estritamente aspectos denotativos de aspectos conotativos (CUENCA; 

HILFERTY, 1999, p.70). Os domínios cognitivos demonstram que essa dissociação é algo 

artificial. Eles são estruturas de conhecimento, representações mentais sobre como o mundo é 

organizado, que funcionam como ‘contexto(s)’ para a caracterização de uma unidade 

semântica (LANGACKER, 1987, p. 147). Os domínios cognitivos situam conceitos mais 

específicos em seu contexto conceitual próprio. Um exemplo clássico fornecido por 

Langacker (1987) é o da palavra segunda-feira. Se alguém nos perguntar sobre o significado 

dessa palavra, provavelmente diremos que se trata de um dia da semana. Para nós, seria 

totalmente impossível formular uma definição de segunda-feira sem o recurso ao conceito de 

semana. Não é possível definir segunda-feira, sábado, bem como os outros dias da semana 

sem situá-los num contexto conceitual específico, sem situá-los num domínio conceitual que 

                                                 
1 Léxico, morfologia e sintaxe formam um contínuo de estruturas simbólicas, que diferem ao longo de vários 
parâmetros, mas apenas arbitrariamente podem ser divididos em componentes separados. (Tradução minha). 
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nos ajudará a produzir todo conhecimento e informação necessária. É nesse sentido que 

Langacker (op. cit.) afirma que todas as unidades lingüísticas são, em alguma medida, 

dependentes de contexto. A maioria dos conceitos pressupõe outros conceitos e não podem 

ser adequadamente definidos sem referência a eles, seja implícita ou explicitamente. 

 Similar a essa noção de domínio cognitivo1 é o que Lakoff (1987) e Fillmore (1982, 

1985) têm chamado de modelo cognitivo idealizado (ICM) e frame, respectivamente. De 

acordo com Lakoff (1987), a capacidade humana de conceitualização consiste em duas 

habilidades: (i) a habilidade de formar estruturas simbólicas em correlação com estruturas 

pré-conceituais criadas em nossa experiência do dia-a-dia e (ii) a habilidade de fazer projeção 

metafórica de estruturas do domínio físico para estruturas do domínio abstrato. Nós, humanos, 

‘damos sentido’ às nossas experiências menos apreensíveis diretamente (por exemplo, nossas 

experiências com tempo, emoções e de interação humana), com base em experiências mais 

diretamente apreensíveis e mais facilmente descritíveis, que são normalmente experiências 

corporais. Assim, freqüentemente projetamos parte de nossa experiência corporal do espaço 

tridimensional em nossas experiências de tempo e dizemos, por exemplo, que o futuro está “à 

frente”. Num nível mais alto, a habilidade humana de conceitualização é capaz de formar 

conceitos complexos e categorias gerais usando esquemas de imagem como estratégias de 

estruturação. Num nível ainda mais alto, a mente humana constrói estruturas de evento 

complexas que são chamadas de modelos cognitivos idealizados ou ICMs. 

 Conforme aponta Ruiz de Mendonza (1999, p. 9), embora Lakoff não tenha dado uma 

definição específica do que seja um ICM, é possível entendê-lo como uma representação 

conceitual convencional sobre como a realidade é percebida. Ele é idealizado porque resulta 

de um determinado tipo de regularidade extraída das características de muitas experiências 

comuns e regulares. Um ICM é, portanto, um todo complexo estruturado ou gestalt que nos 

permite organizar nosso conhecimento. Entre os resultados ou produtos de tal organização 

encontramos estruturas de categorias e efeitos prototípicos. ICMs não existem objetivamente 

na natureza; eles são criados pelos seres humanos. A noção de frame, conforme apresentada 

por Fillmore, se define como um construto cognitivo que representa as crenças e o 

conhecimento estruturado pertencentes a situações específicas recorrentes. Nas palavras do 

próprio Fillmore (1982, p. 11): 

 

                                                 
1 Uso a palavra ‘similar’ em relação a domínio cognitivo, ICMs e frames porque todos esses mecanismos 
apontam para a natureza enciclopédica do significado, ou seja, os significados das expressões lingüísticas 
evocam múltiplas estruturas de conhecimento e é baseado em nossa experiência. Veja Ruiz de Mendonza (1999), 
para uma análise crítica e comparação entre esses termos. 



 49 

A sistem of concepts related in such a way that to understand any one of them 
you have to understand the whole structure in which it fits; when one of such 
structures is introduced into a text, or into a conversation, all of the others are 
automatically made available1. 
 

 A ênfase sobre o caráter simbólico da linguagem resulta da relevância metodológica 

dada à descrição detalhada e não a sistemas formais, cujo poder gerativo ou preditivo tem de 

ser restringido por ‘filtros’ artificiais. Em lingüística cognitiva, a análise detalhada de 

construções gramaticais como pareamento convencional de forma e significado (incluindo o 

significado pragmático) torna-se interesse primário (FILLMORE, 1988; GOLDBERG, 1995; 

LAKOFF, 1987; LANGACKER, 1987, 1991). Daí a importância do método de observação do 

uso real das expressões lingüísticas com base em corpora. As interpretações das expressões 

lingüísticas são empiricamente fundamentadas na experiência individual, coletiva e histórica 

nelas fixada, no comportamento interacional e social e na fisiologia do aparato conceitual 

humano. 

 Segue-se desses princípios e métodos uma estratégia geral de pesquisa que, por um 

lado, tem levado dos processos de categorização no léxico àqueles existentes na gramática e, 

por outro lado, às diferentes dimensões da função caracterizadora da linguagem. Da primeira 

opção resulta uma das principais linhas de investigação da lingüística cognitiva, a Gramática 

de Construções (GOLDBERG, 1995; CROFT, 2001), que orienta a análise desenvolvida neste 

trabalho. Tal como o léxico, a gramática é concebida como um inventário de unidades 

simbólicas convencionais (pares de forma e significado); as construções (e não as “regras”) 

são o objeto primário de descrição e qualquer construção válida é um par de forma e 

significado; léxico e gramática formam um continuum e o conhecimento gramatical é 

uniformemente representado na mente dos falantes. 

 Apesar da diversidade de modelos teóricos em lingüística cognitiva, as análises 

cognitivistas se caracterizam pela identidade de objetivos (explicar a estrutura da língua com 

base na estrutura cognitiva da mente humana) e métodos (tendência ao estudo das estruturas 

gramaticais que ocorrem em textos reais). 

 

 

2.3. A PROPOSTA DA GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÃO 

  

                                                 
1 Um sistema de conceitos relacionados de tal modo que para compreender qualquer um deles você tem de 
compreender a estrutura toda na qual ele se insere; quando uma das estruturas é introduzida no texto, ou na 
conversação, todas as outras se tornam automaticamente disponíveis. (Tradução minha). 
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 O termo ‘gramática de construção’ abrange um conjunto de teorias ou modelos que se 

baseiam na idéia de que a unidade primária da gramática é a construção gramatical, e não a 

unidade sintática atômica, e a regra que combina unidades atômicas (cf. FILLMORE; KAY; 

O’CONNOR, 1988; LAKOFF, 1987 e GOLDBERG, 1995).  

 O modelo de gramática de construção desenvolvido por Goldberg (1995) caracteriza-

se por atenuar o formalismo e por compartilhar algumas noções básicas com a gramática 

cognitiva de Langacker (1987, 1991) e com abordagens funcionalistas da gramática1. 

 A hipótese central da gramática de construções é que as orações básicas de uma língua 

são instâncias de construções – correspondências de forma e significado que existem 

independentemente dos verbos particulares que as atualizam.  

 Goldberg (1995, p. 4) define uma construção  como o emparelhamento de uma forma 

e um significado, em que a relação entre essas duas partes não é completamente arbitrária 

nem totalmente previsível, de modo que certos aspectos da forma ou do significado não 

podem ser derivados dos componentes da construção nem podem ser atribuídos a outras 

construções diferentes. Por exemplo, a oração Pat baked Chris a cake veicula uma semântica 

de ‘transferência pretendida’, que não é parte necessária do significado do verbo bake e não 

está associada a nenhum dos sintagmas nominais envolvidos na oração (Pat, Chris e a cake). 

Segundo Goldberg, para explicar casos como esse é necessário admitir o componente 

adicional de significado – a semântica de “alguém que pretende causar alguém receber 

alguma coisa” – a ser atribuído ou associado diretamente ao padrão formal Suj V Obj Obj2 

(cf. GOLDBERG, 1998). Ou seja, esse significado adicional deve ser atribuído diretamente à 

construção e, assim, não é necessário postular um novo sentido para o verbo bake. A idéia é 

que os padrões formais são, em si mesmos, imbuídos de significado. 

 Dado que não se admite divisão estrita entre léxico e gramática, o conceito de 

construção pode ser estendido a outros níveis da língua, além do sintático, devendo ser 

aplicado também a unidades menores que a oração, tais como as palavras e os morfemas. Sob 

o argumento de que léxico e gramática formam um continuum, defende-se que morfemas, 

palavras e construções complexas são pareamentos de forma e significado e diferem apenas 

em complexidade simbólica interna. Para Langacker (1998), um morfema pode ser 

considerado como uma unidade simbólica ou construção mínima, que é menos típica em 

virtude de não ter subestruturas simbólicas. Assim sendo, a gramática de uma língua é 

constituída de taxionomias de famílias de construções. 

                                                 
1 Golberg (1995) menciona, por exemplo, Bolinger (1968), De Lancey (1987), Givón (1979), Haiman (1985), 
entre outros. 
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 O conceito de construção, paralelo ao de unidade simbólica (LANGACKER, 1987), 

constitui um ponto de partida e marco teórico adequado para caracterizar a classe inteira de 

estruturas que compõem a língua, inclusive estruturas idiossincráticas, idiomáticas.  

 A lingüística cognitiva tem reforçado que a fronteira entre conhecimento lingüístico e 

conhecimento de mundo é artificial e que o significado lingüístico se fundamenta diretamente 

em nosso conhecimento de mundo. Na gramática de construção essa idéia se traduz na adoção 

do axioma básico segundo o qual conhecimento de língua é conhecimento. Isto significa que a 

gramática não é imune a restrições externas à própria sintaxe. Daí, o interesse em explicar as 

condições sob as quais uma dada construção é usada de modo aceitável. Desse interesse surge 

a convicção de que fatores semânticos e pragmáticos sutis são cruciais para compreender 

restrições sobre as construções gramaticais. 

 Reforçando essa idéia, Taylor (1995, p. 198) afirma que uma construção resulta da 

combinação de uma forma com um significado, que pode incluir informação sobre condições 

e contexto de uso. Portanto, o significado deve ser entendido num sentido amplo, envolvendo 

questões pragmáticas e relacionadas ao discurso. 

 Para a lingüística cognitiva, é natural considerar que a semântica incide na gramática: 

a gramática é um veículo da semântica e, como tal, a sintaxe se vê “contaminada” pela 

semântica. Na gramática de construção, essa inter-relação íntima parece explicar-se pela 

própria natureza das construções gramaticais, como resultado da associação entre forma e 

significado. 

 A investigação de Goldberg (1995) tem como foco construções oracionais básicas do 

inglês – correspondências de forma e significado que existem independentemente dos verbos 

particulares. A proposta de Goldberg é que as construções em si mesmas veiculam 

significados, independentes das palavras na oração. Cada construção da língua é representada 

por um padrão formal esquemático, associado a um significado também esquemático. Assim, 

por exemplo, a oração Pat faxed Bill the letter é uma instância da construção bitransitiva 

(ditransitive) que pode ser representada pela associação da forma (esquemática) Suj V Obj 

Obj2 com o significado (esquemático) X causes Y to receive Z. Para a autora, construções de 

estrutura argumental desse tipo formam o núcleo da gramática da língua. 

 O aspecto formal de uma construção é tipicamente descrito como um molde sintático, 

mas a forma compreende mais do que apenas a sintaxe, uma vez que ela também envolve 

aspectos fonológicos, tais como a prosódia e a entonação. Viu-se, há pouco, que o conteúdo 

abrange o significado semântico e o pragmático, ou seja, na construção, aspectos pragmáticos, 

tais como informação sobre constituintes focalizados, topicalidade e dêixis, são representados 
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ao lado da informação semântica. Conseqüentemente, semântica e pragmática também não 

constituem níveis totalmente distintos, mas formam um continuum. 

 Não é necessário que cada forma sintática seja associada unicamente com uma 

semântica particular; há casos de polissemia construcional e ambigüidade construcional, em 

que a mesma forma é pareada com significados distintos. As construções, como a estrutura 

conceitual, correspondem a uma estrutura prototípica e formam redes associativas, isto é, são 

categorias radiais com exemplares prototípicos e exemplares periféricos, que se relacionam 

com os protótipos. Assim, pois, na teoria da gramática de construção (e também na gramática 

cognitiva de Langacker, 1987), a gramática consiste de uma rede de construções inter-

relacionadas. Por um lado, cada construção é associada com uma família de sentidos distintos, 

mas relacionados, muito semelhante à polissemia dos itens lexicais. Logo, no modelo de 

Goldberg, a descrição completa de uma construção gramatical envolve um número 

substancial de variantes construcionais. A autora demonstra, por exemplo, que o padrão 

rotulado como Double object construction – Suj V Obj Obj2 – é usado para implicar uma 

variedade de sentidos relacionados ao sentido central (cf. GOLDBERG, 1998): 

a) X causes Y to receive Z (sentido central). 

    Joe gave Sally the ball. 

b) Condições de satisfação implicam: X causes Y to receive Z 

     Joe promised Bob a car. 

c) X enables Y to receive Z. 

     Joe permitted Chris na apple. 

d) X causes Y not to receive Z. 

     Joe refused Bob a cookie. 

e) X acts to cause Y to receive Z at some future point in time. 

    Joe bequeathed Bob a fortune. 

f) X intends to cause Y to receive Z. 

 Joe baked Bob a cake . 

 Os exemplos (a-f) acima representam significados associados à Double object 

construction, o que demonstra que a construção é polissêmica. O significado dessa construção 

em si também se relaciona, de algum modo, com o significado da Caused-motion 

construction. Trata-se da relação entre construções. A Caused-motion construction pode ser 

esquematicamente representada do seguinte modo: Suj V Obj Obl (forma) + X causes Y to 

move Z (sentido central) – ex.: Pat pushed the piano into the room. Essa construção também 

é polissêmica porque a ela está associado um conjunto de significados. O conjunto de 
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significados associados a cada uma dessas duas construções também se inter-relacionam 

parcialmente. Daí porque a gramática é concebida como uma rede de construções inter-

relacionadas. 

 Para Goldberg (1995, 1998), construções de estrutura argumental são uma subclasse 

especial de construções que fornecem os significados básicos de expressão oracional na 

língua. Em seus estudos, a autora apresenta exemplos de construções de estrutura argumental 

do inglês, como a Double object construction e a Caused-motion construction mencionadas 

acima. Cada uma dessas construções de estrutura argumental designa um padrão básico de 

experiência, por exemplo, ‘alguém causa alguém receber algo’ (Double object construction), 

‘alguma coisa causa alguma coisa se mover’ (Caused-motion construction), ou ‘um instigador 

causa alguma coisa mudar de estado’ (Resultative construction). Com base nessas reflexões, 

Goldberg (1995) formula a ‘hipótese da codificação de cena’ explicitada a seguir: 

 

Hipótese da codificação de cena: construções que correspondem a tipos 
oracionais básicos simples codificam, como seus sentidos centrais, eventos 
que são básicos para a experiência humana. 
 

 Goldberg (1995) afirma que as construções servem para entalhar o mundo em tipos de 

eventos classificados de modo discreto e sugere que a hipótese de codificação de cena 

apresentada acima seja considerada como um caso especial da afirmação de Langacker 

(1991), segundo a qual a língua é, em geral, estruturada em torno de certos arquétipos 

conceituais: 

 
... certain recurrent and sharply differentiated aspects of our experience 
emerge as archetypes, which we normally use to structure our conceptions 
insofar as possible. Since language is the means by which we describe our 
experience, it is natural that such archetypes should be seized upon as the 
prototypical values of basic linguistic constructs. (LANGACKER, 1991, p. 
294-295)1. 

 

 Os tipos de eventos básicos são totalmente abstratos e devem representar um conjunto 

finito. Em qualquer língua dada, o número de padrões oracionais básicos ou construções que 

codificam tais eventos é obviamente finito também. Para dar conta do poder expressivo 

praticamente ilimitado da língua, postula-se que os padrões oracionais básicos se estendem, 

formando uma rede ou família de construções inter-relacionadas. Essas extensões podem ser 

                                                 
1 ... certos aspectos recorrentes e claramente diferenciados de nossa experiência emergem de arquétipos, que 
normalmente usamos, tanto quanto possível,  para estruturar nossas concepções. Uma vez que a língua é o meio 
pelo qual descrevemos nossa experiência, é natural que tais arquétipos sejam tomados como os valores 
prototípicos de construtos lingüísticos básicos. (Tradução minha). 
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descritas como casos de polissemia construcional, por meio da qual cada construção é 

registrada com as extensões particulares que ela permite, conforme demonstrado acima para a 

Double object construction com seus significados de a-f (cf. GOLDBERG, 1995). 

 As redes polissêmicas apresentam também uma configuração prototípica cuja estrutura 

interna se organiza em torno de um membro central. Por exemplo, o membro central da 

Double object construction tem a forma Suj V Obj Obj2 e o sentido básico X causes Y do 

receive Z. A polissemia parece servir-se também da metonímia e da metáfora. Por isso 

Goldberg (1998) afirma que outro modo pelo qual o significado construcional pode ser 

estendido é através do uso de metáforas gerais sistemáticas do tipo discutido por Lakoff e 

Johnson (2002). O resultado dessas ligações são estruturas semânticas que formam cadeias de 

significados em que não é necessário que todos os nós da rede estejam diretamente 

conectados uns com os outros, nem é necessário que todos os nós estejam interconectados 

diretamente com o centro. Trata-se de uma ilustração clara das relações de semelhança de 

família em que, numa seqüência de nós A, B, C, o nó A pode estar diretamente vinculado ao 

nó B, mas não ao nó C, cujo vínculo com A se faz através do nó B. Em princípio, pois, não há 

motivo pelo qual A e C tenham que ser parecidos. A única restrição é que ambos guardem 

algo em comum com o nó B, ainda que não se trate dos mesmos atributos. As relações de 

semelhança entre os membros de uma família parecem se dar de modo análogo: Maria se 

parece com sua mãe, que, por sua vez, se parece com seu pai – o avô de Maria. Contudo, 

Maria não precisa se parecer com seu avô materno, mas ambos (Maria e seu avô materno) têm 

vínculos com a mãe de Maria. 

 As categorias polissêmicas são estruturas conceituais relativamente ordenadas, 

organizadas em torno dos princípios da metáfora, da metonímia e da semelhança literal. 

Existe um uso privilegiado que constitui não só o núcleo prototípico da categoria, mas 

também o ponto de partida para outros usos. 

 Taylor (1995) analisa casos de categorias gramaticais polissêmicas e, no domínio da 

morfologia, exemplifica com o do morfema de diminutivo. O autor afirma que em muitas 

línguas, os morfemas de diminutivo não são usados apenas para indicar a dimensão pequena 

de uma entidade, mas também para expressar outros tipos de significado. Isso quer dizer que 

os morfemas de diminutivo são polissêmicos. Em princípio, um morfema de diminutivo 

expressa a dimensão pequena de uma entidade física. Esse é o seu sentido central. Mas o 

diminutivo não se restringe a nomes de entidades físicas; nomes que designam entidades mais 

abstratas também podem aparecer na forma de diminutivos e membros de outras classes 

gramaticais, além dos nomes, também podem ser diminutivizados. Esses usos estendidos 
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podem ser considerados como instâncias de metaforização, em que a noção de dimensão 

pequena (pequenez) é transferida do domínio espacial para domínios não espaciais. Assim, 

aplicado aos nomes, o diminutivo vem a expressar a duração temporal curta, a força reduzida 

ou a escala reduzida de uma entidade. Aplicada aos adjetivos e advérbios, o diminutivo 

expressa extensão ou intensidade reduzida. Verbos diminutivizados geralmente designam um 

processo intermitente ou escassez de qualidade. Tem-se aqui uma categoria de semelhança de 

família. Os diferentes significados estão ligados por um atributo de significado comum, isto é, 

[pequenez (de alguma dimensão)]. Mas há línguas em que o diminutivo pode ser usado 

quando o atributo pequenez não está em questão. O diminutivo pode, por exemplo, expressar 

atitude de afeição ou afetividade por parte do falante. Se o uso do diminutivo para expressar 

escala reduzida de uma entidade (sinfoniazinha) ou de uma atividade (dar uma passadinha) 

exemplifica uma transferência metafórica de um significado central, a extensão de um 

diminutivo para expressar uma atitude de afeição é um exemplo de transferência metonímica. 

Os seres humanos têm uma suspeita natural em relação a criaturas grandes; animais pequenos 

e crianças podem ser acariciados e cuidados sem problema ou temor. A associação de 

pequenez com afeição é, portanto, fundada na co-ocorrência de elementos dentro de um 

enquadre experiencial. 

 Se pequenez é experiencialmente associada com uma atitude de afeição, pequenez 

também se associa com falta de mérito. A base experiencial é óbvia: valor superior se 

correlaciona com tamanho grande, tamanho pequeno se correlaciona com valor inferior. 

Portanto, o diminutivo pode expressar não apenas afeição (paizinho), mas também atitude de 

depreciação (gentinha). 

 

2.4. METÁFORA E METONÍMIA: EXTENSÃO DE CATEGORIA 

  

 Ao contrário do que estabelece a tradição filosófica, a retórica e a crítica literária 

clássicas, a lingüística cognitivo-funcional não concebe a metáfora e a metonímia como meras 

figuras retóricas (mecanismos de ornamentação da linguagem), mas sim como autênticos 

instrumentos conceituais que permitem processar conceitos abstratos e complexos a partir de 

conceitos mais simples que são, ao mesmo tempo, familiares e salientes para os falantes. 

Como importantes modelos cognitivos, essas noções impregnam nossa vida cotidiana, 

conforme sugere o título do livro de Lakoff e Johnson (1980) Metaphors We Live By, 

traduzido para o português como Metáforas da Vida Cotidiana (2002). 

 Em nosso dia-a-dia, empregamos muitas expressões que utilizam metafórica ou 
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metonimicamente diferentes partes do corpo humano ou animal para descrever partes de 

objetos ou entidades. Assim ocorre, por exemplo, com a perna da mesa, um dente de alho, o 

olho do furacão, o braço do sofá, a cabeça do prego, a cauda do cometa, e assim por diante. 

Essas partes são relacionadas a elementos que nos são bastante conhecidos, porque integram 

nosso próprio corpo ou o corpo dos animais. Esse tipo de projeção nos remete ao caráter 

“corpóreo” da linguagem. 

 No estudo pioneiro de Lakoff e Johnson (2002) acima referido, os autores demonstram 

que conceitualizamos sistematicamente muitos domínios da experiência através de metáforas 

conceituais, isto é, projetando neles outros domínios. Por exemplo, conceitualizamos uma 

discussão (um debate) através da metáfora DISCUSSÃO É GUERRA, sem que para isto 

tenhamos que ter experiência pessoal de guerra, mas porque temos dela imagens mentais. 

Entre os dois domínios (GUERRA e DISCUSSÃO) estabelecem-se analogias estruturais: os 

participantes de uma discussão correspondem aos adversários de uma guerra; o conflito de 

opiniões corresponde às diferentes posições dos combatentes; levantar objeções corresponde a 

atacar e manter uma opinião a ser defendida; desistir de uma opinião corresponde a render-se, 

etc. Tal como uma guerra, uma batalha ou uma luta, também uma discussão, um debate ou um 

processo de argumentação pode dividir-se em fases, desde as posições iniciais dos oponentes 

até a vitória de um deles, passando por momentos de ataque, defesa, retirada, contra-ataque. 

Como realizações lingüísticas dessa metáfora conceitual, atacamos ou defendemos 

determinada idéia ou argumento, tomamos posições e utilizamos estratégias, atacamos cada 

ponto fraco da argumentação de alguém, demolimos a argumentação do outro, acabamos por 

ganhar ou perder, etc. 

 Este e muitos outros exemplos discutidos por Lakoff e Johnson demonstram que a 

metáfora não é uma mera extensão ou transferência semântica de uma categoria isolada para 

outra categoria de um domínio diferente, mas envolve analogia sistemática e coerente entre a 

estrutura interna de dois domínios da experiência e, conseqüentemente, todo o conhecimento 

relevante associado aos conceitos e domínios em pauta. Os exemplos indicam também que a 

metáfora tende a ser unidirecional: através dela, geralmente conceitualizamos domínios 

abstratos em termos de domínios concretos e familiares. Isso significa que a conceitualização 

de categorias abstratas se fundamenta, em grande parte, na nossa experiência concreta do dia-

a-dia. 

 Metonímias conceituais são os vários tipos de metonímia que se baseiam em relações 

de contigüidade (não apenas no sentido espacial, mas também temporal, causal ou conceitual), 

tradicionalmente designados por ‘continente pelo conteúdo’, ‘causa pelo efeito’ ‘instrumento 



 57 

pelo agente que o utiliza ou pela atividade com ele praticada’, ‘matéria pelo objeto fabricado 

com essa matéria’, ‘parte pelo todo’, etc. e o inverso de algumas dessas relações.  

 Metáfora e metonímia se assemelham até certo ponto, uma vez que ambas constituem 

processos conceituais que relacionam entidades. Sem dúvida, diferente da metáfora – que 

opera entre dois domínios – a metonímia opera no interior de um único domínio (cf. 

TAYLOR 1995). A metáfora associa entidades provenientes de dois domínios distintos (o 

domínio origem e o domínio destino); a metonímia, ao contrário, associa duas entidades 

conceitualmente contíguas ou co-ocorrentes pertencentes ao mesmo domínio: o ponto de 

referência (PR) e a zona ativa (ZA). A metonímia é um mecanismo de caráter conceitual 

através do qual nos referimos a uma estrutura implícita (a zona ativa) através de outra 

explícita (o ponto de referência). Cuenca e Hilferty (1999, p. 113) tomam o exemplo da 

expressão Me bateram no pára-lama (que poderia ser dita depois de um acidente de trânsito) 

para ilustrar a diferença entre os dois processos. Nesse exemplo, a principal observação a se 

fazer é a de que não atribuímos propriedades do carro ao motorista, já que é impossível 

formular um esquema de correspondências (ontológicas) entre ambos os conceitos (não há 

uma parte do corpo humano correspondente a pára-lama). Assim sendo, não estamos diante de 

metáfora. Se não é possível estabelecer as correspondências necessárias para construir uma 

metáfora, o mais provável é que estejamos diante de uma metonímia. Isso é o que ocorre 

precisamente no exemplo em pauta: referimo-nos indiretamente ao carro através da menção 

do motorista (que, no exemplo, se designa mediante o clítico me). Esta metonímia é possível 

porque ambos os conceitos são conceitualmente contíguos no domínio da CONDUÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS. Os motoristas e os pára-lamas estão intrinsecamente relacionados mediante 

a noção de carro. 

 Em relação aos fatores gerais que favorecem o processo metonímico, Taylor (1995) 

introduz a noção de perspectivação (perspectivation), isto é, a possibilidade de perspectivar 

determinado componente de uma estrutura conceitual unitária em detrimento de outro (s) ou 

do todo. Entre vários exemplos, o autor menciona o do verbo fechar. O ato de fechar envolve 

o manuseio de um dispositivo em relação a um recipiente, com o propósito de impedir o 

acesso ao recipiente (ou evitar o escapamento de conteúdo do recipiente). Esses dois 

componentes do ato de fechar estão intimamente relacionados, de modo que é difícil conceber 

um sem o outro. Mas fechar tanto pode perspectivar o processo de fechar em sua totalidade, 

como pode perspectivar apenas o primeiro componente do processo de fechar, ou seja, o 

dispositivo de vedação. Assim, por exemplo, em fechar a porta e fechar a tampa perspectiva-

se apenas um componente da ação de fechar, que é a colocação numa determinada posição do 
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dispositivo com que se impede o acesso ao recipiente; por isso, o objeto direto do verbo é o 

nome desse dispositivo. Porém, em fechar a caixa e fechar o escritório, perspectiva-se a ação 

de fechar em sua totalidade (não só a utilização de um dispositivo, mas também o 

impedimento de acesso a um recipiente); por conseguinte, o objeto direto de fechar passa a ser 

o nome do recipiente. 

 Segundo Cuenca e Hilferty (1999, p. 114), a diferença estrutural entre metonímia e 

metáfora, isto é, o fato de operar em um domínio cognitivo ou em dois domínios, leva a uma 

outra distinção mais importante: 

 

a metonímia é um mecanismo principalmente referencial, através do qual 
remetemos a uma estrutura implícita por meio de outra de maior 
proeminência. A metáfora, ao contrário, é um processo de analogia, através do 
qual concebemos um conceito de um domínio em termos de outro. Assim, 
pois, mais que um mecanismo referencial, a metáfora é um procedimento que 
facilita nossa compreensão de coisas que, de outra maneira, seriam difíceis de 
conceber e de expressar em seus próprios termos. 
 

 Apesar dessas diferenças, é importante reconhecer que a metonímia e a metáfora não 

são operações cognitivas mutuamente incompatíveis, porque algumas expressões se servem 

simultaneamente de ambos os processos. Taylor (1995) sugere que a metonímia tende a 

funcionar mais freqüentemente como motivação conceitual da extensão metafórica do que o 

inverso. Segundo esse autor, em alguns casos, pelo menos, parece que a possibilidade de 

transferência de elementos de um domínio a outro se estabelece em virtude da co-ocorrência 

dos domínios dentro de uma área particular de experiência. Como ilustração, toma a metáfora 

conceitual MAIS É PARA CIMA e explica: conforme você adiciona objetos numa pilha, a 

pilha sobe. Essa experiência estabelece a associação natural entre quantidade e extensão 

vertical (ou extensão de altura). Estritamente falando, a associação é um caso de metonímia; 

se alguém adiciona objetos a uma pilha, a altura é literalmente correlacionada com a 

quantidade. A metáfora tem lugar apenas quando o esquema ‘em cima/em baixo’ é libertado 

da imagem do empilhamento e aplicado a instâncias mais abstratas de adição (quantidade) 

(por exemplo, quando se fala da alta ou subida de preços). Exemplos como este e muitos 

outros parecem demonstrar que os processos de metonímia e metáfora não são 

necessariamente excludentes, mas às vezes, funcionam conjuntamente e de forma 

complementar. 

 Baseada nesse arcabouço teórico, a análise desenvolvida neste trabalho, 

especificamente em sua primeira parte, toma como ponto de partida o princípio do contínuo 

léxico-gramática e se utiliza, de modo particular, do conceito de ‘construção gramatical’ 
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(como rede polissêmica) e das noções de prototipia e de extensão metafórica e metonímica. 
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3 ABORDAGEM COGNITIVA DA CONSTRUÇÃO DEVERBAL X-DOR 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a tradição gramatical e lingüística, o sufixo –dor e os nomes 

resultantes da combinação desse sufixo com bases verbais são unidades do léxico ou da 

morfologia, entendidos como componentes discretos da gramática, claramente diferenciados 

do componente sintático. Dentro dessa tradição, a análise dos deverbais em –dor normalmente 

limita-se à identificação de suas partes constituintes e à determinação de seus significados 

individuais, sem levar em conta contextos reais de uso. Este estudo se propõe a investigar o 

uso dessas nominalizações deverbais, partindo do pressuposto de que elas constituem uma 

construção gramatical nos termos de Goldberg (1995). A análise se divide em três partes: na 

primeira, mapeio os diferentes significados das formas X-DOR, com o propósito de 

estabelecer o significado mais básico da construção, explicitando a extensão polissêmica dos 

diferentes tipos de forma, a partir de núcleo(s) semântico(s) comum(ns). Na segunda parte, 

examino em que medida a estrutura argumental de X-DOR preserva traços da estrutura 

argumental do predicado verbal de origem, com o objetivo de encontrar evidências para a 

hipótese de que as construções em –dor têm status gramatical semelhante àquele dos 

nominais de ação. Na terceira parte, discuto a função textual dos deverbais em –dor como 

recurso de condensação de uma proposição (ou evento) e de retomada anafórica. É necessário, 

pois, que se estenda o âmbito da análise para além do nível da palavra ou do sintagma, a fim 

de captar informações de natureza discursiva sobre a situação comunicativa em que se 

inserem os deverbais em –dor, sobre os significados que eles expressam e como esses 

significados se inter-relacionam. 

 

3.2 OS SIGNIFICADOS DA CONSTRUÇÃO DEVERBAL X-DOR 

 

 Embora um deverbal em –dor deva ser considerado como uma construção em si 

mesmo, não se pode negar que essa construção toma da relação que mantém com a forma 

derivante parte de sua identidade. Como usuários da língua somos capazes de reconhecer a 

contribuição que cada estrutura componente fornece para a estrutura composta como um todo 

(cf. LANGACKER, 1987). Por essa razão, inicio a primeira parte de minha análise com 

algumas considerações sobre a estrutura componencial da construção X-DOR, o que demanda, 

principalmente, uma caracterização de suas bases. 
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3.2.1 A estrutura componencial do deverbal 

 

3.2.1.1 Caracterização das bases 

 

 A lingüística cognitiva considera que a gramática de uma língua envolve a 

combinação sintagmática de morfemas e expressões maiores para formar progressivamente 

estruturas simbólicas mais elaboradas, as construções gramaticais. Nesse quadro, um 

deverbal em –dor representa uma construção simbolicamente complexa, no sentido de que 

contém duas estruturas simbólicas como seus componentes: uma base verbal e um sufixo1. A 

dimensão dessa complexidade torna-se ainda maior se levarmos em conta que as construções, 

em qualquer nível, são tipicamente polissêmicas, ou seja, elas exibem uma variedade de 

significados inter-relacionados e convencionalmente sancionados pelo uso. De acordo com 

Langacker (1987), esse conjunto de valores estabelecidos pode ser considerado como uma 

categoria complexa, cujos membros são tratados como equivalentes para fins simbólicos, 

pois, de fato, esses elementos não são sempre suscetíveis de uma caracterização uniforme e, 

assim, a associação de membros a uma categoria não é uma questão de tudo ou nada, mas 

uma questão de grau. Isso significa que dentro de uma categoria é possível distinguir 

membros mais prototípicos e membros mais periféricos. Voltarei a esse ponto adiante. Por 

ora, interessa-me apresentar uma caracterização sintático-semântica das bases dos deverbais 

em –dor que figuram em nosso corpus, sob o ângulo de sua estrutura valencial (ou 

argumental) e de sua estrutura eventivo-aspectual. 

 Valência pode ser considerada como uma noção sintática, semântica ou como uma 

combinação de ambas. A valência semântica diz respeito ao número de participantes que 

devem entrar na cena expressa pelo verbo. Por exemplo, o verbo comer em português é 

semanticamente bivalencial porque no evento de comer deve haver pelo menos alguém que 

come e uma coisa que é comida. A valência gramatical (ou valência sintática) refere-se ao 

número de argumentos presentes numa dada oração. Um argumento sintático de um verbo é 

um elemento nominal que mantém uma relação gramatical com o verbo. Assim, por exemplo, 

uma dada instância do verbo comer em português pode ter valência sintática um ou dois, 

conforme se observa, respectivamente, nas orações (a) o paciente já comeu e (b) o paciente 

comeu frutas (cf. PAYNE, 1997, p. 170). Esses exemplos demonstram que, do ponto de vista 

                                                 
1 Lembro que a hipótese do continuum léxico, morfologia e sintaxe assumida pela lingüística cognitiva e pela 
lingüística funcional permite conferir a um morfema o status de construção. 
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de sua valência sintática, o verbo comer pode ser classificado como um verbo (ou predicado) 

dúplice, no sentido de que pode ter valência um ou dois. 

 Neste estudo, os verbos que constituem as bases dos deverbais em –dor foram 

classificados de acordo com sua valência gramatical (ou sintática) potencial1 e, assim, foram 

distribuídos em quatro categorias de predicado: unário, binário, ternário2 e dúplice. Os três 

primeiros são assim denominados porque tendem a apresentar um, dois ou três argumentos, 

respectivamente, nas orações que instanciam (ex.: andar, agredir, doar). Chamei de dúplice o 

verbo que pode constituir ora um predicado unário ora um predicado binário, conforme 

ilustrado pelo verbo comer nos exemplos acima.  O quadro 4 (ANEXO I) mostra a 

distribuição das bases de X-DOR em nosso corpus, de acordo com essa classificação, e a 

tabela 1, abaixo, apresenta os resultados em termos percentuais em cada categoria. 

 

Tabela 1: Classificação das bases dos deverbais em –dor quanto à valência gramatical 
 

Tipos valenciais dos 
verbos/predicados 

Nº % Exemplos 

Unário 10 5,5% andar, batalhar, correr 
Binário 159 87,3% afinar, construir, fundar 
Ternário 04 2,2% doar, entregar, fornecer 
Dúplice 09 5% abrir, ler, bater 
TOTAL 182 100% - 

 
  

 Essa classificação foi feita considerando-se a valência ‘potencial’, uma vez que nem 

sempre é fácil definir as propriedades argumentais dos verbos e a tradicional classificação 

bipartida – transitivo versus intransitivo (verbos que exigem e que não exigem objeto direto, 

respectivamente) – não se revela operatória. Na língua em uso, verbos ou predicadores 

potencialmente unários podem vir a figurar como binários e vice-versa, havendo, portanto, 

flutuação valencial para uma dada classe de verbos. De qualquer modo, embora seja possível 

encontrar deverbais em –dor nas quatro classes elencadas, os resultados da Tabela 1 indicam 

que, em nosso corpus, as bases são preferencialmente do tipo valencial binário (87,3% do 

total), isto é, trata-se de verbos tradicionalmente referidos como transitivos. Essa descrição 

subsidia principalmente a parte da análise que foca a herança argumental legada pelas bases 

aos deverbais correspondentes em –dor, mas também fornece pistas acerca do tipo de papel 

                                                 
1 Refiro-me a valência sintática potencial do verbo porque não estou tratando de ocorrências do verbo em 
contextos reais. 
2 Essa classificação encontra-se em Mateus et al. (2003). 
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semântico que o sufixo expressa em relação à base, um das questões centrais dessa primeira 

parte da análise. 

 A divisão de verbos e predicados em categorias de aspecto lexical1 fundamenta-se em 

certos traços semânticos inerentes às raízes verbais, ou tomados composicionalmente quando 

se consideram as raízes verbais e argumentos e/ou adjuntos (cf. VERKUYL, 1972 e DOWTY, 

1979)2. 

 Vendler (1967) propôs um modelo que divide aspecto lexical em quatro categorias 

semânticas: estados, atividades, accomplishments e achievements. Essas categorias, que 

utilizo para classificar as bases dos deverbais em –dor sob análise, foram sucintamente 

descritas na introdução deste trabalho (seção 0.2) e serão retomadas aqui. Antes, porém, 

apresento de forma mais pormenorizada os traços semânticos inerentes às raízes verbais (ou 

aos predicados) que fundamentam essa categorização, conforme referido no parágrafo 

anterior. 

 O modelo de classificação adotado por Vendler (1967) e expandido posteriormente por 

Smith (1991) considera que há três pares básicos de valores para o aspecto: estatividade X 

dinamicidade, telicidade X atelicidade e pontualidade X duratividade. Descrevo, a seguir, 

cada um desses pares: 

 

a) estatividade X dinamicidade 

 De acordo com Smith (1991), as situações podem pertencer a duas classes de 

fenômenos: estados e eventos. Os primeiros são estáticos no sentido de que são homogêneos, 

enquanto que os últimos são dinâmicos, já que se constituem por estágios diferentes, 

envolvendo dinamicidade e mudança. Os exemplos abaixo explicitam essa oposição: 

 

(1) O rapaz tem grande admiração pelo mestre. 

(2) A criança desenhou uma figura no chão. 

 

 Pode-se dizer que em (1), “ter admiração” pressupõe permanência, ao passo que, em 

(2), “desenhar uma figura” constitui-se por estágios diferentes entre si. Não se pode afirmar 

que “o rapaz” sempre terá admiração pelo mestre, mas enquanto essa admiração durar, ela 

será constante, não passível de mudança. 

                                                 
1 Para Comrie (1976), aspecto semântico. 
2 Verkuyl (1972) e Dowty (1979) defendem que o aspecto lexical é formado a partir da semântica do predicado 
verbal, incluindo as contribuições semânticas dos argumentos internos, externos e dos adjuntos. 
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b) telicidade X atelicidade 

 A atelicidade pode ser observada em todos os estados e nos eventos que não 

apresentam um fim bem definido, ao passo que a telicidade se caracteriza nos eventos em que 

um processo evolui até um ponto além do qual não poderá ter prosseguimento. A distinção 

entre télico e atélico pode ser difícil de se realizar em algumas orações, conforme se observa 

nos exemplos a seguir: 

 

(3) A menina está cantando. 

(4) A menina está cantando uma música. 

 

 O predicado em (4) pressupõe necessariamente que haja um clímax, isto é, um ponto 

em que a ação de “cantar uma música” chega a seu fim natural; ao passo que em (3), a ação de 

“cantar” não precisa ter um ponto de encerramento natural. Obviamente, “a menina” não 

cantará para sempre, mas é fato que o evento de “parar de cantar” não está previsto em (3), 

embora o esteja em (4), uma vez que toda e qualquer música tem um fim estabelecido. 

Quando um predicado se refere a uma situação com ponto de encerramento inerente, como em 

(4), diz-se que é um predicado télico ou que tem um traço [+télico]. Por outro lado, 

predicados como o de (3) são considerados atélicos ou formados por um traço [– télico]. 

 

c) pontualidade X duratividade 

 Duratividade e pontualidade se referem à presença ou ausência de intervalos internos. 

Estados, atividades e accomplisment denotam situações durativas (ou não-pontuais), isto é, 

situações que se prolongam por um determinado período de tempo, enquanto que achievments 

se referem a situações pontuais, ou seja, situações que ocorrem instantaneamente1. 

 Isso posto, retomo agora a definição das quatro categorias semânticas de aspecto 

lexical propostas por Vendler (1967) apresentadas na introdução deste trabalho (seção 0.2) e 

que serão utilizadas para a classificação das bases de X-DOR. 

                                                 
1 De acordo com Travaglia (1994), é possível que se argumente que situações pontuais de fato não existam, na 
medida em que qualquer situação tem uma duração por menor que seja. Se pensarmos, por exemplo, no verbo 
“cair”, assumido como [+pontual], entenderemos uma tal argumentação, pois a trajetória de queda pode ser 
percebida como tendo uma certa duração. Travaglia (op. cit.), no entanto, assume que o que importa não é a 
medida de tempo em termos absolutos, mas o sentimento lingüístico do falante, o qual concebe a situação como 
pontual. 
 



 65 

 A categoria aspectual estado inclui verbos que descrevem situações que não podem ser 

classificadas como eventos, uma vez que prescindem de dinâmica interna. Essas situações têm 

duração indefinida e não apresentam necessariamente um ponto final. Essa classe engloba 

todas as qualidades (‘ser casado’, ‘estar feliz’), operações como desejar, amar, conhecer e 

também hábitos, ocupações e habilidades (‘ser pontual’, ‘ser deputado’, ‘ser talentoso’, 

respectivamente). 

 Predicados com verbos de atividade descrevem processos que envolvem algum tipo de 

atividade física ou mental, que transcorre sobre períodos de tempo delimitados (‘nadar’, 

‘andar de bicicleta’,‘ler o jornal’). Ao contrário dos estados, esses predicados são dinâmicos e 

requerem algum tipo de força para que continuem a acontecer. Atividades são eventos 

atélicos, ou seja, eventos que não estabelecem a priori um ponto de término claro, embora 

seja possível supor que haja um ponto final. 

 Accomplishments são processos compostos por estágios sucessivos e que apresentam 

duração intrínseca, isto é, são durativos e télicos. Um accomplishment envolve todos os 

estágios internos particulares (que são diferentes entre si), assim como a completude do 

evento. O ponto de encerramento de um tal evento se distancia dos estágios precedentes, uma 

vez que o resultado de um accomplishment consiste em uma nova condição. Por exemplo, no 

caso de ‘construir uma casa’, essa nova condição seria a existência da casa enquanto tal, em 

plenas condições de funcionamento. 

 Achievements são eventos pontuais (não durativos), que apresentam resultado de 

mudança de estado, mas referem-se ao início ou ao clímax de um evento, em vez de se 

referirem à situação como um todo. Achievements são instantâneos e pontuais e, assim, os 

estágios preliminares que podem preceder o processo apresentado por um verbo dessa 

natureza são concebidos independentemente. Por essa razão, tais predicados são 

incompatíveis com advérbios ou expressões adverbiais que expressam duração. 

 Essas categorias aspectuais podem ser diferenciadas por pares de traços semânticos 

que constituem os três pares contrastantes: [+/– estatividade] (ou [+/– dinamicidade]), [+/– 

telicidade], e [+/– pontualidade] (ou [+/– duratividade]). O quadro abaixo permite visualizar 

as categorias em termos complementares. 

 

Categorias/valores Estado Atividade Accompl. Achiev. 
Estativo + - - - 
Pontual - - - + 
Télico - - + - 

Quadro 1: Categorias aspectuais de verbos: valores de traços semânticos 



 66 

 Considerando que o traço estativo (ou estatividade) contrasta com dinâmico (ou 

dinamicidade), observa-se que, com exceção dos verbos ou predicados de estado, os outros 

três tipos são predicados dinâmicos. 

 A classificação aspectual das bases de X-DOR foi feita com base nessas quatro 

categorias e encontra-se representada no quadro 5 (ANEXO I). A tabela 2 abaixo apresenta os 

resultados dessa classificação em termos percentuais. 

 

Tabela 2: Classificação das bases dos deverbais em –dor quanto à categoria aspecto 

Tipos aspectuais de 
verbos/predicados 

Nº % Exemplos 

Estado 09 5% João conhece bons vinhos. 
Atividade 47 26% Pedro anda de bicicleta. 
Accomplishment 102 56% Marques escreveu um poema. 
Achievement 24 13% A bomba explodiu perto da casa. 
TOTAL 182 100% - 

 
  

 Nesse quadro, apresenta-se um panorama da variabilidade tipológica aspectual das 

bases de X-DOR, em que se observa a prevalência clara de bases que exibem a propriedade [+ 

dinâmica]. Ou seja, a soma das bases dos tipos atividade, accomplisment e achievement 

corresponde a 173 ou cerca de 95% do total (182 verbos), contra apenas 9 ou 5% de bases 

estativas. Nesse conjunto, merece destaque o grupo formado por bases do tipo 

accomplishment, no qual se enquadram 102 raízes de deverbais de minha amostra, ou seja, 

cerca de 56% do total. Conforme caracterizado acima, trata-se de verbos que designam 

processos durativos e télicos, tal como construir, por exemplo, cujo resultado consiste numa 

mudança de condição.  

 Os accomplishments corresponderiam, nos termos da classificação semântica dos 

verbos proposta por Chafe (1979) e Borba (1996), aos chamados verbos de ação-processo. De 

acordo com esses autores, os verbos de ação-processo se caracterizam por exibirem as 

propriedades semânticas [+dinâmica] para a situação que expressam e [+controladora]1 por 

parte da entidade animada envolvida na execução da ação-processo. Borba (op. cit.) afirma 

que os verbos de ação-processo, também chamados de verbos de mudança de estado ou 

causativos, expressam uma ação realizada por um sujeito Agente ou uma causação levada a 

efeito por um sujeito Causa, que afetam o complemento. A ação-processo sempre atinge um 

                                                 
1 Na seção 3.2.4, quando da discussão sobre o complexo agentivo, explicito melhor a noção de controle. 
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complemento (objeto) que manifesta uma mudança de estado, de condição ou de posição, ou 

então, traz à existência um objeto. No primeiro caso, o complemento é um (objeto) afetado e, 

no segundo, um (objeto) efetuado. À título de ilustração, considere-se os seguintes exemplos 

de Borba (1996, p. 59): a) José quebrou o pires (complemento afetado) e b) José escreveu um 

romance (complemento efetuado).  

 Observando novamente a tabela 2, vê-se que o segundo grupo mais numeroso é o das 

bases do tipo atividade, que codificam eventos dinâmicos e atélicos. Esses verbos 

equivaleriam ao que Chafe e Borba denominam predicados de ação. Além do traço 

[+dinamicidade], eles compartilham ainda com os verbos de ação-processo a propriedade 

[+controle], conforme explicitado acima. Os verbos de ação expressam uma atividade 

realizada por um sujeito agente. Indicam, portanto, um fazer por parte do sujeito: o pássaro 

voa; o garoto brinca; o sábio pensa. Esses verbos têm no mínimo um argumento. Se tiver 

dois, o segundo será um complemento que se caracteriza pelo fato de não experimentar 

nenhuma mudança (ex.:  Vou a Santos). O verbo de ação também pode se realizar com 

especificadores (ex.: A velha gritava desaforos) (cf. BORBA, 1996). Esses resultados apenas 

reforçam a afirmação de Basilio (2004), segundo a qual os nomes de agentes e instrumentais, 

entre eles os deverbais em –dor, podem ser formados praticamente a partir de qualquer verbo 

de ação. 

 No início dessa seção, os verbos que constituem as bases de X-DOR foram 

classificados de acordo com sua valência sintática, ou seja, conforme o número de 

participantes que devem entrar na cena expressa pelo verbo. Um verbo ou predicado é dito 

binário (ou de dois lugares) se tem dois participantes ou dois argumentos. Cada um desses 

participantes desempenha um papel semântico, determinado, em princípio, pela semântica do 

verbo. A valência semântica ou estrutura temática de um verbo diz respeito à especificação 

dos papéis semânticos que ele impõe aos seus argumentos ou participantes. Num predicado 

binário com verbo do tipo semântico ação ou ação-processo (que inclui, particularmente, 

bases verbais do tipo atividade e accomplishment), o participante representado pelo sintagma 

nominal (SN) que exerce a função sintática de sujeito desse predicado expressa, muito 

freqüentemente, o papel semântico Agente, a exemplo do que ocorre na oração Pedro 

construiu a casa. O sujeito da oração é também chamado de argumento externo e diz-se que 

os verbos ou predicados de ação e de ação-processo impõem o papel temático Agente ao seu 

argumento externo – o sujeito (cf. BOOIJ, 1986). 

 Voltando à questão do aspecto, alguns autores que apresentam a proposta de 

classificação aspectual de Vendler (1967), entre eles Brinton (1988), fazem listas de verbos 
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para ilustrar cada uma das categorias, com base nas propriedades aspectuais mais prototípicas 

dos verbos. Ressalto que a classificação que fiz das bases de X-DOR seguiu essa orientação, 

uma vez que não parti de instanciações efetivas dos verbos em questão. Assim sendo, assumo 

que essa proposta de classificação tem suas limitações, sobretudo porque reconheço que o 

valor semântico de um termo, qualquer que seja, advém de sua inserção no contexto. Para 

uma adequada caracterização dos verbos quanto à sua natureza aspectual, devem, pois, ser 

consideradas sua estrutura argumental e as relações que se estabelecem no eixo sintagmático, 

uma vez que um constituinte pode alterar o significado de outro quando imediatamente 

relacionados. 

 Finalmente, assim como a descrição da valência feita anteriormente, a caracterização 

eventivo-aspectual das bases de X-DOR subsidia a proposta de análise deste trabalho, tanto no 

que concerne aos significados da construção deverbal quanto no que tange aos aspectos de sua 

estrutura argumental. 

 

3.2.1.2 Os valores do sufixo: a questão da polissemia 

 

 De acordo com a tradição clássica, uma palavra é polissêmica se expressa dois ou mais 

significados ou, em termos mais precisamente aristotélicos, uma forma é polissêmica se não é 

possível definir um único conjunto de condições necessárias e suficientes para dar conta de 

todos os conceitos expressos por ela. Quando isso ocorre, três questões imediatamente se 

colocam: 

(a) se diferentes sentidos da palavra são sistematicamente relacionados, como eles derivam 

uns dos outros? 

(b) se há relação semântica entre formas, como elas podem ser organizadas de modo a refletir 

regularidades? 

(c) a distinção entre aspectos do significado corresponde a múltiplos sentidos da palavra ou 

constitui diferentes manifestações de um sentido comum? 

 Essas questões, que freqüentemente permeiam as discussões sobre polissemia, tornam-

se ainda mais complexas quando se considera o problema dos diversos sentidos que aparecem 

em construções afixais, uma vez que a tais questões se acrescentam aspectos específicos da 

teoria morfológica. Nesse sentido, deve-se considerar, também (1) se a polissemia está na 

base ou no produto da derivação; (2) se o próprio afixo é polissêmico, ou, ainda, (3) se há 

características da base que licenciam este ou aquele significado. 

 De acordo com Booij (1986), há três tipos de explicações diferentes para a polissemia 
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de palavras derivadas, que buscam dar respostas às questões acima. A primeira delas consiste 

em associar ao processo de formação de palavras um significado vago e bastante geral, 

deixando a cargo do contexto, da situação e/ou do conhecimento do mundo a interpretação 

específica de uma palavra complexa criada a partir desse processo. Esse tipo de explicação 

pretende dar conta da variação nas relações de significado entre as duas partes constituintes 

do composto. Assim, o significado de uma expressão composta [AB] em línguas como o 

português, em que o constituinte da esquerda ‘A’ é o núcleo, tudo o que se pode dizer acerca 

do significado, nessa perspectiva, é que ‘A’ está, de algum modo, relacionado a ‘B’. Por 

exemplo, um pé-de-maçã (macieira) é um pé (uma árvore) de algum modo relacionado à 

maçã, assim como torta se relaciona à torta-de-maçã, mas a interpretação dessa relação é 

determinada pelo conhecimento do mundo. Em outros casos, em particular quando novos 

compostos são criados, o contexto e a situação podem desempenhar um papel decisivo na 

interpretação do item. 

 O segundo tipo de explicação para a polissemia de palavras derivadas consiste em 

assumir um significado central ou prototípico para determinado processo de formação de 

palavra e derivar os outros significados por meio de regras de extensão.  

 O terceiro tipo, particularmente aplicável aos nomes deverbais, considera que a 

polissemia do sufixo reflete diferenças existentes na estrutura temática das bases verbais. A 

estrutura temática de um verbo diz respeito à especificação dos papéis temáticos (ou papéis 

semânticos) que ele impõe aos seus argumentos (ou participantes) – isto é, seus 

complementos e seu sujeito. Esses papéis dependem do tipo semântico do verbo, ou seja, 

verbos de tipos semânticos diferentes atribuem papéis semânticos diferentes aos seus 

argumentos. Assim, por exemplo, a estrutura temática de um verbo do tipo semântico ação-

processo (accomplishment) como destruir impõe o papel semântico de Agente ao seu sujeito 

(o argumento externo) e o papel de Tema ou Paciente ao seu objeto (o argumento interno).   

 No derivado em –dor, o sufixo relaciona-se, em geral, ao sujeito da base. Desse modo, 

assim como nos predicados oracionais o papel semântico do sujeito varia conforme o tipo 

semântico do verbo (estrutura temática da base), assim também, no nome deverbal em –dor, o 

papel semântico expresso pelo sufixo em relação à base tende a variar de acordo com o tipo 

semântico da base. Uma vez que verbos de ação e ação-processo (atividade e 

accomplishment) normalmente impõem o papel semântico Agente ao seu argumento sujeito e 

uma vez que o sufixo –dor tende a se combinar com bases verbais desses tipos (conforme 

demonstrado na seção anterior), diz-se que tal sufixo cria nomes de agentes desses verbos ou 

que, nas construções deverbais em –dor, o sufixo expressa tipicamente o papel semântico de 
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Agente em relação à sua base. Por outro lado, a combinação do sufixo –dor com outros tipos 

semânticos de verbos resulta em construções deverbais em que o sufixo assume (em sua 

relação com a base) outros tipos de papéis semânticos que não o de Agente prototípico, tais 

como: Experienciador (admirador), Tema (ganhador), Instrumento (rastreador) e até 

Locativo (corredor)1. Nesse sentido, pode-se dizer que o sufixo –dor (e suas variantes –tor e –

sor) é polissêmico. 

 

3.2.2 Sobre as acepções das formas X-DOR 

 

3.2.2.1 Derivados em –dor: nome de sujeito ou nome de agente? 

 

 Apesar de serem historicamente designados como nomes de agente, deverbais em –dor 

podem designar outras entidades, além de agentes humanos, tais como: instrumentos e 

dispositivos de naturezas diversas (mecânicos, elétricos, eletrônicos e abstratos – grampeador, 

aspirador de pó, computador, indexador), empresa (construtora), animal (roedor) e 

substância ativa (fixador) (cf. BASILIO, 2004). Considerando a relação base-sufixo, viu-se 

que, dependendo do tipo de processo que é nominalizado, um deverbal em –dor pode designar 

papéis semânticos mais ou menos distintos do Agente: Experienciador, Tema, Instrumento e 

até Locativo (cf. exemplos no final da seção anterior). Além disso, entre os deverbais 

reconhecidamente agentivos, é possível diferenciar o Agente Ocupacional/profissional 

(construtor) do Agente Habitual, não-profissional (conquistador). Basilio (2004) distingue 

ainda a expressão de um significado (agente) eventual em deverbais do tipo de iniciador e 

acertador, por exemplo. Em decorrência, tem-se sugerido que as expressões ‘nome de agente’ 

ou ‘nome agentivo’ sejam, nesse caso, entendidas em sentido lato, de modo a incluir 

principalmente os nomes de instrumento que é o segundo tipo mais produtivo de palavras em 

–dor, para além do nome de agente típico (cf. BASILIO, 1995; COMRIE; THOMPSON, 

1985). Estudos sobre a formação de palavras em –dor identificam a maior parte desses 

significados, mas se detêm na descrição das formas mais produtivas: agentivos e 

instrumentais (cf. seção 1.2).  

 Há quem questione a adequação do termo ‘nome de agente’ para designar a classe X-

DOR, sugerindo que seria mais apropriada a expressão ‘nome de sujeito’, com base no 

argumento de que o sufixo –dor assume qualquer papel associado à posição de sujeito da base 

                                                 
1 Esses papéis serão retomados na próxima seção, onde serão devidamente definidos e caracterizados. 
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verbal. Quando a base é do tipo ação, é o papel de Agente que se liga à posição de sujeito na 

maior parte dos casos, daí, se o sufixo –dor se liga a uma base desse tipo, ele expressa o papel 

de Agente e diz-se que o produto da derivação é um nome de agente (cf. BOOIJ, 1986). 

Portanto, o uso da noção ‘agentivo’ na maior parte das análises sobre nominalizações em –dor 

implica que ela abrange uma série de entidades que diferem entre si dependendo do tipo de 

verbo do qual a nominalização deriva. 

 De fato, voltando-se aos exemplos já citados de deverbais em –dor como: admirador, 

ganhador, rastreador e corredor (Locativo) e acrescentando-se a essa lista o deverbal 

construtor, observa-se que, com exceção do Locativo (corredor), o que todos esses nomes 

têm em comum é o fato de se referirem a uma entidade que seria o sujeito numa oração 

correspondente. Assim, se digo: Pedro foi o construtor dessa casa, isso implica ‘Pedro 

construiu essa casa’, do mesmo modo que a oração Tony foi o ganhador do prêmio implica 

‘Tony ganhou o prêmio’. Pelo mesmo raciocínio, a oração Esse dispositivo é um rastreador de 

dados equivale a ‘Esse dispositivo rastreia dados’, e assim por diante. 

 No quadro da gramática cognitiva (LANGACKER, 1987), por exemplo, é possível 

postular essencialmente que a sufixação deverbal em –dor implica uma relação entre uma 

entidade e um processo que é bastante similar à relação de Sujeito de uma oração ativa 

(finita). Semelhante ao sujeito oracional, a entidade que é perfilada pela nominalização em –

dor pode ser agentiva ou não-agentiva. É possível, portanto, defender que o perfil real de 

derivações em –dor é equivalente ao do Sujeito oracional.  

 Langacker (1987) propõe que categorias complexas sejam descritas como uma rede 

esquemática. A rede compreende um esquema de nível mais alto e mais abstrato (o nó 

superior da rede) que generaliza sobre todos os membros da categoria. Além desse esquema 

altamente abstrato, é possível distinguir vários esquemas de nível mais baixo, que dão conta 

da variação no interior do sistema e que, ao lado do esquema de nível mais alto, constituem a 

espinha dorsal da rede esquemática que caracteriza o tipo de construção. Entre os esquemas 

de nível mais baixo, o mais importante é o que representa o protótipo da categoria. O 

protótipo é importante por causa de sua prioridade desenvolvimental e de sua evidente 

saliência cognitiva. Sendo a base primária para a extensão, ele define o centro de gravidade da 

categoria. O esquema de nível mais alto é importante porque incorpora a generalização 

máxima que pode ser extraída como uma caracterização dos sócios da categoria. Numa rede 

esquemática, o esquema de nível mais alto e o protótipo têm posição privilegiada. No caso de 

X-DOR, a função Sujeito seria identificada como o esquema de nível mais alto (the high-level 

schema) que todas as nominalizações deverbais em –dor realizam ou instanciam e o Agente 
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seria um dos esquemas de nível mais baixo, o mais importante deles, porque representa o 

protótipo da categoria. (cf. LANGACKER, 1987). 

 Conforme será visto adiante, minha análise dos deverbais em –dor não leva em conta, 

explicitamente, o esquema de nível mais alto postulado no modelo de rede esquemática 

referido acima, isto é, a função Sujeito. Ao invés disso, parto do mais importante esquema de 

nível inferior, a função Agente, considerado o protótipo da categoria que, em vista de sua 

saliência cognitiva, conforme ressalta o próprio Langacker, é o esquema mais imediatamente 

acessível ao falante, principalmente para a criação e interpretação de expressões novas. 

 

3.2.2.2 Dos agrupamentos de X-DOR 

 

 De acordo com a lingüística cognitiva, a abordagem de uma categoria polissêmica do 

tipo da construção X-DOR requer, como primeiro passo, a listagem de todos os seus valores 

convencionalmente estabelecidos e, em seguida, a análise de como a categoria é estruturada, 

isto é, como os diferentes sentidos estão relacionados uns aos outros. 

 As discussões levadas a cabo até aqui sobre os significados dos deverbais em –dor me 

levam a considerar que o primeiro passo foi dado, ou seja, obteve-se uma visão geral das 

opções representacionais que a nominalização deverbal em –dor oferece. Com base nos 

valores identificados, distribuí as formas X-DOR registradas em nosso corpus em cinco 

grupos de afinidade semântica. Os grupos representam os principais valores ou papéis 

semânticos que a construção deverbal X-DOR expressa, tendo em vista a relação base-sufixo. 

Retomo aqui, de forma mais pormenorizada, as definições e caracterizações desses grupos 

apresentadas na introdução deste trabalho, na seção 0.21: 

 

(a) Agente Ocupacional: essa categoria compreende nomes de ocupações em geral, cargos, 

funções etc. (maquilador, governador, coordenador) e também nomes de instituições ou 

empresas controladas por humanos (gravadora, equipadora, construtora). Os agentes 

profissionais caracterizam-se, obviamente, por exercerem uma atividade habitual, por dever 

de ofício ou obrigação. Eles têm uma função. Os agentivos ocupacionais em –dor tendem a 

exibir dois caracteres denotativos: dinamismo da situação e controle da situação2. 

 

                                                 
1 A caracterização desses papéis semânticos, principalmente Experienciador, Tema e Instrumento, se baseia, em 
parte, nas definições apresentadas por Croft (1998). 
2 Adiante discutirei mais detidamente esses e outros traços caracterizadores dos grupos. 
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(b) Agente Ad hoc: essa categoria abrange outros tipos de agente humano (que não sejam 

agentes profissionais), a exemplo de colecionador e defensor e também alguns dos agentes 

eventuais apontados por Basilio (2004), do tipo de acertador e iniciador. Os membros dessa 

categoria se diferenciam do Agente Ocupacional/profissional porque a atividade que 

executam não está relacionada a uma obrigação ou função. 

 

(c) Experienciador: é a entidade cujo estado mental é afetado por um estímulo externo ou que 

desenvolve uma atividade mental instigada por um estímulo externo. As bases desse tipo de 

construção X-DOR denotam atividades mentais (intelectual, perceptual, emotiva) (cf. 

LANGACKER, 1991) e, assim, é possível dizer que, num certo sentido, a situação expressa 

pelo deverbal envolve os traços dinamismo e controle (ex.: apreciador e admirador). 

 

(d) Tema: pertencem a esse grupo os deverbais em –dor designadores de entidades humanas 

que expressam o papel de recipiente ou alvo da ação ou do evento. Trata-se de uma entidade, 

em geral, não-controladora, podendo ser o paciente ou o beneficiário (aceitador, perdedor, 

receptor). Alguns membros desse grupo (por exemplo, ganhador e perdedor) são concebidos 

por Basilio (2004) como deverbais que expressam agentividade eventual. 

 

(e) Instrumento: essa categoria inclui instrumentos, dispositivos e utensílios diversos, de 

natureza mecânica, elétrica e eletrônica (grampeador, liquidificador, computador); 

mecanismos abstratos (indexador, redutor) e substâncias ativas (moderador, fixador). Trata-

se tipicamente de qualquer objeto sob o controle de um agente que causa uma mudança. 

 

 O quadro 6 (ANEXO I) mostra a distribuição dos deverbais do nosso corpus, de 

acordo com a classificação (ou  agrupamentos) acima. O mesmo derivado em –dor pode 

pertencer a mais de uma classe, ou seja, pode expressar mais de um papel semântico. Por 

exemplo, o deverbal cortador(es) aparece ora como Agente Ocupacional em ‘os cortadores 

de cana’ ora como Instrumento em ‘o cortador de grama’. De modo semelhante, o nome 

vendedor, que regularmente expressa uma ocupação, enquadrando-se na categoria Agente 

Ocupacional, pode também figurar como um Agente não-profissional, que aqui denominei 

genericamente Agente Ad hoc. Compare os exemplos (1) e (2) a seguir. Em (1), vendedor 

representa um Agente Ocupacional; em (2), um Agente Ad hoc (não-profissional). 

 

(1) Morais não chegou a concluir o ensino médio e iniciou sua carreira profissional como 
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vendedor de consórcios. (Veja, 25.06.2008). 

 

(2) Uma parte dos bastidores da negociata está documentada pela PF, que monitorou os 

telefonemas de Luiz Antonio Vedoim, o vendedor do dossiê, entre 9 e 15 de setembro. (Veja, 

27.09.2006). 

 

 Esses casos foram duplamente contabilizados e receberam marcação em duas colunas 

no quadro 6 (ANEXO I). O quadro mostra 12 tipos de deverbais com essa característica, de 

modo que, ao total de 1811 tipos de deverbais do corpus foram somados mais 12, totalizando 

finalmente 193 tipos, número que foi considerado para o cálculo dos percentuais em cada 

grupo, conforme registrados no quadro 6 e  apresentados na tabela 3, abaixo: 

 

Tabela 3: Classificação dos deverbais em –dor quanto ao significado que expressam 

Significados de X-DOR Nº % Exemplo 
Agente Ocupacional 52 27% administrador, maquiador 
Agente Ad hoc 94 48,7% fundador, fraudador 
Experienciador 03 1,5% apreciador, adorador 
Tema 08 4,2% ganhador, perdedor 
Instrumento 36 18,6% rastreador, computador 
TOTAL 193 100% - 

 

 Os resultados apresentados na tabela 3 reforçam a conclusão de Basilio (2004) de que 

são produtivas apenas as acepções agentivas e instrumentais. A pesquisa de Renca (2005) 

sobre os deverbais em –dor no português europeu também chega aos mesmos resultados. Em 

nosso corpus, os dois grupos de agentivos (ocupacional e ad hoc) somam 146 deverbais em –

dor, o que corresponde a 75,6% do total. Em segundo lugar, tem-se o grupo dos instrumentais 

com 36 deverbais ou 18,6% do total. Os outros dois grupos (Experienciador e Tema) somam 

apenas 11 deverbais ou 6,2% do total. Considerando-se a soma dos três grupos mais 

produtivos (os dois grupos de agentivos e o grupo dos instrumentais) o número sobe para 180 

deverbais ou cerca de 93,7% do total (193).  

 No mundo moderno, a complexidade crescente das relações de trabalho e o avanço 

tecnológico demandam o surgimento de novas funções, cargos e ocupações, bem como a 

criação de novos equipamentos a serem utilizados pelos agentes humanos na produção de 

bens de consumo. Nesse contexto, o padrão derivacional X-DOR tem se mostrado 

                                                 
1 Lembro que excluí da amostra de 182 tipos uma ocorrência do substantivo provador que expressa um Locativo 
– (espaço) nos estabelecimentos comerciais onde se provam roupas.  
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particularmente produtivo no domínio da criação de nomes de agentes profissionais e de 

instrumentos. Os dados que compõem o corpus desta pesquisa, evidentemente, representam 

apenas uma amostra do potencial criativo do padrão X-DOR nesse campo. Utilizando a rede 

Internet, consultei informalmente um índice oficial de profissões1 no Brasil e pude constatar 

esse fato. Encontrei registro de pelo menos 105 substantivos deverbais em –dor que designam 

ocupações, entre eles, pode-se dizer que alguns foram criados muito recentemente, a exemplo 

de: catador de material reciclável, empacotador, tradutor de língua de sinais, operador de 

telemarketing, polidor de produção, seguidor de compras, entre outros. Recentemente li numa 

pizzaria um aviso que dizia: ‘precisa-se de entregador’. No que concerne à criação de nomes 

de instrumentais, é possível encontrar, em qualquer panfleto publicitário sobre equipamentos 

e suportes de informática, deverbais em –dor tais como: impressora, roteador, processador, 

compactador ou desfragmentador, editor de texto, etc. No campo das telecomunicações 

surgiram também o identificador de chamadas e o carregador de telefone celular e, entre os 

equipamentos musicais, o equalizador, o tocador de MP3, MP4, etc. 

 Nesse ponto, volto mais uma vez minha atenção para cada um dos agrupamentos de X-

DOR apresentados na tabela 3, onde se confirma a prevalência dos nomes agentivos e 

instrumentais como instâncias mais produtivas da construção nominal X-DOR. 

 O sufixo –dor que designa Agente Ocupacional (ocupação, cargo, função) pode ser 

parafraseado como ‘aquele que pratica ou exerce uma ação ou atividade especificada pelo 

verbo, por dever de ofício ou obrigação’. Esse é o caso do deverbal cortadores no exemplo 

(3): 

 

(3) Os cortadores de cana formam uma massa de trabalhadores sem qualificação que 

trabalham de sol a sol, ganham pouco e, historicamente, são flagrados em condições 

degradantes de trabalho. (Veja, 28.05.2008). 

 

 A base desse derivado é do tipo semântico ação-processo, logo exibe o traço 

[+dinâmico]. Do ponto de vista aspectual, pode-se dizer que ela tende para o tipo 

accomplishment já que resulta numa mudança de condição. No caso de cortadores, a ação-

processo especificada pelo verbo é mais concreta com afetamento claro do objeto. Mas um 

agentivo ocupacional em –dor pode originar-se de bases menos concretas e, nesse caso, o 

afetamento do objeto potencial pode ser imperceptível ou mais ou menos implícito, tal como 

                                                 
1 Informação obtida através da Internet, no site www.brasilprofissões.com.br. 
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sucede com o deverbal administrador no exemplo (4): 

 

(4) Durante os três anos de governo socialista, as empresas de cobre foram nacionalizadas... O 

resultado foi desastroso. O faturamento da indústria de cobre desabou devido à incompetência 

dos novos administradores. (Veja, 08.06.2006). 

 

 Nesse exemplo, infere-se do contexto que ‘as empresas de cobre’ representam o objeto 

de administrar, que, por sua vez, expressa uma atividade menos concreta, ou menos palpável. 

Na verdade, o deverbal administrador parece evocar muito mais o ‘cargo’, ou o indivíduo 

ocupante do cargo, do que a atividade de administrar em si. Desse modo, num deverbal em –

dor do tipo Agente Ocupacional, dependendo do grau de ‘concretude’ da ação ou processo 

denotado pela base, ter-se-á grau diferenciado de afetamento do objeto potencial. Além dos 

exemplos (3) e (4) acima, comparem-se as formações varredor, lavador (de carro), 

maquilador (ações/atividades mais concretas, objetos potenciais mais afetados) com 

governador, negociador, avaliador (ações/atividades menos concretas, objetos potenciais 

menos afetados). 

 Levin e Rappaport (1988) sugerem que, no inglês, nominalizações agentivas em –er 

associadas a termos ocupacionais, tais como: teacher, baker, preacher, life-saver, fire-fighter, 

trainer (professor, padeiro, pastor, salva-vida, bombeiro e instrutor) sejam consideradas 

nominalizações de ‘não-evento’ (ou não eventivas) porque muitas delas podem ser usadas 

para se referir a uma pessoa antes que ela tenha, de fato, se engajado na atividade denotada 

pela base verbal. Os autores alegam que é possível referir-se a alguém como um life-saver 

(salva-vida) sem que ele tenha, de fato, salvo qualquer vida ainda. As nominalizações em –er 

que designam ocupações indicam que o sujeito tem o poder, o conhecimento, a capacidade ou 

habilidade física e/ou mental para fazer determinada coisa, mas não implicam 

necessariamente que ele o faz ou o fez efetivamente. 

 No que concerne aos agentivos profissionais em –dor no português, é verdade que 

podemos nos referir a alguém como um administrador (de empresas) sem que ele tenha ainda 

administrado, de fato, qualquer empresa. Ele pode ser um recém-graduado, um indivíduo que 

acabou de concluir o curso de administração de empresas e que ainda não exerceu 

efetivamente a profissão, por exemplo. Colocadas nesses termos, as considerações de Levin e 

Rappaport (op. cit.) fazem algum sentido, mas intuitivamente penso que a situação se aplica a 

poucos casos. O nosso conhecimento de mundo sinaliza que, em geral, quando nos referimos 

a alguém como professor, digitador, administrador, pesquisador, etc. é porque essa pessoa se 
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engaja (ou já se engajou) realmente na atividade denotada pelo verbo-base. Isso significa que, 

no mundo, a categoria Agente Ocupacional implica, seja por definição seja por categorização 

prototípica, habitualidade de uma ação levada a cabo por uma entidade humana ou instituição 

controlada por humano. No caso dos deverbais em –dor designadores de Agente Ocupacional, 

obviamente, isso não é diferente. O que pode acontecer, por hipótese, é que alguns nomes 

agentivos ocupacionais em –dor (e suas variantes –tor e –sor) encontram-se aparentemente 

tão cristalizados ou lexicalizados, em decorrência do uso freqüente, que a noção de evento, 

ação ou o processo que eles implicam, em razão de sua origem verbal, torna-se opaca. No 

caso, ocorreria o que sugeri acima: é o cargo em si ou a função que parece mais saliente e isso 

obscurece a idéia de ação ou processo pressuposta no deverbal. É isso que provavelmente 

explica o fato de já não percebemos a origem verbal ou eventual-predicativa de agentivos 

ocupacionais em –dor tais como: professor, auditor, procurador, etc. Retomo essa discussão 

na segunda parte da análise (seção 3.2). 

 O sufixo –dor que expressa Agente Ad hoc pode ser traduzido por uma paráfrase 

parcialmente semelhante àquela que utilizei acima para o –dor Agente Ocupacional, com uma 

substituição ou ajuste no final da expressão, que resulta em: ‘aquele que pratica ou exerce 

uma ação ou atividade especificada pelo verbo com freqüência’. De modo geral, a entidade 

designada por um agentivo ad hoc realiza uma ação ou processo com regularidade, mas não 

deve por isso ser considerada como um agente profissional. Esses deverbais em –dor tendem 

a designar comportamento habitual ou característico. Assim, ninguém pode ser chamado de 

colecionador de vinhos se não costuma colecionar vinhos. De modo semelhante, ninguém 

pode, em princípio, ser apropriadamente chamado de exportador (de soja) ou de leitor (de 

obras clássicas) se pratica essa ‘atividade’ apenas esporadicamente. A idéia de ‘regularidade’ 

da ação parece, de fato, um tanto inerente a alguns deverbais desse tipo, mesmo quando 

considerados fora de contexto. A esse propósito, pense nos derivados madrugador, agitador, 

seguidor, paquerador, etc. Isso posto, a caracterização mais exata do Agente Ad hoc envolve, 

pois, a consideração do valor aspectual de X-DOR, uma questão que discuto especificamente 

na seção 3.2.3 deste trabalho.  

 No que concerne ao tipo aspectual da base, um agentivo ad hoc em –dor pode, em 

princípio, originar-se de qualquer base [+dinâmica]: atividade (arrecadar – arrecadador de 

fundos de campanha), accomplishment (organizar – organizador da festa) ou achievement 

(engolir – engolidor de fogo). No caso, é difícil quantificar se há um tipo de base preferencial 

para X-DOR agentivo ad hoc, assim como há para os agentivos ocupacionais, pois a tentativa 

de formular uma relação rigorosa de verbos para cada uma dessas categorias de aspecto é, em 
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si mesma, impossível, uma vez que um mesmo verbo pode admitir diferentes leituras 

aspectuais dependendo do predicado como um todo e de contribuições semântico-pragmáticas 

do contexto (cf. VERKUYL, 1972; DOWTY, 1979 e SMITH, 1991). 

 O deverbal distribuidor presente no exemplo (5), abaixo, ilustra o que entendo por 

Agente Ad hoc: 

 

(5) Os escândalos políticos não colaram no presidente porque ele é um distribuidor de 

benefícios. No atual mandato a instituição que mais se desmoralizou foi o Congresso. (Veja, 

26.12.2007). 

 

 Quando o deverbal distribuidor aparece na forma do feminino – distribuidora –, ele 

em geral (mas não sempre) designa uma instituição ou empresa (controlada por agente 

humano), que executa uma atividade ou leva a cabo um processo como parte de sua função no 

mercado – distribuidora de energia, distribuidoras de combustível. Com essa caracterização, 

distribuidora faz parte do grupo dos agentes ocupacionais; mas, em (5), distribuidor não tem 

essa acepção. A ‘distribuição de benefícios’ nesse caso não resulta de uma obrigação ou 

função; trata-se de uma ação percebida como regular ou habitual, mas que não pode ser 

caracterizada como atividade profissional, ou seja, distribuidor em (5) não expressa um 

Agente Ocupacional e sim um Agente Ad hoc.  É comum que um mesmo item deverbal em –

dor designe ora um Agente Ocupacional ora um Agente Ad hoc a depender do contexto, tal 

como sucede com o item jogador nas expressões ‘um jogador de futebol do Millan’ (time 

italiano) e ‘um jogador de baralho’, respectivamente. A forma controlador pode se referir a 

um profissional (controlador de vôo), a um instrumento (objeto utilizado como mecanismo de 

controle) ou a um Agente Ad hoc (alguém que controlou alguma coisa num determinado 

momento). 

 Há deverbais agentivos ad hoc em –dor que, além do aspecto regularidade da ação 

discutido acima, parecem exibir também um traço de ‘intensidade’ da ação. Nesses casos, 

percebe-se ainda, por vezes, uma nuança ou matiz de pejoratividade, resultante de julgamento 

de valor depreciativo, tal é o caso de falador ou conversador, por exemplo. Ou seja, falador é 

corriqueiramente entendido como um sujeito que fala demais ou que fala muito ou até que 

fala o que não deve, uma ação ou comportamento socialmente reprovado. Essa é inclusive a 

acepção do dicionário Aurélio para o termo ‘falador’ (cf. FERREIRA, 2000). Sem dúvida, a 

questão da habitualidade ou regularidade da ação está pressuposta nessa palavra, mas a 

saliência do traço ‘intensidade’ é certamente inegável. Voltarei a esse ponto na seção 3.1.3, 
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onde discuto, de modo mais detalhado, o valor aspectual de X-DOR. 

 Deverbais em –dor que evocam simultaneamente os traços ‘habitualidade’ e 

‘intensidade’ da ação, tal como falador, parecem ter um valor um tanto adjetival: o agente é 

designado em termos de um hábito persistente, que o caracteriza. No caso, o limite entre a 

interpretação substantival e adjetival é bastante difuso. A esse propósito, observe a ocorrência 

do deverbal agitador em (6): 

 

(6) Bruno Maranhão... ajudou a fundar um partido comunista, o PCBR, e passou anos no 

exílio no Chile e na França. (...) Até a semana passada, esse agitador profissional era membro 

da direção do PT... . (Veja, 14.06.2006). 

 

 Do ponto de vista gramatical sintático, a expressão ‘esse agitador profissional’ é um 

sintagma nominal (SN), cujo núcleo é o nome agitador que, logicamente, deve ser 

classificado como substantivo, até porque já está acompanhado do modificador adjetivo 

‘profissional’. O SN ‘esse agitador profissional’ retoma anaforicamente o referente ‘Bruno 

Maranhão’ qualificando-o ou atribuindo a ele uma ‘ação’ habitual, persistente, que o 

caracteriza, daí o valor mais ou menos atributivo do deverbal agitador em (6). Não é à toa, 

portanto, que o dicionário Aurélio registra ‘agitador’ como nome ambivalente do ponto de 

vista categorial sintático, ou seja, ele pode se apresentar especificamente no contexto como 

substantivo ou como adjetivo (cf. FERREIRA, 2000). Observe ainda que, nesse exemplo, 

agitador aparentemente também exibe aquela nuança de pejoratividade referida acima, ou 

seja, o deverbal traz implícito um julgamento de valor social mais ou menos negativo. 

 Pode-se dizer que, em seu sentido ‘primário’, a base de agitador (o verbo agitar) 

designa uma ação mais concreta, que pode ser traduzida pela expressão ‘mover com 

freqüência’. Nessa acepção, o produto de sua combinação com o sufixo –dor designa um 

instrumento ‘agitador’ (portanto, um objeto concreto), definido no dicionário Aurélio como 

‘mecanismo que nas mantegueiras serve para agitar o leite a fim de separar dele a nata ou a 

manteiga’ (cf. FERREIRA, 2000). A capacidade cognitiva de projeção metafórica permite 

estender esse significado do domínio mais concreto para um domínio mais abstrato, de modo 

que ‘agitar’ passa também a denotar uma ação mais abstrata, traduzível por ‘incitar a revolta, 

excitar’ (cf. FERREIRA, 2000). Portanto, a base do deverbal agitador não é em si mesma 

monossêmica. É dessa acepção mais abstrata de ‘agitar’ que deriva o deverbal em (6), 

designador de um agente habitual, cujo sentido (mais ou menos abstrato) é o de ‘promotor de 

perturbação da ordem, revolucionário’ (cf. FERREIRA, 2000). 
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 O sufixo –dor que exprime Experienciador (admirador, apreciador, adorador) se 

combina com bases que denotam atividades mentais (intelectual, perceptual, emotiva) e as 

formações deverbais desse tipo parecem pouco produtivas na língua. Em nosso corpus 

registrei apenas três: admirador, apreciador e adorador. O sufixo –dor que designa esse 

papel pode ser parafraseado como ‘aquele que desenvolve uma atividade mental especificada 

pelo verbo’. O experienciador dirige habitualmente sua atenção para um estímulo, podendo 

ser ou não afetado por este. De acordo com Talmy (1988), diferente de eventos físicos, alguns 

verbos mentais têm o experienciador como sujeito e outros têm o experienciador como o 

objeto. Na oração o cachorro me assustou, por exemplo, o experienciador é o objeto (me); já 

na oração eu ouvi a sonata, o experienciador é o sujeito (eu). No primeiro caso, o 

experienciador dirige sua atenção para o estímulo (o cachorro) e este simultaneamente altera o 

estado mental do experienciador, ou seja, a oração o cachorro me assustou descreve a 

mudança de estado mental do experienciador (ele ficou assustado) causada pelo estímulo (o 

cachorro) e, assim, o experienciador é o objeto afetado. A oração eu ouvi a sonata, por outro 

lado, descreve o experienciador (eu) dirigindo sua atenção para o estímulo (a sonata), mas o 

estímulo não faz nada. No caso, o experienciador é quem acarreta a mudança de estado em si 

mesmo (ou seja, ele é um auto-afetador) e é o sujeito. Os verbos que focalizam o estímulo 

como causador de uma mudança no estado mental (ou emocional) do experienciador têm o 

estímulo como sujeito e o experienciador como objeto (ex.: gatos me aborrecem/irritam); 

verbos que focalizam o experienciador dirigindo sua atenção para o estímulo têm o 

experienciador como sujeito e o estímulo como objeto não afetado pela ação (ex. o menino 

admira o pai). As construções X-DOR que expressam o valor semântico de experienciador 

aparentemente tendem a se aproximar desse último tipo, conforme demonstrado adiante no 

exemplo (8). No corpus, encontrei apenas o exemplo (7) que, ao meu ver, representa um caso 

do primeiro tipo.  Nesse exemplo, o deverbal inspirador focaliza o estímulo (o empresário 

americano Bill Gates) como causador de uma mudança no estado mental (de atitude) do 

experienciador (alguns bilionários do mundo), de modo que o estímulo é o sujeito e o 

experienciador o objeto. Ou seja, o sufixo –dor, nesse caso, teria o papel semântico de 

estímulo em relação à base (inspirar) e não o de experienciador, mas o seu papel sintático de 

sujeito da base se mantém. 

 

(7) (...) Esses são alguns dos bilionários que trouxeram novos princípios para a filantropia. 

(...) Bill Gates é o maior inspirador dessa turma do bem. Homem mais rico do mundo, é co-

fundador da maior fabricante de programas para computador, a Microsoft... (Veja, 
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05.07.2006). 

 

 Segundo Payne (1997), um experienciador nem controla nem é visivelmente afetado 

por uma ação. Trata-se, normalmente, de uma entidade que recebe uma impressão sensória ou 

que, de alguma maneira, é o locus de um evento ou atividade que não envolve volição nem 

mudança de estado. Ex. Lia viu a bicicleta; Ana ouviu a explosão. Ao meu ver, no caso dos 

deverbais em –dor que denotam experienciadores, a observação de Payne não se aplica de 

modo categórico. Um item como admirador, por exemplo, se assemelha ao agente porque tem 

controle da própria experiência (já que admirar é aqui entendido como uma atividade mental 

(emotiva), passada pelo crivo da avaliação), ainda que não tenha o controle do objeto 

admirado. Para ilustrar essa posição, observe a ocorrência de admiradores no exemplo (8): 

 

(8) Todos os envolvidos eram – alguns ainda são – admiradores do ministro Palocci e de sua 

gestão técnica como condutor da política econômica. (Veja, 05.06.2006). 

 

 Para finalizar, ressalto que concordo com a posição de Schlesinger (1995), segundo a 

qual uma pessoa que dirige sua atenção para um estado de coisas (um observador, um 

admirador, um apreciador etc.) também está engajado numa ‘ação’. Os deverbais admirador, 

apreciador e adorador compartilham ainda com os derivados agentivos em –dor o traço 

[+humano] e, principalmente, o papel sintático do sufixo em sua relação com a base, isto é, a 

função de sujeito. Num deverbal como apreciador, por exemplo, há identidade entre o papel 

do argumento sujeito típico do verbo apreciar e o papel expresso pelo sufixo em sua relação 

com a base, ou seja, o sufixo –dor expressa o experienciador da atividade mental especificada 

pela base (apreciar). 

 No grupo Tema, o referente do deverbal é uma entidade humana e o sufixo –dor 

expressa o papel semântico de recipiente ou alvo da ação ou do evento denotado pela base. 

Conforme referido anteriormente, trata-se em geral de uma entidade não-controladora, 

podendo ser o paciente ou o beneficiário da situação ou do evento denotado pela base 

(aceitador, perdedor, receptor, detentor). Borba (1996) afirma que os sujeitos desses verbos 

são pacientes ou experimentadores. Alguns membros desse grupo (por exemplo, ganhador e 

perdedor) são concebidos por Basilio (2004) como deverbais que expressam agentividade 
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eventual1, uma noção relacionada ao valor aspectual de X-DOR. Os derivados desse grupo 

podem ser interpretados como ‘participante que é alvo do evento denotado pela base’. Os 

deverbais detentor e ganhador, em (9) e 10) respectivamente, ilustram esse valor semântico 

de X-DOR: 

 

(9) Aos 26 anos de idade, o meia-atacante do Millan, Kaká, é também o atual detentor de dois 

títulos que antes pertenceram ao “Fenômeno”: o de melhor jogador do mundo... (Veja, 

07.05.2008). 

 

(10) Eleito por três vezes o melhor do mundo, ganhador de duas copas..., Ronaldo, o 

“Fenômeno”, é o mais bem sucedido jogador de futebol da atualidade. (Veja, 07.05.2008). 

 

 Os deverbais em destaque nos exemplos (9) e (10) expressam o que se pode chamar de 

relações de posse e focalizam o possuidor (e não o objeto ou coisa possuída). 

 As construções X-DOR desse tipo compartilham com os agentivos o traço [+ animado] 

e o fato de o sufixo –dor expressar o papel sintático de sujeito da base, tal como sucede 

também com os experienciadores. No que concerne ao tipo aspectual, as bases desse grupo se 

aproximam ou da categoria achievements ou da categoria estado. No primeiro caso, porque 

evocam situações ou eventos pontuais e não durativos e tendem a se referir ao clímax do 

evento, em vez de se referirem à situação como um todo (aceitador, perdedor, receptor)2. No 

segundo caso, porque não podem ser classificadas como evento, uma vez que prescindem de 

dinâmica interna, denotam situações que apresentam duração indefinida e não 

necessariamente apresentam um ponto final (detentor, possuidor). Trata-se de um grupo 

também pouco representativo em nosso corpus, tendo-se registrado apenas 8 deverbais desse 

tipo. 

 O grupo de construções X-DOR que denota nome de Instrumento pode ser interpretado 

como ‘objeto produzido ou controlado pelo homem para auxiliá-lo na realização de mudança 

ou controle de si próprio ou de outrem’. Payne (1997, p. 49) afirma que “um instrumento é 

uma entidade que instiga uma ação indiretamente. Normalmente um agente age sobre o 

instrumento e o instrumento simula a ação”. Todos os nomes designadores de instrumento 

                                                 
1 Os deverbais acertador, sorteador e iniciador, citados por Basilio, ilustram o que a autora entende 
por agentividade eventual. 
2 Note-se que esses deverbais em –dor evocam, em alguma medida, o aspecto pontual da base, muito 
embora essa caracterização seja crucialmente dependente do contexto, conforme será demonstrado 
adiante. 
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expressam o papel de possibilitador ou facilitador de que algo aconteça. No que concerne aos 

deverbais em –dor, tomando como base esse sentido genérico, além dos itens tipicamente 

instrumentais de natureza mecânica (grampeador), elétrica (liquidificador) e eletrônica 

(computador), o grupo inclui também nomes de mecanismos abstratos (indexador de taxas de 

juros, indicadores econômicos, marcadores biológicos), de mecanismos biológicos 

(inibidores de serotonina), nomes de substâncias ativas, utilizadas em tratamentos de saúde 

(regulador da pressão arterial) e de estética, principalmente (redutor de apetite, bronzeador, 

fixador, reparador de pontas, condicionador, etc.). Atualmente muitos deverbais em –dor do 

tipo instrumental surgem diariamente em decorrência dos avanços da sociedade moderna, no 

âmbito da tecnologia digital, de telecomunicações e de informática, principalmente. 

 A interpretação segundo a qual um item como cortador de grama se aproxima de 

cortadores de cana (agente) pela função pode servir como argumento a favor da idéia de que 

os instrumentais em –dor sejam tratados como extensões metafóricas do agente. Outro 

argumento a favor dessa interpretação, e esse me parece mais decisivo, é o de que a maior 

parte dos instrumentais em –dor pode referir-se a um agente no discurso, ocupando a função 

sintática de sujeito que é típica do agente, ou seja, é possível dizer coisas como: este 

grampeador grampeia bem ou o acendedor não está acendendo e assim por diante. De fato, 

quando certos instrumentais em –dor são mapeados para a função sujeito, muitos deles se 

assemelham ao agente no sentido de serem capazes de levar a cabo um processo por si 

mesmos. Assim, pode-se dizer que: um computador computa dados, uma impressora imprime 

textos, um transmissor transmite dados, um rastreador rastreia dados, objetos, etc. Mas, há 

casos em que essa correlação não se dá, tal como se observa em: visor, respirador, andador, 

uma vez que não se pode dizer que *um visor vê ou que *um respirador respira, ou seja, 

nesses casos, uma leitura ‘agentiva’ é totalmente excluída. Um deverbal do tipo de respirador 

e visor, por exemplo, designa ‘agente’ que não executa o processo por si mesmo, mas faz 

alguém executá-lo. Ele representa o que é, de fato, um agente de segunda-ordem: não focaliza 

tanto o agente que leva a cabo o processo, mas a entidade que o faz agir (HALLIDAY, 1994). 

Aparentemente, o que há de comum entre todos os instrumentais em –dor é o papel 

denotativo do sufixo que é ‘auxiliar de uma ação’. Isso se mantém tanto para um instrumento 

do tipo de respirador quanto para grampeador e computador, por exemplo.  

 Nos instrumentais em –dor do tipo de computador e grampeador, o sufixo –dor é, na 

maioria dos casos, relacionado à função sintática de sujeito da base e por isso mesmo algumas 

análises de deverbais instrumentais sugerem que o sufixo se assemelha ao agente, uma vez 
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que a posição sujeito tende a expressar prototipicamente o papel semântico agentivo1. No 

entanto, essa correlação não se mantém para todos os casos de instrumentais X-DOR. Reitero 

que, nos casos de visor, respirador, andador, a relação sintática do sufixo –dor com a base 

não é a de sujeito, o mesmo acontecendo com a construção deverbal como um todo no 

contexto de uma oração ativa com o verbo respirar. Ou seja, num deverbal como respirador 

não se pode dizer que o sufixo –dor evoca ou representa o sujeito sintático de respirar, nem o 

nome deverbal respirador pode figurar como sujeito de uma oração ativa com o verbo 

respirar, pois conforme visto acima, não seria possível dizer, em princípio, algo como: *este 

respirador respira bem. 

 As construções X-DOR instrumentais encontram-se numa posição peculiar no sistema 

de sufixação deverbal em –dor: instrumentos, por definição, oscilam entre serem capazes de 

levar a cabo um processo por si mesmos, como participantes semelhantes ao agente 

(computador, rastreador), e levarem outros a executarem o processo, caso em que seriam 

considerados como entidades não-agentivas (andador, respirador). Estes últimos têm 

propriedades que levam um agente a realizar uma ação particular; os primeiros focalizam a 

habilidade ou a capacidade mais ou menos agentiva da ferramenta a que eles se referem. 

 Entre esses dois tipos, encontram-se instrumentos (principalmente os de ordem 

mecânica ou elétrica) que, dependendo da perspectiva escolhida, podem ser concebidos como 

semelhantes ao agente ou como não-agentivos. Desse modo, mesmo instrumentos que 

dependem crucialmente da intervenção de um agente humano para cumprir sua função 

podem, em certos contextos, ser apresentados como semelhantes a agentes. Heyvaert (2003, p. 

164) cita dois exemplos bastante ilustrativos de instrumentos desse tipo, cujos nomes foram 

criados a partir do padrão derivacional X-ER do inglês. Os exemplos (a) e (b), reproduzidos a 

seguir, são de mensagens publicitárias. 

 

(a) All Purpose Peeler – peel fuit and vegetables quickly and safely. Simply the best. (Para 

todos os fins Peeler – descascar frutas e vegetais rapidamente e de modo seguro. 

Simplesmente o melhor). 

 

(b) ... a clever stainless steel doublé grater that grates ingredients finely or coarsely... (… um 

ralador duplo inoxidável inteligente que rala ingredientes finos ou grossos…). 

 

                                                 
1 Confira as análises de Ryder (1991) e Levin; Rappaport (1992) para os deverbais em –er do inglês. 
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 Do exposto, depreende-se que é possível traçar distinções mais detalhadas no interior 

da categoria X-DOR instrumento, levando-se em conta, por exemplo, a dimensão mais ou 

menos autonomia do instrumento na execução da ação ou processo referido pela base. Em 

outras palavras, pode-se distinguir entre instrumentos mais ou menos dependentes da 

manipulação ou do controle de um agente humano para levar a cabo o processo, o que 

acarretaria, por sua vez, uma interpretação do instrumento como uma entidade mais 

semelhante ou menos semelhante ao agente. Assim é que um instrumento como computador, 

por exemplo, pode ser concebido como mais autônomo e ‘mais agentivo’ no sentido de que é 

ele que executa o processo de ‘computação de dados’ em si mesmo, com intervenção mínima 

do agente humano; um instrumento como grampeador, por outro lado, seria não-autônomo e, 

portanto, ‘menos agentivo’, uma vez que depende crucialmente da manipulação de um agente 

humano para realizar o processo de ‘grampear’. Todavia, o grampeador é um ‘coadjuvante’ 

indispensável para a execução desse processo: um agente humano não pode, em princípio, 

‘grampear’ papéis sem um grampeador. Ele não é apenas um auxiliar no processo, ele 

também executa o processo, digamos, em parceria com o agente humano e, nesse sentido, 

seria um ‘agente de segunda ordem’. Por isso é que se pode dizer: este grampeador grampeia 

um grande volume de papéis, focalizando-se a ‘ação’ do instrumento em si, enquanto a 

atuação do agente humano no processo é desfocalizada. No caso de respirador, o instrumento 

não realiza o processo de ‘respirar’ e, apenas em casos excepcionais, é indispensável como 

auxiliar na execução desse processo por um ser humano. Em circunstâncias normais, um ser 

humano ‘respira’ normalmente sem o auxílio de um ‘respirador’, mas, em tese, não ‘grampeia 

papéis’ sem o auxílio de um grampeador. Portanto, a questão da ‘autonomia’ não se coloca 

para um instrumento como respirador. Ele possibilita, permite, ou ‘oferece as condições’ para 

que um agente (uma entidade diferente dele próprio) execute o processo (e essa propriedade 

ele compartilha com os outros tipos de instrumentos em –dor), mas ele mesmo não pode fazê-

lo. Por essa razão, não é possível dizer: ‘*esse respirador respira bem’. 

 No mundo moderno, a tendência é surgir cada vez mais instrumentos mais ou menos 

autônomos, isto é, mais semelhantes ao agente, no sentido de que serão capazes de executar 

uma ação ou processo quase sem nenhuma intervenção humana. Até o conhecido aspirador 

de pó está sendo substituído por um tipo robótico, que tem maior autonomia na execução da 

tarefa. Os instrumentos em destaque nos exemplos (11) e (12) comprovam essa tendência. 

Observe que, nos textos, esses instrumentos são apresentados como entidades que executam 

ações ou processos por si mesmos. Particularmente no exemplo (12), o instrumento 

(limpador) é quase ‘personificado’. 
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(11) O maior acelerador de partículas do mundo vai reproduzir os fenômenos que sucederam 

ao Big Bang, a “súbita expansão” inicial do universo. (Veja, 25.06.2008). 

 

(12) Um exemplo de máquina capaz de substituir o homem em tarefas perigosas é o Wall-

Walker, um limpador de janelas com piloto automático que pode se pendurar do lado de fora 

dos arranha-céus. (Veja, 08.06.2006). 

 

 O que aproxima todos esses instrumentos do agente é o fato de que eles têm uma 

função para a qual foram efetivamente criados, assim como um Agente 

Ocupacional/profissional tem uma função para a qual foi designado ou preparado.  

 Semelhantes aos agentivos, os deverbais em –dor que expressam o papel Instrumento 

originam-se de qualquer tipo de base que exibe o traço [+ dinâmico]. Desse modo, encontram-

se instrumentais em –dor derivados de bases dos tipos eventivo-aspectuais atividade 

(acelerador, andador, carregador de energia, leitora ótica) acomplishment (rastreador, 

abridor de garrafa, cortador de grama) e achievement (batedor, despertador, detector de 

metais). 

 

3.2.3 O valor aspectual do derivado 

 

 Há um valor semântico nas formas em –dor, diferente do seu valor argumental, que 

pode ser associado a valores expressos pelo uso de certas formas verbais no português. Esse 

valor, aqui designado como Aspecto, envolve o caráter eventual perfectivo ou habitual 

imperfectivo da agentividade, permitindo reconhecer agentes eventuais e agentes habituais. 

Esses valores já foram referidos por Basilio (2004) como agentividade eventual e 

agentividade habitual, respectivamente1. 

 Cabe aqui lembrar que o traço habitualidade da ação, associado ao aspecto 

imperfectivo, refere-se ao modo de embalagem da oração e, portanto, não pode ser atribuído à 

forma verbal isoladamente. No caso dos deverbais em –dor, é também no contexto da oração 

ou do discurso que se captura o valor habitual ou eventual da agentividade expressa pelo 

nome derivado. 

                                                 
1 Ao longo da seção anterior (3.1.2) fiz menção, de passagem, a essa propriedade aspectual da 
construções X-DOR, remetendo para esse espaço a discussão mais detalhada da questão. 
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 No exemplo (13), a seguir, o derivado compradores manifesta o valor que estou 

chamando de eventual perfectivo, semelhante ao uso do pretérito perfeito do indicativo: 

 

(13) Os compradores da Varig foram isentados do pagamento das dívidas fiscais e 

trabalhistas da companhia aérea. (Veja, 18.06.2008). 

 

 Em (13), compradores equivale a “pessoas que compraram”. Mas, isso não se 

depreende apenas do significado da palavra compradores, tomada isoladamente. Elementos 

do contexto concorrem para a interpretação eventual perfectiva aqui referida. Entre eles, é 

possível indicar a forma verbal foram, no pretérito perfeito, e a presença do artigo definido os 

antecedendo o deverbal. 

 Tomando como referência o modelo de aspecto lexical proposto por Vendler (1967), 

seria possível enquadrar o deverbal compradores em (13) na categoria semântico-aspectual 

achievements: predicados instantâneos e pontuais, que se referem ao início ou a fim de um 

evento, em vez de se referirem à situação como um todo. No caso, estágios preliminares que 

podem preceder o processo apresentado por um verbo como comprar são concebidos 

independentemente. É exatamente esse traço de pontualidade que os torna incompatíveis, em 

princípio, com advérbios ou expressões adverbiais que expressam duração, do tipo: *Os 

especuladores compraram a Varig por um dia1. No exemplo em pauta, a expressão os 

compradores da Varig dá o fato como consumado, referindo-se ao fim do evento. 

 Com o valor que estou chamando de habitual imperfectivo, semelhante ao do uso do 

presente simples do indicativo, está o derivado abusador em (14): 

 

14) No caso de profissionais como treinadores esportivos, a confiança parte dos pais, que os 

apresentam aos filhos como bons exemplos. (...) O abusador se aproveita desse vínculo para 

garantir o segredo. (Veja, 20.02.2008). 

 

 Em (14), abusador equivale a “pessoa que abusa”, indicando-se pela paráfrase com o 

presente a freqüência ou habitualidade da ação. Observe que, apesar da presença do artigo 

definido o, a expressão o abusador tem caráter genérico, e não específico, e parece retomar 

                                                 
1 Vale lembrar, uma vez mais, que o traço ‘pontualidade’ não pode ser atribuído ao verbo isoladamente. Nesse 
sentido, a incompatibilidade referida não é uma questão de tudo ou nada: verbos do tipo de comprar não são 
necessariamente pontuais e, conseqüentemente, nem sempre são incompatíveis com expressões adverbiais que 
expressam duração. Por exemplo, uma oração como ‘Os especuladores compraram a VARIG pouco a pouco’ é 
perfeitamente aceitável.   
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anaforicamente o SN também genérico ‘treinadores esportivos’. Além desses aspectos, a 

interpretação habitual é também favorecida pelo verbo aproveitar(se) na forma do presente, o 

que confirma uma vez mais o papel fundamental do contexto na identificação do tipo 

aspectual que uma instância de X-DOR manifesta. 

 Não é fácil enquadrar um verbo do tipo de abusar nas categorias semântico-apectuais 

de Vendler, ao menos de modo categórico. Aparentemente ele se assemelha a uma atividade 

ou processo, tal como torturar, dominar, aterrorizar, com afetamento (psico-físico) de 

outrem. O deverbal abusador, no entanto, particularmente em (14) acima, tem traços da 

categoria estado, se assumirmos o ponto de vista de Vendler, para quem a classe estado 

engloba hábitos. 

 A expressão da eventualidade ou da habitualidade da ação numa forma deverbal em –

dor pode ser favorecida no discurso pelo uso dos artigos o e um, respectivamente, bem como 

pela forma temporal do verbo, conforme se viu nos exemplos acima. Outro indicativo de 

eventualidade ou de habitualidade é a presença de expressão definida ou de expressão 

indefinida no objeto sintático da formação em –dor, que normalmente se configura como um 

complemento SP. Nessa perspectiva, o deverbal caçadores em (15) aponta para agentes 

habituais, enquanto o nome financiador em (16) aponta para um agente eventual. 

 

15) Imagine o que pode aprontar Lula, à frente de sua formidável equipe de sabotadores e 

caçadores de dossiês, contra o ocupante do Planalto que tiver a audácia de derrotá-lo. (Veja, 

27.09.2006). 

 

(16) Foi Delúbio... quem organizou o show... cuja renda foi revertida ao PT – e só mais tarde 

se descobriu que, sorrateiramente, o financiador do espetáculo era o banco do Brasil. (Veja, 

08.06.2006). 

 

 Essas marcas formais constituem ‘pistas’ para a interpretação da agentividade habitual 

ou eventual expressa por um deverbal em –dor. Portanto, as indicações que elas podem 

fornecer quanto a isso não devem ser tomadas em termos absolutos ou categóricos. O 

contexto discursivo pode manifestar informações outras capazes de tornar ambígua a 

interpretação. O exemplo (17) contém marcas que poderiam levar, em princípio, a uma 

interpretação de agentividade eventual para o nome articulador: o deverbal encontra-se 

precedido do artigo definido o e seguindo do SP, também definido, do lobby (seu objeto 

sintático). Assim, a expressão O articulador do lobby poderia ser traduzida pela paráfrase 
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‘aquele que articulou o lobby’, com interpretação eventual. No entanto, a forma do verbo ser 

no pretérito (era), como, aliás, a forma dos verbos que compõem a expressão ‘conhecido por 

manter...’ podem também orientar para a leitura de agentividade habitual, traduzível por 

‘aquele que articulava o lobby’, como uma atividade costumeira. 

 

(17) O principal articulador do lobby era o advogado Wander Tanure, conhecido por manter 

amigos influentes em postos-chave do judiciário federal... (Veja, 02.07.2008). 

 

 Aparentemente, uma formação X-DOR tende a expressar um agente eventual se ela 

corresponde a uma construção [Nome + Relativa com pretérito perfeito]; se, por outro lado, o 

deverbal corresponde a uma construção [Nome + Relativa com presente simples ou imperfeito 

do indicativo], ele tende a expressar um agente habitual. No exemplo (13), acima, o deverbal 

compradores corresponde à construção ‘As pessoas que compraram’ e, assim, manifesta o 

conteúdo agentivo eventual; já em (15), o derivado caçadores corresponde à construção ‘As 

pessoas que caçam’ e, portanto, expressa agente habitual. 

 Há deverbais em –dor que parecem exprimir intrinsecamente agentividade eventual, 

tais como acertador, sorteador, iniciador etc. De fato, se observadas fora do contexto e 

desacompanhadas de determinante, essas formas evocam o aspecto de ação não-durativa 

característico da base. Quando pensamos em verbos do tipo de acertar, sortear, iniciar etc. 

tipicamente pensamos que eles descrevem eventos pontuais, ou seja, eventos que são 

considerados como acontecendo em um único momento, até mesmo quando ocorrem na 

forma do presente do indicativo, em orações tais como: ‘ele acerta no jogo do bicho quase 

toda semana’. Assim acontece também com verbos como ganhar, vencer, perder etc. O 

produto da combinação do sufixo –dor com essas bases também evoca esse aspecto pontual, 

mas aqui já não se pode falar propriamente de agente, pois o sentido denotado pelo deverbal é 

o de entidade afetada seja como beneficiário seja como paciente – ganhador, vencedor, 

perdedor. Demonstrarei adiante que esse aspecto ‘eventual intrínseco’ é apenas aparente e se 

torna mais ou menos evidente somente quando se considera o deverbal fora do seu contexto 

de uso. Quero com isso dizer que um nome como acertador pode vir a receber uma leitura 

menos eventual (ou mais habitual) em função do contexto. Considere a esse propósito uma 

expressão como: ele é um acertador contumaz de loterias. 

 A habitualidade está pressuposta nos nomes de agente profissional, como seria de 

esperar. É estranho referir-se a alguém como adestrador de animais, por exemplo, se essa 

pessoa não se engaja na atividade de adestrar animais, ou o faz apenas esporadicamente. A 
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prática recorrente da atividade expressa pelo verbo por parte de um agente acaba dando 

origem a nomes deverbais em –dor designadores de novas profissões e ocupações diversas. 

Assim surgiram modernamente o guardador de veículos, o vistoriador de sinistro, o catador 

de material reciclável, entre outras, todas registradas no índice oficial de profissões.1 

Recentemente ouvi num jornal de TV a menção à palavra cuidador, para designar um novo 

tipo de profissional: ‘a pessoa que é contratada e remunerada para cuidar de idosos e 

dependentes físicos’. 

 Mas, para além dessas formas agentivas profissionais, um ou outro deverbal em –dor 

parece exibir um valor habitual intrínseco, que não é afetado pela variação no contexto, em 

função das marcas ou ‘pistas’ que apresentei acima. Quero com isso dizer que, certas 

formações em –dor mantêm o valor de agentividade habitual, independente do tipo de 

determinante – definido ou indefinido – que as antecedem, sendo que o mesmo também se 

aplica ao tipo de SP que lhe serve de complemento. Tal é o caso de deverbais como 

colecionador, freqüentador, seguidor etc. Em princípio, é possível postular que, nesses casos, 

o próprio conteúdo semântico da base orienta para a interpretação agentiva habitual do 

deverbal correspondente em –dor. Parece que os significados de verbos tais como, repetir, 

colecionar, freqüentar e seguir (até certo ponto) implicam, em si mesmos, atividades 

costumeiras ou recorrentes. Observe a ocorrência de freqüentadores no exemplo (18): 

 

(18) Os corredores, nadadores, ciclistas e freqüentadores de academias de ginástica com 

idade entre 40 e 60 anos só ouviu uma parte dos conselhos médicos – fazer exercício duas ou 

três vezes por semana é a receita para viver mais e com melhor qualidade de vida. Havia uma 

advertência, muitas vezes desprezada, de que é preciso respeitar os limites do corpo... (Veja, 

02.08.2006). 

 

 Em (18), o deverbal freqüentadores continua a expressar agentividade habitual mesmo 

se for precedido de determinante definido ou indefinido (os/alguns freqüentadores). O 

complemento SP (locativo) que o segue é indefinido, mas a eventual substituição por um SP 

definido (freqüentadores da academia), também não afeta a expressão aspectual dessa forma. 

De modo semelhante, no exemplo (19), o nome colecionadores designa um agente habitual. 

Ele aparece na forma genérica, isto é, no plural e desacompanhado de determinante, mas a 

anteposição de determinante, definido ou indefinido, bem como a posposição de complemento 

                                                 
1 Em passagem anterior deste trabalho fiz referência a esse documento disponível para consulta na Internet. No 
documento, o profissional que chamamos popularmente de coveiro recebe o nome oficial de sepultador. 
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SP, também definindo ou indefinido, não altera suas propriedades aspectuais. Ou seja, a 

variação do contexto em nada altera a manifestação de agentividade habitual inerente a esse 

deverbal: colecionadores de (do) vinho, os (alguns) colecionadores de (do) vinho. 

  

(19) No ano passado, a exportação de vinho de Bordeaux caiu 22%. O Petrus foi exceção. 

Praticamente toda sua produção é comprada... por investidores ou colecionadores que 

aguardam o vinho envelhecer e valorizar-se... (Veja, 08.06.2006). 

 

 Uma hipótese a ser testada é a de se as formas oriundas de verbos intransitivos (ou 

predicados unários) que expressam agentividade com auto-afetamento, do tipo de corredor, 

nadador, conversador etc., estariam mais “ancoradas” na interpretação de habitualidade. O 

exemplo (18), acima, contém algumas dessas formas com valor habitual, mas, apenas para 

instigar a reflexão acerca dessa hipótese, comento aqui um exemplo colhido fora do nosso 

corpus, que considero interessante. O exemplo faz parte de um comentário feito por um 

repórter de televisão, que atuava na cobertura das olimpíadas de Pequim, realizadas 

recentemente (agosto de 2008). O tema do comentário era o fantástico desempenho do atleta 

norte-americano Michael Phelps, que até então havia conquistado sua oitava medalha de ouro 

naquelas olimpíadas, em competições de natação. Veja o exemplo: 

 

(20) Ele não é só um nadador excepcional. Ele é o nadador. O melhor de todos os tempos. 

Um fenômeno das piscinas! 

 

 A primeira ocorrência do nome nadador é precedida do artigo indefinido um e a 

segunda, do artigo definido o. Observe que essa alteração não se faz acompanhar de uma 

variação no caráter aspectual do nome derivado: nadador continua expressando habitualidade 

em ambos os casos. Aliás, indago se alguém pode ser designado como nadador se não tem o 

hábito de nadar ou se o faz apenas eventualmente.  

 Em (20), existe, certamente, uma diferença, talvez de intensidade, entre um nadador e 

o nadador, nesse contexto, no sentido de que a segunda ocorrência de nadador teria o 

significado adicional de nadador por excelência. Mas a noção de habitualidade da ação ou 

atividade está presente tanto na expressão indefinida quanto na expressão definida. 

 Certas formas em –dor, adjetivos qualificativos que modificam substantivos animados 

(ou instituições controladas por humanos), apresentam claramente a noção de habitualidade 

como imprescindível à sua compreensão. Isto porque denotam freqüência maior que a 
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aceitável, ou maior que o normal, na prática da ação ou atividade expressa pela base1. 

Caracterizam um indivíduo ou instituição por este “exagero”, algo que, às vezes, tem 

conotação pejorativa, porque recebe avaliação negativa da comunidade. É o caso de falador e 

de outros adjetivos, como gastador, esbanjador, gozador, etc. 

 O alvo desta pesquisa são os deverbais em –dor que figuram no corpus como 

Substantivo, conforme indicado previamente na metodologia. Mas, para ilustrar a informação 

dada no parágrafo anterior, apresento o exemplo (21), com o adjetivo gastador, típico da 

situação referida. 

 

(21) Para chegar a suas conclusões sobre a construção de novas potências mundiais, O’Neill e 

sua equipe analisaram dados econômicos e demográficos. O Brasil continua bem na fita. 

Segundo ele, o país precisa de um estado menos gastador para crescer no ritmo que o levará 

ao graal das potências. (Veja, 14.03.2007). 

 

 Nesse exemplo, a própria presença do quantificador menos na expressão ‘menos 

gastador’ alude ao fato de que o adjetivo gastador pressupõe ‘intensidade’ ou ‘exagero’, 

como algo que precisa ser controlado. A referência à necessidade de ‘um estado menos 

gastador’ indica que ‘ser gastador’ é avaliado como um atributo negativo do qual o estado 

brasileiro precisa se livrar, a fim de melhorar seus indicadores econômicos e demográficos e, 

assim, poder aspirar a um lugar no ranking das potências mundiais. 

 Em (22), a seguir, o deverbal conversador também tem essas características. Ele 

mistura traços de habitualidade e de intensidade, sendo que este último traço é reforçado pela 

presença do adjetivo grande, que modifica o nome deverbal. Aliás, o exemplo é interessante 

porque o derivado em –dor aparece em contexto sintático típico de substantivo (isto é, 

precedido de adjetivo e de artigo indefinido), mas é núcleo de uma oração adjetiva, que 

predica sobre o SN sujeito (Severo Gomes). Confira: 

 

(22) Severo Gomes, que era um grande conversador, dizia que não havia nada pior do que a 

porcada magra: quando chega, chega esfomeada. Os petistas chegaram ao poder com muita 

fome. (Veja, 14.06.2006). 

 

                                                 
1 Sob esse ângulo, os adjetivos qualificativos em –dor são semanticamente semelhantes a adjetivos deverbais em 
–ão, tal como pidão, chorão; são também semelhantes a adjetivos denominais em –eiro, do tipo de fofoqueiro, 
arruaceiro, etc. 
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 Em suma, parece que, além dos substantivos que denotam agentes profissionais, outros 

deverbais em –dor tendem a expressar agentividade habitual, de forma mais ou menos 

intrínseca. Alguns deles aparentemente herdam esse valor da própria semântica da base, a 

exemplo de freqüentador, seguidor, colecionador, madrugador, etc. A explicitação do 

significado desses derivados pode ser dada por uma paráfrase do tipo ‘aquele que V 

costumeiramente’. Algumas formas em –dor provindas de verbos intransitivos (ou predicados 

unários), que denotam ato de fala ou de auto-deslocamento também parecem manifestar essa 

agentividade habitual inerente, conforme se observa em conversador, falador, corredor, 

nadador, caminhador, etc. Por enquanto, não posso afirmar que isso seja uma tendência, mas 

pode ser uma hipótese a ser empiricamente testada, a partir de dados quantitativos. 

 Os deverbais em –dor que expressam o Agente Ocupacional e o Agente Ad hoc com 

traço habitual mais ou menos intrínseco evocam, em geral, o aspecto não pontual herdado da 

semântica lexical da base. Reitero que um Agente Ocupacional/profissional pressupõe 

regularidade da ação ou processo denotado pela base. Mas, apenas os Agentes Ad hoc com 

traço habitual podem expressar ainda sentidos adicionais de pejoratividade (juízo de valor 

depreciativo) e intensidade.  

 Com exceção dos casos que acabei de mencionar, para os outros deverbais agentivos 

em –dor, a manifestação do significado habitualidade ou eventualidade da ação/processo 

expressa pelo deverbal parece depender crucialmente do contexto de uso da forma, bem como 

de informações advindas do nosso conhecimento de mundo. 

 Aparentemente não há agentivos que não possam expressar o conteúdo habitualidade. 

Instâncias de X-DOR que designam nomes de instrumentos de ordem diversa e substâncias 

ativas seriam, em princípio, neutras quanto à oposição de aspecto; mesmo assim, não se pode 

esquecer que um instrumento ‘auxilia regularmente ou habitualmente na execução de uma 

ação ou processo’. Ele é construído ou idealizado para ‘exercer’ ou ‘desempenhar’ 

regularmente uma determinada função e, assim sendo, podemos dizer que ele ‘faz coisas’. 

 

3.2.4 X-DOR como construção gramatical 

 

 No quadro da lingüística cognitiva, a gramática é concebida como um inventário de 

categorias e construções gramaticais, entendendo-se por construção o ‘emparelhamento de 

uma estrutura conceitual complexa com um significante e uma pragmática que lhe é peculiar’ 

(GOLDBERG, 1995). O conceito de construção implica que uma unidade complexa não é 

necessariamente a soma de seus componentes de nível inferior, pois regularmente a estrutura 



 94 

apresenta características não derivadas de seus constituintes e pode perder alguma 

propriedade que estes possuem. Isso não significa negar a existência dos padrões de 

composição semântica. Ao contrário, considera-se que eles são um aspecto inerente da 

gramática e que sua importância é inquestionável. Todavia, conforme afirma Langacker 

(1998), uma vez que a língua nem é autônoma nem encapsulada, ela exibe 

composicionalidade semântica parcial. Os significados fornecidos pelos elementos 

gramaticais e lexicais evocam e restringem – mas não constituem completamente – a 

conceitualização geral evocada por uma expressão complexa, sua estrutura semântica 

composta. 

 Uma construção é uma entidade em si mesma, com muitas fontes de 

extracomposicionalidade possíveis. Ela pode, por exemplo, ser crucialmente dependente de 

sua coerência no discurso ou de dicas contextuais para suplementar a informação fragmentária 

explicitamente codificada. Ela pode evocar domínios do conhecimento não acessados por 

qualquer elemento componente tomado individualmente. Pode provavelmente requerer a 

construção e manipulação de um conjunto elaborado de espaços mentais conectados 

(FAUCONNIER, 1985; FAUCONNIER; SWEETSER, 1996). Muito provavelmente estão 

envolvidos fenômenos básicos e onipresentes tais como metáfora e metonímia (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980; LANGACKER, 1991). Langacker (1999, apud HEYVAERT, 2003) afirma 

as que nominalizações, particularmente as nominalizações no nível da palavra, evidenciam 

claramente a natureza parcial da composicionalidade das construções. Segundo o autor, uma 

estrutura como ruler (régua), por exemplo, é mais freqüentemente entendida como um 

dispositivo para medir coisas do que como um recurso usado para traçar linhas e, assim, seu 

significado vai muito além do valor composicional esperado. De modo similar, um computer 

(computador) é muito mais do que ‘algo que computa’. Por essa razão, argumenta-se que, 

qualquer agrupamento de estruturas simbólicas (construção) deve ser tratado como uma 

entidade em si mesmo, com muitas fontes de extracomposicionalidade (cf. LANGACKER, 

1998). 

 Além de reunir a maior parte dessas noções, o modelo de Gramática de Construção 

desenvolvido por Goldberg (1995) incorpora e ressalta também o princípio básico da 

lingüística cognitiva segundo o qual não há distinção estrita entre léxico e gramática. Léxico, 

morfologia, sintaxe, semântica e pragmática formam um contínuo de fronteiras não 

demarcadas. Em decorrência, o conceito de construção, entendida como ‘pareamento de 

forma com significado’, se aplica a qualquer unidade gramatical: morfemas, palavras e 

orações (cf. GOLDBERG, 1995).  
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 Construções são entidades complexas que precisam ser caracterizadas de várias 

perspectivas ao mesmo tempo, conforme dito acima. É necessário considerar as partes que as 

compõem, a configuração das partes, a contribuição das partes para o significado geral da 

construção, a semântica, a pragmática e o valor discursivo da construção. Como estruturas 

complexas, as construções tendem a ser polissêmicas e a exibir propriedades prototípicas. Isso 

significa que, semelhante aos itens lexicais polissêmicos, elas normalmente apresentam uma 

variedade de sentidos interrelacionados e convencionalmente sancionados pelo uso. Esses 

valores atestados são plausivelmente analisados como instanciações de um esquema abstrato 

particular ou como extensões de um protótipo. A abordagem de uma construção requer, em 

primeiro lugar, a listagem de todos os seus valores convencionalmente estabelecidos e, além 

disso, uma análise de como a categoria é estruturada, isto é, como os diferentes sentidos se 

relacionam uns aos outros. Esta última etapa diz respeito ao estabelecimento de relações entre 

valores prototípicos e valores periféricos da construção. 

 Os insights teóricos da Gramática de Construção podem ser adequadamente aplicados 

no domínio da morfologia. Se uma construção sintática é descrita aliando-se a sua 

configuração sintática a uma semântica específica, é possível postular legitimamente que o 

mesmo se dá para as construções morfológicas, havendo aí tão somente alteração no nível do 

componente significante – a configuração agora é morfológica. Em consonância com esse 

ponto de vista, Croft e Cruse (2004) afirmam: 

 

Morphology, like sytax, represents complex grammatical units, made up of 
morphemes. From a structural point of view, the only difference between 
morphology and syntax is that morphemes are bound within a word, while 
words are morphologically free within a phrase or sentence (CROFT e 
CRUSE, 2004, p. 254)1. 

 

 No caso da derivação em pauta, tem-se uma categoria gramatical de nomes deverbais 

que formam uma estrutura complexa, a construção gramatical X-DOR. Como qualquer 

construção, ela exibe propriedades de significado que não podem ser deduzidas de nenhuma 

de suas partes constituintes em particular. Nós certamente reconhecemos que control(a) e –

dor são os componentes de controlador, embora essa unidade lexical complexa tenha 

propriedades semânticas mais específicas do que aquelas que podem ser previstas a partir de 

seus componentes individuais. Controlador – especificado em detalhes – coexiste na 

                                                 
1 “A morfologia, assim como a sintaxe, representa unidades gramaticais complexas compostas de morfemas. Do 
ponto de vista estrutural, a única diferença entre morfologia e sintaxe é que morfemas são limitados no interior 
da palavra, enquanto palavras são morfologicamente livres no interior de um sintagma ou sentença.” (Tradução 
minha). 
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gramática do português com seus componentes controlar e –dor e também com o esquema do 

padrão derivacional V + –dor. A construção controlador é sancionada e categorizada por esse 

esquema e motivada por seus componentes, mas, apesar disso, ela é uma unidade distinta não 

dedutível algoritimicamente dessas outras estruturas. (LANGACKER, 1987). O fato dessa 

instância de X-DOR veicular, por exemplo, os significados Agente Ocupacional (controlador 

de vôo) e Instrumento, entre outros, não resulta (ou não se deduz) nem do significado da base 

(o verbo controlar), nem do significado do sufixo (–dor), nem da soma dos significados de 

ambas as partes. Conforme será demonstrado adiante, a construção é em si mesma 

significativa: ela tem um sentido próprio. 

 Como uma estrutura complexa, X-DOR é formada de duas outras estruturas 

complexas: uma base verbal variável e um sufixo nominal –dor, cujo significado é geralmente 

descrito na literatura gramatical e lingüística como sendo agentivo, uma vez que a base de X-

DOR é preferencialmente um verbo do tipo semântico ação ou ação-processo, ou seja, um 

predicado com a propriedade [+dinâmica] (cf. seção 3.1.2). Viu-se anteriormente que, em 

português, a construção X-DOR tipicamente implica um agente que executa a ação ou 

processo denotado pela base, e assim, a construção tem sido associada ao significado Agente.  

 Agente e Agentividade são noções complexas e, portanto, difíceis de precisar. Por essa 

razão, antes de prosseguir com a discussão sobre o status construcional de X-DOR, apresento 

algumas considerações sobre esses conceitos, uma vez que o Agente é identificado como o 

protótipo da construção X-DOR. 

 De acordo com uma definição tomada do senso comum, “agente é aquele que pratica a 

ação”. Avançando além desse conceito, o dicionário Aurélio oferece uma acepção mais 

filosófica do termo, donde se percebe um alargamento da noção: agente é definido como a 

“sede física, psicológica, moral, social ou metafísica da ação; natureza ou vontade que se 

manifesta na ação” (cf. FERREIRA, 2000, p. 14). Em lingüística, o chamado agente 

prototípico refere-se a ‘uma entidade animada x, que usa intencional e responsavelmente sua 

própria força ou energia para desencadear um evento ou iniciar um processo’ (cf. LYONS, 

1977; GIVÓN, 1984; DOWTY, 1991). O exemplo típico de evento ou processo em que a 

agentividade está mais obviamente envolvida é aquele que resulta numa mudança na condição 

física ou locação de x, ou de outra entidade y. O agente prototípico é consciente, age 

intencionalmente e executa uma ação que tem efeito físico visível. Ele é o poderoso 

controlador de um evento (cf. PAYNE 1997). O ponto de vista de Lyons (1977) é o de que 

cada um dos traços, ou propriedades, que compõe o conceito de agentividade padrão – traços 

como [Animado], [Intencional], [Responsável], [Usuário da própria força ou energia], 
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[Modificador de si próprio ou de outrem] – é destacável do conjunto, funcionando de modo 

independente na caracterização de situações não prototípicas, porém semanticamente 

aproximadas do padrão. Isso significa que ‘Agente’ e ‘Agentividade’ são noções escalares ou 

graduais, e não discretas. A rigor, alguns desses traços, especificamente os de 

intencionalidade e responsabilidade, só se tornam visíveis no contexto do discurso, ou seja, é 

no discurso que se obtém a informação sobre a intencionalidade e responsabilidade da 

entidade animada no que concerne à mudança denotada. 

 Uma construção X-DOR agentiva do tipo de cortador (de cana), por exemplo, além de 

exibir os traços do agente prototípico arrolados acima, também implica o traço de 

habitualidade ou regularidade da ação ou processo e a idéia de função/ocupação; um deverbal 

agentivo como falador, além de habitualidade da ação, implica ainda o traço intensidade 

(exagero) da ação (cf. seção 3.1.2). De acordo com Heyvaert (2003), nominalizações 

deverbais agentivas do tipo de X-DOR em português caracterizam-se por expressar 

modalidade dinâmica e por situar o locus de poder que elas pressupõem na entidade perfilada 

– o Sujeito. Em nominalizações agentivas, o Sujeito se apresenta como o locus de poder 

orientado para a realização do processo. Diferente de nominalizações não-agentivas, a 

potência associada com a entidade Sujeito em nominalizações agentivas não permite que 

alguém execute o processo; o sujeito mesmo o faz. Nos termos de Talmy (1988), em vez de 

implicar a força de permissão, nominalizações agentivas tendem a realizar a força de 

causação, que é ligada às modalidades de volição e, especialmente, de habilidade ou 

capacidade. 

 A despeito do fato de que X-DOR tipicamente implica um agente que executa a ação 

ou processo denotado pela base, reconhece-se, ao mesmo tempo, que isso não se aplica 

estritamente a muitos deverbais do tipo X-DOR. Conforme demonstrado na seção 3.1.2, há 

construções X-DOR que expressam o Agente Ocupacional, o Experienciador de um processo 

mental, o Tema ou Alvo de um evento e freqüentemente o Instrumento que auxilia na 

execução da ação. A forma X-DOR é associada com um conjunto de sentidos 

sistematicamente relacionados e, assim, pode-se dizer que, em português, a construção 

deverbal X-DOR é polissêmica: a mesma forma é emparelhada com sentidos diferentes, mas 

relacionados, e não com um único sentido fixo abstrato (cf. GOLDBERG, 1995). Sob essa 

ótica, a construção pode se expressar formalmente a partir de uma rede cuja estrutura interna 

se organiza em torno de um membro central mais representativo (o protótipo), no caso em 

pauta, que expresse um sentido mais agentivo e que seja produtivo na língua (cf. 

LANGACKER, 1987). 
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 Uma das teses da lingüística cognitiva estabelece que constitui característica da 

cognição humana o poder de projeção inter e intradominial, ou seja, a capacidade de 

metaforizar e de metonimizar (cf. LANGACKER, 1987). Isso posto, os diferentes sentidos de 

X-DOR são considerados como extensões metafóricas que têm como seu domínio de origem o 

sentido central mais agentivo. Os diferentes sentidos não são previsíveis e devem ser 

convencionalmente associados com a construção. Por exemplo, não é previsível do 

conhecimento do resto do português que formas deverbais X-DOR que envolvem verbos de 

ação (como abrir, cortar, jogar, por exemplo) implicarão Instrumento em vez de Agente 

(‘abridor de garrafa’) ou que implicarão Agente Ocupacional em vez da Agente Ad hoc 

(‘cortador de cana’, ‘jogador de futebol’). Por essa razão, os vários sentidos diferentes 

possíveis precisam ser listados. Sob essa abordagem, é possível entender casos menos típicos 

da construção como uma extensão limitada do sentido básico. A hipótese da polissemia 

construcional permite dizer que as extensões metafóricas têm como seu domínio de origem o 

sentido central agentivo. 

 

3.2.4.1 A rede polissêmica 

 

 Uma construção polissêmica do tipo de X-DOR pode ser razoavelmente descrita como 

uma rede de sentidos interrelacionados. Já tive ocasião de dizer anteriormente (seção 3.2.2) 

que o modelo de rede esquemática proposto por Langacker (1987) é formado por um esquema 

de nível mais alto e mais abstrato (o nó superior da rede), que generaliza sobre todos os 

membros da categoria, e também por vários esquemas de nível mais baixo, que dão conta da 

variação no interior do sistema e que, ao lado do esquema de nível mais alto, constituem a 

espinha dorsal da rede esquemática que caracteriza o tipo de construção. Entre os esquemas 

de nível mais baixo, um deles tem status privilegiado na rede. Trata-se do sub-esquema que 

representa o protótipo. A descrição da construção deverbal X-DOR a partir desse modelo 

prevê que a função Sujeito seria identificada como o esquema de nível mais alto (the high-

level schema) que todas as nominalizações deverbais em –dor realizam e que o Agente seria o 

sub-esquema que representa o protótipo da construção. 

 Reitero que minha análise da construção deverbal X-DOR não leva em conta, 

explicitamente, o esquema de nível mais alto postulado no modelo de Langacker para essa 

construção, isto é, a função Sujeito. Ao invés disso, parto do sub-esquema que representa o 

protótipo, a função Agente que, em vista de sua saliência cognitiva, conforme ressalta o 

próprio Langacker, é o esquema mais imediatamente acessível ao falante, principalmente para 
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a criação e interpretação de expressões novas. 

 Isso posto, assumo que o sentido básico da construção deverbal X-DOR é o de Agente 

prototípico, conforme discutido em parágrafos anteriores desta seção. O próximo passo é 

demonstrar como os diferentes sentidos de X-DOR se associam ao sentido básico. Como 

subsídio para a realização dessa tarefa, elaborei uma matriz de traços que combina 

propriedades da entidade designada pela construção X-DOR com traços (inclusive de natureza 

aspectual) da situação ou evento denotado pelo deverbal. No que se refere às propriedades da 

entidade, considerei os traços [+Humano], [+Controle] e [+Função]. Quanto às propriedades 

da situação ou evento, selecionei os traços [+Dinamicidade] e [+Habitualidade]1. O quadro 2, 

a seguir, ilustra a aplicação dos traços a cada um dos agrupamentos de X-DOR: 

 

ENTIDADE SIT./EVENTO TIPO EXEMPLO 
H C F D HB 

TOT. 

Ag. Ocup. Cortadores de cana + + + + + 5 
Ag. Ad hoc  Falsificador de documento + + - + + 4 
Experienciador Admiradores do ministro + + - - + 3 
Tema Detentor de dois títulos + + - - - 2 
Instrumento Cortador de grama - - + + + 3 

 

Quadro 2: Caracterização dos agrupamentos de X-DOR: traços da entidade  e da situação 

denotada pelo deverbal 

 

 A descrição do quadro 2 aplica-se a instâncias típicas de X-DOR de cada um dos 

grupos, conforme ilustrado pelos exemplos. Mas, é claro que não se pode tomar essa 

caracterização de modo assim tão categórico. A definição de categorias a partir de traços 

binários discretos já foi amplamente questionada, principalmente no quadro da lingüística 

cognitiva2. Conforme demonstrado na descrição e análise dos agrupamentos de X-DOR (seção 

3.2.2), um deverbal do tipo experienciador, tal como ‘um apreciador de Dante’, por exemplo 

– pode ser considerado como um ‘controlador’, não do objeto ou estímulo, mas da sua própria 

experiência, tendo em vista que apreciar aqui deve ser entendida como uma ‘atividade’ ou 

‘processo’ mental passado pelo crivo da avaliação. No caso, então, apreciador compartilharia 
                                                 
1 Para organizar essa matriz de traços, levei em conta o significado do sufixo –dor, de acordo com a definição do 
dicionário Aurélio (FERREIRA, 2000), a caracterização do agente prototípico (seus traços ou propriedades), 
conforme discutido em parágrafos anteriores desta seção e os sentidos de cada um dos tipos de construção X-
DOR apresentados na seção 3.1.1. O dicionário Aurélio assim define o sufixo –dor: –(d)or: sufixo nominal + 
ofício, profissão; ‘agente’, ‘instrumento da ação’ (FERREIRA, 2000, p. 490). 
2 Na visão clássica, coisas são similares na proporção do número de traços que elas compartilham. Ao rejeitar a 
abordagem clássica, a teoria do protótipo rejeita o traço binário primitivo como um construto teórico e, ao invés 
disso, tem-se falado em atributos (cf. TAYLOR, 1995). 
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com o agente típico 3 atributos. Todavia, sob uma abordagem em que controle é entendido 

como ‘controle do objeto’ ou da ‘situação’, admiradores, no quadro 2, receberia marcação 

negativa nesse quesito e, daí, partilharia apenas 2 atributos com os agentivos. Ocorre que, 

muitas vezes, o experienciador que aparece em construções oracionais não tem, de fato, 

controle da experiência, nem da situação, tal como sucede numa oração do tipo de o latido do 

cão me assustou, em que o experienciador é o ‘paciente afetado’. A mesma observação pode 

ser feita para as construções X-DOR do tipo Tema. Para o exemplo apresentado no quadro 2, a 

marcação positiva do traço ‘controle’ se deve à interpretação de que, numa relação de posse, 

tal como a que está pressuposta em detentor, pode-se argumentar que o possuidor tem 

controle sobre o objeto possuído; todavia, em casos como o de ganhador do sorteio, por 

exemplo, o ganhador não parece exercer qualquer controle sobre a situação ou evento. Sob 

esse ponto de vista, ganhador compartilha com o agente típico apenas o atributo [+ Humano]. 

Ao meu ver, a atribuição da propriedade ‘controle’ à construção X-DOR instrumental também 

oscila. O exemplo apresentado na tabela é o de um instrumento [+Controlado] e não 

controlador, isto é, trata-se de um equipamento que não tem autonomia alguma na realização 

da ação ou processo que o deverbal implica. Um cortador de grama depende diretamente da 

manipulação de um agente humano para executar o processo de ‘cortar a grama’ e, assim, ele 

não tem controle da situação ou do objeto afetado. Todavia, na descrição dos tipos de X-DOR 

(seção 3.2.2), viu-se que há deverbais em –dor designadores de instrumentos, cuja atuação é 

mais ou menos autônoma, ou seja, eles são ‘capazes’ de executar o processo implicado quase 

sem nenhuma intervenção de um agente humano, tal como se dá com computador e gravador, 

por exemplo. Nesses casos, poder-se-ia marcar positivamente o traço controle e o instrumento 

se aproximaria muito do agente típico, exibindo 4 dos seus atributos. 

 Cabe aqui ressaltar que a categorização a partir de traços binários (propriedades 

necessárias e suficientes) é incompatível com a abordagem da lingüística cognitiva e da 

Gramática de Construção. Nesse modelo, defende-se a categorização por protótipo ou por 

esquema adotada neste trabalho. Um protótipo é uma instância típica de uma categoria e os 

outros elementos são associados à categoria com base em sua semelhança evidente com o 

protótipo, havendo graus de associação baseado em graus de similaridade (cf. TAYLOR, 

1995). Assim sendo, a descrição por traços que apresentei acima apenas auxilia indiretamente 

na definição do protótipo da construção deverbal X-DOR e pode, eventualmente, fornecer 

pistas para a construção da rede polissêmica que essa construção configura. Dito isso, reitero 

que minha análise obviamente de não faz uso do modelo de traços discretos, pois a noção de 

[+] e [–] é contraditória ou oposta à idéia do continuum.  
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 Tendo assumido que o sentido básico da construção deverbal X-DOR é o de Agente, 

segue-se uma proposta de configuração do padrão básico da construção: 

 

[[x]  v  dor] N ‘aquele que age’ 

 

 Esse padrão é usado para implicar uma variedade de significados relacionados com 

agentividade deverbal em –dor, conforme descrito nos cinco agrupamentos de acepções de X-

DOR, na seção 3.1.2. Tem-se aqui um caso de polissemia construcional nos termos de 

Goldberg (1995): a mesma forma é emparelhada com sentidos diferentes, mas relacionados. O 

padrão construcional básico [[x] v dor]N serve de referência para qualquer x, tal que x faz, o 

que inclui seja pessoas caracterizadas por suas ações seja objetos caracterizados por suas 

funções. A caracterização por ação ou função, contudo, não é prevista pela estrutura 

lingüística, isto é, pelo significado das partes que compõem a palavra nem pela formação em 

si mesma, mas pelo conhecimento de mundo, que inclui fatores tais como a complexidade das 

relações de trabalho e avanço tecnológico, entre outros. Daí, talvez, a grande concentração de 

instâncias de X-DOR na esfera dos nomes de agentes ocupacionais e de instrumentais. 

 Segundo Goldberg (op. cit.), a idéia de polissemia construcional permite capturar, de 

modo natural, as relações entre os diferentes sentidos, ao mesmo tempo em que torna visível o 

status especial do sentido central da construção. Nesse modelo, cada construção é registrada 

com as extensões particulares que ela permite. Um outro modo pelo qual o significado 

construcional pode ser estendido é através do uso de metáforas gerais sistemáticas do tipo 

discutido por Lakoff e Johnson (2002) (cf. GOLDBERG, 1998). Por exemplo, em inglês e em 

muitas outras línguas, há uma metáfora que envolve falar sobre mudança de estado em termos 

de mudança de locação, conforme o exemplo abaixo: 

 

(23) O cereal foi do crocante ao torrado em questão de minutos. 

 

 A idéia de que as palavras de uma língua podem ser usadas metaforicamente é 

bastante familiar e consensual. Quando se adota a hipótese de que os significados básicos de 

construções são concretos e físicos, como aqueles que Goldberg (1998, p. 206) sugere para 

seis construções básicas do inglês, então, fica claro que as construções, assim como as 

palavras de uma língua, podem ser usadas com interpretações metafóricas. Seguindo essa 

orientação, sugeri acima um significado básico para a construção X-DOR, qual seja: ‘aquele 

que age’. Embora o sentido literal dessa construção designe um agente típico, tomado numa 



 102 

acepção genérica, ela pode ser usada para denotar agentivos específicos, tais como o ‘Agente 

Ocupacional’ e o ‘Agente Habitual’ (não-profissional e que descrevi como ‘Agente Ad hoc’) e 

também para expressar outros sentidos associados ao de agente, tais como o de 

‘Experienciador’ e o de recipiente ou alvo humano de um evento, que aqui denominei ‘Tema’. 

No português, a construção X-DOR é muito usada para expressar o sentido de ‘Instrumento’, 

sendo esse o segundo tipo de significado mais produtivo da construção depois do agentivo, 

conforme amplamente demonstrado neste trabalho. Trata-se de casos em que não há 

agentividade literal, mas podemos compreender agentividade em termos de projeção 

metafórica. 

 Por exemplo, a motivação que nos permite falar de Agente em termos de Instrumento 

ou Substância é alimentada por uma das metáforas ontológicas mais óbvias, a da 

personificação, em que objetos físicos são concebidos como pessoas. Segundo Lakoff e 

Johnson (2002, p. 87), “isso nos permite compreender uma grande variedade de experiências 

concernentes a entidades não-humanas em termos de motivações, características e atividades 

humanas”. É essa metáfora que licencia os exemplos abaixo: 

 

(24) O acelerador, batizado de Large Hadron Cillider (LHC), cuja construção terminou 

recentemente..., tem como missão promover choques entre partículas subatômicas ...” (Veja, 

09.04.2008). 

 

(25) Em linhas gerais, o que se tem é que certos marcadores biológicos estabelecem que 

numa altura da vida comece a cessar a produção de alguns hormônios. (Veja, 24.06.2006).

  

 Em cada um desses casos vê-se algo não humano conceitualizado como humano. Os 

deverbais em destaque – acelerador e marcador – designam literalmente um instrumento e 

uma entidade abstrata, e não um agente prototípico. No caso, o uso da construção X-DOR é 

licenciado pela metáfora da personificação, que nos permite entender agentividade em termos 

de instrumento, substância etc. É possível também propor que a relação entre agentivos e 

instrumentais em –dor se baseia em modelo metonímico, em que instâncias de X-DOR que se 

referem a seres humanos, objetos ou substâncias são sistematicamente relacionadas por suas 

ações ou funções típicas (cf. BASILIO, 2006). 

 O experienciador também pode ser relacionado metaforicamente ao agente, se 

consideramos que uma pessoa que dirige sua atenção para um estado de coisas (um adorador, 

um admirador, um apreciador etc.) também está engajado numa ‘ação’ que é, inclusive, 
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durativa (cf. SCHLESINGER, 1981). Segundo Schlesinger (op. cit.), experienciadores e 

instrumentos, na medida em que começam gradualmente a ser usados como sujeitos de 

orações transitivas, assim como os agentes, vão adquirindo, por isso, o ‘sabor semântico de 

agência’ (cf. SCHLESINGER, 1981, p. 241). Isso pode ser igualmente aplicado à relação 

sufixo-base num deverbal em –dor. Ou seja, os sufixos –dor designadores de Instrumento, 

Experienciador ou Tema, na medida em que realizam o papel sintático sujeito em relação à 

base, também vão adquirindo esse ‘sabor semântico de agência’, ao qual se refere 

Schlesinger. Num certo sentido, o Instrumento também ‘desempenha ou executa’ uma ação, 

assim como o agente; de um modo diferente, uma pessoa que dirige sua atenção para uma 

dada situação também está engajado numa ‘ação’. Essa observação indica que não parece 

haver limites claros entre as categorias de papéis semânticos Agente, Instrumento e 

Experienciador (cf. TAYLOR, 1995). No que concerne ao Experienciador, portanto, é 

possível dizer que ‘dirigir habitualmente a atenção para algo’ é agir.  

 Num estudo sobre deverbais agentivos em –er do inglês, Ryder (1999) argumenta que 

todas as nominalizações em –er não agentivas podem ser consideradas como extensões ou 

reanálises do protótipo agentivo desde que a entidade não-agentiva seja concebida como 

saliente ou particularmente perceptível dentro do evento designado. Para a autora, o esquema 

que é instanciado por todas as nominalizações deverbais em –er, agentivas e não agentivas, 

pode ser resumido como ‘uma pessoa, animal ou coisa conectada com X de modo saliente’, 

sendo ‘X’, no caso, um evento (cf. RYDER, 1999, p. 307). Considero que essa observação se 

aplica não só aos deverbais em –dor do tipo Experienciador, mas também aos que aqui 

denominei ‘Tema’ (que remetem ao recipiente ou alvo do evento). Levando em conta 

Fillmore (1990), para quem os significados são relativizados a cenas, torna-se inevitável a 

constatação de que a menção de um agentivo, típico ou não, ativa uma cena de evento, ou 

seja, de alguém (ou algo) que age, em algum lugar, de algum modo, sobre um dado objeto, 

produzindo alguma coisa. As construções X-DOR que expressam o ‘Experienciador’ e o 

‘Tema’ podem ser vistas, cada uma, como designando uma cena humanamente relevante, tal 

como ‘alguém que experiencia algo’ e ‘alguém que possui ou detém algo’ (cf. GOLDBERG, 

1995). Em cada uma dessas cenas, o foco recai sobre a entidade humana, semelhante ao 

agente: o experienciador, no primeiro caso, e a entidade alvo do evento (o beneficiário ou 

tema), no segundo.  

 Voltando à questão do poder de projeção inter e intra dominial que caracteriza a 

cognição humana, cabe aqui ressaltar que metáfora e metonímia não são operações cognitivas 

mutuamente incompatíveis, porque algumas expressões se servem simultaneamente de ambos 
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os processos. No caso de X-DOR, instrumentos podem ser vistos como metonímias que 

substituem agentes humanos (o instrumento pelo agente) ou, de modo mais plausível, como 

extensões metafóricas do protótipo agentivo, que são metonimicamente motivadas por 

contigüidade conceitual. 

 Para a configuração da rede de X-DOR, pode-se tomar uma proposta que considere o 

Agente Ocupacional como o sentido prototípico da construção. O protótipo seria, então, 

definido como uma ‘entidade humana, controladora1, que executa habitualmente uma ação ou 

se engaja numa atividade de tal modo que, assim fazendo, define uma ocupação (função) 

primária’2. A idéia é que a rede X-DOR se desdobra a partir de um centro básico (prototípico), 

que é expresso pelo grupo dos agentes ocupacionais. Por extensão metafórica, três grupos 

derivam-se do centro: os ‘Agentes Ad hoc’ (fortemente marcados pelo atributo habitualidade 

da ação denotada), os ‘Experienciadores’ e os ‘Instrumentos’. As extensões parecem se dar do 

seguinte modo: 1. Trabalhar é agir (Agente Ocupacional/profissional), então 2. Praticar algo 

habitualmente é agir (Agente Ad hoc). 3. Dirigir habitualmente a atenção para algo é agir 

(Experienciador) e 4. Auxiliar habitualmente numa ação é agir (Instrumento). 

 Por serem ligados diretamente ao centro prototípico pela mesma habilidade cognitiva 

– conceitualização de um domínio em termos de outro – esses grupos são representados no 

diagrama na linha superior. O outro grupo que chamei de ‘Tema’ pode se dar por alteração de 

foco nos elementos da cena. No caso, focaliza-se o recipiente (beneficiário, alvo ou entidade 

afetada) pelo agente (ex.: recebedor, perdedor, aceitador). Os membros desse grupo são 

menos tipicamente agentivos, porque são gerados por habilidades cognitivas diferentes das 

anteriores e, assim, o grupo é representado abaixo do centro prototípico no diagrama de rede. 

                                                 
1 Controle é aqui entendido numa dimensão ampla que envolve qualquer tipo de domínio do ‘elemento 
provocador’ sobre o evento ou situação denotada pela base, e não se refere apenas ao sentido mais prototípico de 
controle por parte do agente sobre um objeto afetado. Esse sentido mais prototípico seria expresso numa oração 
do tipo ‘os invasores destruíram as instalações do congresso nacional’, por exemplo, em que a propriedade 
controle é reforçada pelo afetamento (mudança) de um objeto diferente do elemento provocador da ação. Além 
do caso prototípico, entendo que a propriedade controle (por parte do provocador da ação ou da situação) 
também está presente nos seguintes casos, em que não há necessariamente afetamento de um objeto diferente do 
agente ou provocador: ‘Victor Civitta fundou a Abril’, ‘Michael Phelps nada 8 horas por dia’, ‘Pedro possui 
dois carros’ e ‘O menino admira seu pai’. No primeiro exemplo dessa série, tem-se uma situação controlada 
com objeto efetuado (cf. BORBA, 1996); no segundo, um processo controlado, com auto-afetamento do 
elemento provocador; o terceiro caso exprime uma relação de posse, em que é possível dizer que o possuidor tem 
o controle do objeto possuído e no último caso, embora o verbo não expresse uma ação concreta, mas uma 
atividade mental, perceptual ou emocional, conforme Langacker (1987), entendo que o traço controle está 
presente porque admirar implica uma ‘atividade’ mental/emotiva passada pelo crivo da avaliação. Voltarei a 
essa questão adiante. 
2 Panther e Thornburg (2002) fazem uma proposta semelhante para os agentivos em –er do inglês, baseados não 
só em resultados de pesquisas atuais que comprovam a produtividade do padrão V-er no domínio dos nomes de 
agentes profissionais, mas também em estudos diacrônicos que sugerem que o sufixo –er foi historicamente 
utilizado no inglês para formar nomes de profissões. 
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Talvez, por essa razão, são também pouco produtivos. Os sentidos relacionados da construção 

deverbal X-DOR podem, então, ser diagramados como na figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação da estrutura polissêmica de X-DOR 

 

 Para finalizar essa seção, considero que três grandes questões emergem quando se 

analisam as formas X-DOR: (a) como os significados das partes se relacionam com o 

significado global do produto? (b) que significado adicional atua em função do que se 

estabelece em (a)? e (c) como se relacionam os diversos tipos de X-DOR entre si? Eu diria que 

as respostas às questões (a) e (b) encontram-se nos agrupamentos e suas explicações 

apresentadas em 3.2.2: o significado global do produto não é um reflexo direto da combinação 

do significado das partes, uma vez que propriedades semânticas adicionais, oriundas do 

conhecimento de mundo, associam-se ao significado da construção ou a instâncias 

particulares da construção. É isso que confere a X-DOR o status de construção gramatical no 

sentido de Goldberg (1995). A resposta à questão (c) encontra-se na proposta de polissemia 

construcional e projeção metafórica, ou seja, na consideração de que, como construção 

gramatical, X-DOR é uma categoria complexa, que apresenta uma estrutura prototípica, com 

um sentido nuclear caracterizado como agentivo, ao qual outros sentidos se associam por 

extensão metafórica e metonímica.  
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3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ARGUMENTAL DE X-DOR 

 

3.3.1 Nome de evento versus nome de não-evento 

 

 Nominalizações deverbais põem sérios desafios para sistemas de representação do 

conhecimento. As orações (a) e (b), abaixo, descrevem o mesmo evento de destruição, com os 

mesmos dois participantes em ambos os casos. Contudo, o evento é expresso por um verbo 

em (a) e por um nome em (b). Algumas análises gramaticais do inglês reconhecerão os 

argumentos do verbo, mas não os do nome (cf. GUREVICH e CROUCH, 2008). 

 

(a) Alexander destroyed the city in 332 BC. 

(b) Alexander’s destruction of the city happened in 332 BC. 

 

 A questão se torna ainda mais complicada quando a descrição do evento envolve um 

nominal em –er, tal como destroyer em the destroyer of cities. Aliás, conforme será visto 

adiante, em inglês, o substantivo destroyer se identifica apenas como um nome ordinário, que 

representa um participante do processo denotado pelo verbo de origem. 

 Esse tipo de nominalização do inglês corresponde à construção deverbal X-DOR do 

português. Neste estudo considero que X-DOR se assemelha com ‘nome de evento’, tem 

propriedades valenciais, não devendo ser tratado apenas como nome comum. A verificação 

dessa hipótese demanda, pois, considerações acerca de sua estrutura argumental. 

 O conceito de estrutura argumental diz respeito às relações semântico-gramaticais que 

se estabelecem entre um predicado e seus complementos ou argumentos (termos requeridos 

pela semântica do predicado). Tradicionalmente, admite-se que a estrutura argumental de um 

verbo determina o número de sintagmas nominais (argumentos) que deverão acompanhá-lo, 

as funções gramaticais que estes irão desempenhar – sujeito, objeto direto, etc. – e os papéis 

semânticos que lhes serão atribuídos na oração – agente, paciente, etc. (CHAFE, 1979; DU 

BOIS, 2003). Assim, por exemplo, tomando-se uma oração básica do português (constituída 

de um predicado) do tipo Pedro feriu José, diz-se que o verbo ferir – núcleo do predicado – 

seleciona obrigatoriamente dois sintagmas nominais como argumentos: Pedro e José. Trata-se 

de uma construção transitiva prototípica, que descreve um evento no qual um agente exerce 

uma ação que afeta um paciente. O agente é realizado gramaticalmente como sujeito 

transitivo, expresso na posição pré-verbal pelo sintagma nominal (SN) Pedro, e o paciente é 

realizado no papel sintático de objeto direto, na posição pós-verbal, expresso pelo SN José. 
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 A noção de estrutura argumental, inicialmente circunscrita à descrição e análise de 

predicados verbais, passou a ser usada para explicar também a estrutura organizacional de 

construções nominais. De acordo com Dik (1985, 1997), os nomes deverbais herdam a 

valência dos verbos dos quais se originam. Essa interpretação, no entanto, não é livre de 

controvérsia, exatamente porque a organização sintática de um nome deverbal raramente 

expressa todos os constituintes de sua estrutura argumental. Essa característica do nome 

deverbal subsidia a hipótese postulada por Mackenzie (1985; 1996) de que a predicação 

nominalizada prototípica é, de fato, avalente, posição sustentada também por Basilio (1987) 

que alega ser a estrutura argumental obrigatória nos verbos e opcional nos nomes. Todavia, 

em consonância com a sugestão de Dik (1985), Camacho e Santana (2004) assumem que 

nomes deverbais conservam a estrutura argumental do predicado verbal correspondente, 

hipótese também considerada por Neves (1996). 

 Na seção 1.2.2.1 deste trabalho referi-me ao fato de que, entre os nomes deverbais, a 

literatura distingue nominalização de ação e nominalização de participante ou de argumento 

e admite que apenas os do primeiro tipo mantêm propriedades dos verbos aos quais estão 

relacionados, exibindo um ou mais reflexos de uma proposição ou de um predicado. Viu-se 

também que, nessa perspectiva, a nominalização de participante ou de argumento – caso dos 

deverbais com o sufixo –dor – é equiparada aos nomes comuns e afirma-se que ela mantém 

com o verbo associado apenas relações morfossintáticas (de concordância, por exemplo) e 

uma semântica associada a papel participante (cf. COMRIE; THOMPSON, 1985, NEVES, 

2000). O nominal de ação, também denominado nome valencial abstrato, tem uma estrutura 

argumental correlacionada àquela do predicado (ou do verbo) de origem. Um exemplo de 

nominal de ação é o da palavra destruição que ocorre num sintagma como ‘a destruição da 

cidade pelo inimigo’. No caso, entende-se que destruição representa o núcleo nominal de um 

predicado de ação e que os sintagmas preposicionais pelos inimigos e da cidade evocam, 

respectivamente, os argumentos externo e interno (ou seja, o sujeito e o objeto) do predicado 

verbal associado. Um deverbal como destruidor, ao contrário, não evocaria similar relação; 

ele representa apenas um participante de evento, no caso, o argumento sujeito-agente do verbo 

primitivo. 

 Como dito anteriormente, neste trabalho defendo a hipótese alternativa de que nomes 

deverbais –dor, assim como os nominais de ação, preservam a estrutura argumental do 

predicado verbal correspondente e exibem igualmente sinais dessa correlação. Em outras 

palavras, entendo que as construções nominais em –dor referem-se não só a rótulos de papéis 

semânticos particulares, mas antes a configurações de estrutura argumental. Minha hipótese se 
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baseia tanto no papel sintático-semântico prototípico que o sufixo –dor desempenha em sua 

relação com a base – o papel de sujeito-agente –, quanto no significado tipicamente agentivo 

das formas X-DOR. Todas as definições de agente examinadas na seção anterior (3.2.2) 

permitem deduzir que agente e ação estão inextrincavelmente ligados1. A menção de um 

agentivo, típico ou não, ativa uma cena de evento, ou seja, de alguém (ou algo) que age, em 

algum lugar, de algum modo, sobre um dado objeto, produzindo alguma coisa. As 

nominalizações em –dor evocam diretamente, através de sua base verbal, cenários de ação 

que incluem atividades e participantes (cf. PANTHER; THORNBURG, 2002, p. 170). 

Conforme ilustra o exemplo (26), abaixo, elas se baseiam principalmente em processos 

transitivos, ou seja, em predicados binários e dinâmicos2, o que é intuitivamente plausível, 

dado o perfil prototipicamente agentivo dessas construções deverbais e a centralidade do 

agente no paradigma transitivo. Assim como não é possível conceber o processo de 

investigar, por exemplo, sem a conceitualização de seus participantes (uma entidade que 

investiga e a outra que é investigada), uma pessoa não se qualifica como investigador exceto 

em virtude de participar desse processo (cf. LANGACKER, 1998). Isso significa que a idéia 

do processo e de seus participantes, o cenário do evento como um todo, (x investigar y) está 

pressuposta no nome deverbal correspondente em –dor (investigador), que pode ser traduzido 

genericamente pela forma ‘aquele que age’. 

 

(26) Por meio de um rastreador que Nardoni havia instalado em seu carro, investigadores 

conseguiram descobrir que, na noite do crime, ele chegou com a família ao prédio onde 

mora... precisamente às 23h36. (Veja, 30.04.2008). 

 

 Observe, a propósito do que foi dito acima, que o deverbal tem como base um verbo 

transitivo bivalencial. O nome ‘investigadores’ designa o agente da ação-processo denotada 

pelo verbo e, ao fazê-lo, remete ao cenário do evento como um todo, incluindo seus 

respectivos participantes. 

 É fato que os deverbais em –dor exibem marcas formais prototípicas dos nomes 

ordinários, tais como a flexão de gênero e número, por exemplo. Além disso, semelhante aos 

                                                 
1 Para auxiliar a memória, repito aqui sumariamente as definições referidas: De acordo com uma definição 
tomada do senso comum, “agente é aquele que pratica a ação”. O dicionário Aurélio conceitua agente como 
“sede física, psicológica, moral, social ou metafísica da ação; natureza ou vontade que se manifesta na ação” (cf. 
FERREIRA, 2000, p. 14). Em lingüística, o chamado agente prototípico refere-se a ‘uma entidade animada x, 
que usa intencional e responsavelmente sua própria força ou energia para desencadear um evento ou iniciar um 
processo’ (cf. LYONS, 1977; GIVÓN, 1984; DOWTY, 1991). 
2 Remeto ao tópico da seção 3.1.2 em que foi feita a caracterização das bases da construção X-DOR.   
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nomes comuns, esses deverbais geralmente se fazem também acompanhar de determinantes e, 

às vezes, de modificadores adjetivos, nos contextos em que figuram. Seu status nominal é, 

assim, tão evidente que as propriedades predicativas ou argumentais que eles evocam ficam 

obscurecidas ou desfocalizadas e, então, deixam de ser percebidas. A propósito do que acabei 

de dizer, observe os exemplos (27) e (28) a seguir: 

 

(27) Marsalis é um dos grandes talentos do jazz. Mais do que isso, personifica como ninguém 

a figura do guardião das tradições no gênero. É um defensor intransigente da qualidade do 

velho e bom jazz diante da música atual. (Veja, 08.06.2006). 

 

(28) A classificação da pele em quatro tipos, normal, seca, oleosa e mista, foi desenvolvida 

por Helena Rubinstein, a inventora da indústria cosmética, no início do século XX. Desde 

então, essa divisão orienta as mulheres... na escolha de cremes e tratamento... (Veja, 

05.07.2006). 

 

 Em (27) o deverbal defensor vem precedido de determinante (o artigo indefinido um) e 

seguido do modificador adjetivo ‘intransigente’; em (28) o deverbal em destaque (inventora) 

é marcado por flexão de gênero (feminino). 

 

 Apesar desse perfil claramente nominal, observa-se por outro lado que, em vista de sua 

origem, os derivados em –dor evocam, em maior ou menor grau, o atributo ‘dinamicidade’ 

característico da forma verbal derivante e, assim, incorporam, por herança (uns de forma mais 

evidente do que outros), propriedades da estrutura argumental do predicado original. Num 

estudo sobre nomes deverbais e representação do conhecimento Gurevich e Crouch (2008) 

afirmam que os nominais em –er do inglês (investigator, singer, examiner etc.) podem se 

referir tanto ao evento quanto ao sujeito desse evento e ilustram essa afirmação tomando 

como exemplo a palavra speaker (falante, orador) que, na opinião dos autores, implica a 

existência do evento de fala e, ao mesmo tempo, identifica seu agente. O fato é que 

nominalizações deverbais tais como X-ER no inglês e X-DOR no português contêm 

simultaneamente propriedades de nomes e de verbos, ainda que os traços de predicado 

oracional que elas implicam não sejam formalmente discerníveis. Nesse sentido, é possível 

postular que nominalizações deverbais em –dor são construções ‘híbridas’ que se situam num 

lugar intermediário do contínuo léxico-gramática, postulado pela lingüística cognitiva. Uma 

análise não superficial dessas construções deve levar em conta tal peculiaridade. Heyvaert 
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(2003, p. 94) defende que “nominalizações deveriam ser sistematicamente relacionadas a 

construções oracionais por agnação (parecença). Relações de semelhança entre 

nominalizações e construções oracionais podem lançar luz sobre as categorias que 

desempenham um papel na nominalização.” 

 Gurevich e Crouch (2008) lembram que a literatura lingüística distingue dois tipos de 

nominalizações: nominais de processo e nominais de resultado. De acordo com esses autores, 

a distinção também se aplica aos deverbais em –er. Processos nominais implicam que o 

evento está acontecendo ou aconteceu e o nominal refere-se ao participante desse evento. Por 

exemplo, a oração Ed is admirer of art1 (Ed é admirador de arte) supõe que a admiração se 

realiza, tendo Ed como sujeito. Os nominais de resultado, ao contrário, simplesmente sugerem 

que o referente do nome está inclinado a executar uma certa ação, mas pode até mesmo não 

praticá-la. Por exemplo, Ed is a teacher (Ed é um professor) pode significar que Ed foi 

treinado para ser professor (tem a habilidade/capacidade para), mas não é necessário que ele 

esteja ensinando no momento ou que tenha lecionado antes2.  

 Para os propósitos da identificação de evento, interessa os nominais de processo, ou 

seja, nominais oriundos de verbos com a propriedade [+dinâmica], e não derivados de bases 

estativas. Nunes (1993) sugere que nominais em –er com argumento objeto claramente 

expresso (entendo-o aqui como ‘objeto definido’, referencial, tal como em o patrocinador do 

evento) só podem ser interpretados como processo, enquanto nominais sem argumento objeto 

claro (no meu entender ‘objeto genérico’ ou menos referencial) podem ser interpretados como 

mais ou menos processuais. O sujeito pode ser expresso como um ‘of-phrase’ (um sintagma 

com a preposição ‘de’) ou como um ‘preposed-noun’, tal como sucede, respectivamente em 

(a) admirer of art (‘admirador de arte’) e (b) story teller (‘contador de estória’).  

 Pessoalmente suponho que, nesses casos, a expressão toda, ‘admirer of art’ ou ‘story 

teller’, parece constituir um bloco, uma construção. Desse modo, a leitura processual 

aparentemente se esbate, mas ainda assim, no meu entender, ela preserva características de 

sua natureza eventivo-processual que pode emergir quando uma tal expressão é efetivamente 

usada num contexto real3. Nesse sentido, pode-se dizer que ela é potencialmente suscetível de 

interpretação processual. Gurevich e Crouch (op. cit) acrescentam que, para nominais em –er 

derivados de verbos intransitivos tais como worker, abdicator etc., a distinção entre processo 
                                                 
1 Os exemplos são dos autores supramencionados. 
2 Entendo que essa distinção corresponde àquela que Levin e Rappaport (1988) faz entre nominais de evento e 
nominais de não-evento. 
3 Lembro que, quando tratei do valor aspectual de X-DOR (seção 3.1.3), ficou demonstrado o papel crucial do 
contexto na identificação da leitura ‘habitual’ ou ‘eventual’ da construção deverbal. Acredito que no caso da 
interpretação mais ou menos processual de X-DOR a atuação do contexto seja igualmente decisiva. 
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e resultado parece menos saliente, mas é possível interpretá-los como estruturas semelhantes 

a evento (event-like).  

 Com base em Dik (1997), considero que, no contexto do enunciado em que ocorre, o 

deverbal em –dor é uma construção encaixada que tem propriedades em comum com um 

termo nominal primário, mas que, semelhante a outras construções encaixadas, dispõe de 

valência potencial. Como dito antes, um deverbal em –dor exibe propriedades dos nomes 

comuns, mas, por outro lado, evoca características de predicados oracionais. Trata-se de uma 

construção maior e mais complexa do que o nome ordinário (não derivado) e menor do que 

uma oração, mas que condensa em si um conteúdo oracional e que, formalmente, até exibe 

indícios dessa relação ao se apresentar freqüentemente acompanhado de um complemento 

preposicionado (sintagma preposicional). Esse complemento, via de regra, representa a 

expressão do argumento interno (objeto direto) do predicado verbal correspondente (ou seja, 

ele representa o OD do verbo derivante). A expressão do complemento SP (ou sua inferência 

do contexto) é um indício da correlação entre a estrutura argumental do deverbal em –dor e 

aquela do predicado verbal (ou oracional) correspondente1. Voltarei a essa questão algumas 

vezes daqui para a frente. Por agora, analiso o uso do deverbal recrutadora, presente no 

exemplo (29), que é representativo da situação que acabo de descrever: 

 

(29) Na casa do Lago Sul reinava Jeany Mary Corner, a famosa recrutadora de recepcionistas 

de tantos serviços prestados à República. (Veja, 22.06.2006). 

 

 Em primeiro lugar, percebe-se que o sintagma nominal ‘a famosa recrutadora de 

recepcionistas’ expressa um conteúdo equivalente ao de um predicado oracional como 

‘J.M.C. recruta (recrutava) recepcionistas’. Em decorrência, pode-se dizer que o SN em 

questão remete a um evento que facilmente prevê uma configuração envolvendo um 

argumento sujeito/Agente (recrutadora) e um argumento objeto afetado pela ação-processo 

(recepcionistas). Nesse sentido, sugiro que a expressão ‘a famosa recrutadora de 

recepcionistas’ é, em si mesma, uma estrutura predicado-argumento, em que o nome 

recrutadora é o núcleo do predicado e o complemento de recepcionistas (sintagma 

preposicional) é correlato do argumento objeto do predicado verbal correspondente. Por outro 
                                                 
1 Semelhante ao que se propõe para os chamados nominais de ação (cf. COMRIE; THOMPSON, 1985), os 
nomes deverbais em –dor também podem ser comparados, por um lado, com orações que expressam 
aproximadamente o mesmo conteúdo informacional e, por outro, com sintagmas nominais não derivados (nomes 
ordinários). Isso significa comparar a sintaxe de unidades de diferentes ‘níveis estruturais’ da gramática, o que 
reforça, conforme prevê a lingüística cognitiva, a hipótese do contínuo léxico-gramática e não a separação 
dicotômica entre níveis gramaticais. 
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lado, esse mesmo SN constitui um aposto do argumento sujeito1 do predicado sintático, cujo 

núcleo é o verbo reinar. Ou seja, a construção X-DOR é aqui uma predicação encaixada que 

funciona como termo dentro de outra predicação (a matriz).  

 A propósito da natureza argumental dos nomes, Demonte (1985, p. 267) afirma que o 

sintagma nominal, no que diz respeito “a sua natureza formal, compartilha características dos 

sintagmas verbais e pode ser concebido também, em certo sentido, como uma estrutura 

similar à oração”. Do ponto de vista semântico, diz ele, o sintagma nominal é “uma entidade 

paradoxal porque, tomada em seu conjunto (...), é um argumento, porém internamente, deve 

distinguir-se entre elementos receptores e atribuidores de papel temático”. Assim enunciada, a 

afirmação de Demonte é genérica e parece referir-se a qualquer tipo de sintagma nominal e 

não apenas àqueles que têm como núcleo nomes deverbais. Não vou discutir aqui essa 

questão, mas concordo que a afirmação se aplica perfeitamente ao funcionamento das formas 

deverbais X-DOR.  

 Avançando além das propriedades semântico-formais, de natureza argumental, 

Langacker (1998) reflete sobre o conteúdo conceitual de nomes e verbos e sobre o que marca 

a distinção entre essas duas categorias. O autor entende que um verbo como aconselhar 

(advise), por exemplo, e o nome deverbal correlato conselheiro (advisor) veiculam conteúdo 

conceitual idêntico. A diferença entre eles resulta apenas de nossa habilidade de impor 

interpretações alternativas sobre o mesmo conteúdo, ou seja, de nossa capacidade de conceber 

a mesma informação de formas alternativas. O contraste semântico entre advise e advisor 

reside em sua opção de perfil ou contorno. Adivise (aconselhar) é um verbo porque perfila um 

certo tipo de relação, enquanto adviser (conselheiro) é um nome porque perfila uma ‘coisa’2 

(identificada por seu papel como participante nessa relação)3. É claro que a discussão de 

Langacker acerca dessas questões é muito mais profunda e detalhada. Por limitações de 

espaço e de tempo, não cabe aqui uma apresentação pormenorizada das idéias do autor sobre 

essa temática. Para subsidiar a discussão acerca da relação entre a estrutura argumental do 

verbo e a do deverbal correspondente em –dor, considero interessante principalmente a idéia 

do autor de que nome e verbo veiculam o mesmo conteúdo conceitual. 

                                                 
1 O SN a famosa recrutadora de recepcionistas retoma lexicalmente o núcleo do sujeito da oração – Jeany Mary 
Córner. 
2 O autor faz questão de ressaltar que ‘coisa’ deve ser aqui entendida num sentido abstrato e bastante amplo 
desse termo. 
3 Langacker (1998) identifica perfilamento como uma dimensão de interpretação. Outro par de exemplos dado 
pelo autor é o de explodir e explosão. Como verbo, explodir interpreta o evento como um processo dinâmico e 
segue sua trajetória temporal. O nome explosão focaliza uma coisa abstrata criada pela reificação de um 
processo. Explosão designa um evento reificado, que consiste numa instância do processo de explodir. 
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 De acordo com Neves (2000a), os nomes deverbais são valenciais (ou argumentais) 

por excelência e, em princípio, preservam a estrutura de predicado do verbo de que derivaram, 

posição defendida também por Camacho e Santana (2004) e Neves (1996), citados 

anteriormente. Contudo, os deverbais, ao adquirirem propriedades nominais, têm de adaptar-

se à expressão dos termos nominais. Assim, por exemplo, a oração simples ‘os inimigos 

invadiram a cidade’, cujo núcleo é o verbo ‘invadiram’, pode ser descrita como um predicado 

de dois argumentos: o argumento sujeito, representado pelo SN ‘os inimigos’ e o argumento 

objeto expresso pelo SN ‘a cidade’. A nominalização desse predicado resultaria na expressão 

‘a invasão da cidade pelos inimigos’, em que os dois complementos do nome (‘da cidade’ e 

‘pelos inimigos’) aparecem sob a forma de sintagmas preposicionais e não de sintagmas 

nominais. É a essa mudança, de SN para SP, que Neves (2000a) se refere como adaptação à 

expressão dos termos nominais.  

 Tal como se dá com predicados verbais, a omissão de termos da valência nominal 

(complementos) também é comum e até freqüente. Isto é, o nome valencial pode ter um ou 

mais de um de seus termos não expressos. Regularmente ocorre a omissão do termo que 

corresponde ao chamado argumento externo ou sujeito, conforme ilustrado na expressão ‘a 

destruição da cidade durou poucas horas’. Mas a omissão do termo correspondente ao 

argumento objeto também se verifica, a exemplo de ‘a destruição durou poucas horas’. 

Segundo Williams (1981), quando um verbo é nominalizado, pode haver externalização de 

um argumento interno e internalização de um argumento externo. No caso dos deverbais em –

dor, uma redução de estrutura argumental é o que se constata à primeira vista, considerando-

se a valência potencial da base. Com efeito, se ‘agentivos’ são nomes que se referem ao 

agente de uma ação expressa pelo verbo, no momento em que o verbo se converte num nome 

agentivo (via processo de derivação sufixal), o argumento externo com a função de sujeito-

agente não pode mais ser atualizado no sintagma nominal que tem o nome deverbal como 

núcleo. Por essa razão, (a) é possível, enquanto (b) não o é: 

 

(a) A organização do evento pelo sacerdote. 

(b)* O organizador do evento pelo sacerdote. 

 

 Em princípio, as bases das construções deverbais em –dor manifestam, quando 

aparecem em predicados oracionais típicos (orações transitivas na voz ativa), uma estrutura 

argumental ampliada ou completa, ao exigirem um argumento externo. Esse argumento é 

bloqueado em sintagmas resultantes de nominalização, cujo núcleo é um deverbal 
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correspondente em –dor, tal como sucede em (b). A herança desse argumento é morfológica 

ou interna, conforme sugere Williams (1981), pois ele é integrado nos derivados pelo próprio 

sufixo –dor, de modo que a construção deverbal X-DOR encerra ao mesmo tempo, tanto o 

argumento externo (o sujeito) quanto a ação que este perpetra através do verbo que constitui 

sua base. Nesse sentido, os deverbais em –dor implicam a interpretação de uma causatividade 

evocada pelo sufixo, seja de modo direto, se o sufixo denota agentes propriamente ditos, do 

tipo de coordenador, vendedor, colonizador etc., seja por extensão metafórica ou metonímica, 

a partir do agente prototípico, se o deverbal denota outros tipos de agentes tais como 

Instrumentos, Experienciadores ou Temas (beneficiários ou alvos de evento).  

 Nas construções deverbais X-DOR, o argumento interno correspondente ao objeto da 

base é mantido, manifestando-se regularmente sob a forma de um ‘sintagma de possuidor’ (cf. 

DIK, 1997), isto é, como um pronome possessivo, ou sob a forma de um sintagma 

preposicional1. Esse é um dos ajustes formais mais comuns entre o predicado verbal e a 

nominalização deverbal correspondente, fato também referido por Neves (2000a), conforme 

visto acima. O outro ajuste diz respeito à tendência a não expressão do argumento externo 

(sujeito). Vejam-se agora os exemplos que se seguem: em (30), tem-se a expressão do 

argumento objeto na forma de SP e em (31), como um pronome possessivo: 

 

(30)...os organizadores da semana de moda de Madri proibiram o desfile de modelos com 

índice de massa corporal inferior a 18 – o parâmetro mínimo tido como saudável. (Veja, 

22.11.2006). 

 

(31) Essa não é uma conclusão explícita de Marx, mas de seus falsificadores. Ele era um 

libertário. Seu problema foi ter esquecido de que não há liberdade quando os meios de 

produção são estatais. (Veja, 31.01.2007). 

 

 Viu-se que, do ponto de vista de sua estrutura argumental, os deverbais em –dor 

apresentam a peculiaridade de incorporarem, através do próprio processo derivacional, o 

argumento sujeito da predicação, o qual se expressa através do sufixo –dor. Desse modo, a 

redução de valência dessa construção nominal se resume a uma eventual não expressão do seu 

complemento SP (correspondente ao argumento interno da predicação). 

 Tal como acontece com a expressão do argumento objeto em predicados verbais (cf. 

                                                 
1 Camacho e Santana (2004) demonstram que a estrutura argumental preferida de nominalizações é aquela em 
que o argumento interno, quando se manifesta, aparece sob a forma de SP. 
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FURTADO DA CUNHA, 2006), a especificação ou não do complemento SP dos predicados 

nominais X-DOR depende de um conjunto de fatores semânticos e pragmáticos, sendo estes 

últimos especialmente relacionados à informação de curto prazo compartilhada pelos 

participantes da interação. 

 Isso significa que a valência potencial pode ser expressa no exterior do núcleo verbal 

ou nominal, de modo que os argumentos manifestos pela chamada ‘anáfora zero’ são 

considerados como argumentos reais. Dito de outra forma, se o complemento SP do deverbal 

em –dor não vem formalmente expresso, mas é contextualmente dado ou recuperável, 

entende-se que esse argumento é real e é expresso por ‘anáfora zero’. Muitas vezes, a 

indicação dos termos de um predicado é feita em outros pontos do enunciado. 

Freqüentemente, a estrutura sintática da oração já faz indicação dos argumentos de um nome 

valencial e, assim, não há necessidade de preenchimento da estrutura argumental do nome. 

Desse modo, o argumento não expresso na forma canônica (SP ou ‘sintagma de possuidor’) 

pode ser depreendido do arranjo sintático exterior ao sintagma nominal. 

 Furtado da Cunha (2006) faz referência a diferentes tipos de ‘anáfora zero’ ao analisar 

a não expressão do argumento objeto direto em predicados oracionais. A autora designa por 

‘zero anafórico’ os objetos contextualmente dados ou recuperáveis, enquanto a categoria ‘zero 

inferido’ compreende os objetos previstos pela estrutura semântica do verbo. O ‘zero inferido’ 

distingue-se do ‘zero anafórico’ porque, ao contrário do que ocorre com este último, não há 

nenhum argumento que possa ser razoavelmente evocado do contexto prévio. Não pretendo 

me estender aqui nessas considerações, mas avalio que a análise de Furtado da Cunha1 sobre a 

não expressão de argumento objeto oracional poderia legitimamente se aplicar a alguns casos 

de complemento SP ‘zero’ nas construções deverbais X-DOR. Essa correlação é útil para 

apoiar a minha hipótese de que as construções deverbais em –dor são, de fato, semelhantes a 

nominais de ação e, assim como estes, retêm algumas das propriedades argumentais da base. 

Os exemplos (32) e (33) ilustram o complemento SP ‘zero anafórico’, enquanto (34) e (35) 

representam o complemento SP ‘zero inferido’: 

 

(32) (...) “O Petrus é um dos vinhos mais caros do mundo sem ser um dos melhores, embora 

tenha qualidade”, afirma... o Boni... grande conhecedor de vinhos. Apesar da avaliação 

severa, há apreciadores que matariam metaforicamente para ter um estoque infinito de Petrus. 

(Veja, 08.06.2006). 

                                                 
1 Para uma descrição pormenorizada sobre essa questão, remeto ao estudo da autora, citado na bibliografia deste 
trabalho. 
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(33) Um cartão de crédito... é um dos produtos mais visados no crime. A maioria das fraudes 

ocorre quando o cliente não está olhando. Evitá-las é muito simples. Basta não perder o cartão 

de vista. Se o cliente acompanhar sempre o cartão, o fraudador não terá como capturar os 

dados. (Veja, 05.12.2007). 

 

(34) Nos Estados Unidos, as pessoas falam em recessão econômica, mas o consumidor do 

topo da pirâmide está um tanto distante dos tropeços da economia. (Veja, 14.05.2008). 

 

35) Para um criador, fazer uma mesa ou uma cadeira é igual. O processo de criação é o 

mesmo. Começo pensando naquilo que não quero mais ver e no que eu quero, mas ainda não 

existe. Sou um criador nato. (Veja, 14.05.2008). 

 

 Em (32) e (33) o complemento SP dos deverbais apreciadores e fraudadores é dado 

no contexto precedente. Trata-se, respectivamente, de (apreciadores) do Petrus e (fraudador) 

do cartão de crédito. No caso, a identidade do referente do SP está bem e recentemente 

estabelecida e isso justifica a não expressão desse argumento do deverbal. Em (34) e (35), os 

deverbais consumidor e criador fazem referência a um agente genérico, que remete a uma 

ação ou evento igualmente genérico. A identidade exata do referente do objeto de consumir e 

de criar que esses deverbais evocam não pode ser recuperada e é irrelevante para os 

propósitos comunicativos do falante: infere-se que o consumidor consome ‘coisas, objetos, 

serviços’ etc., assim como um criador cria ‘objetos materiais ou abstratos’. Com base em 

nossa experiência, atribuímos um complemento SP para os nomes consumidor e criador, 

embora não sejamos capazes de identificá-los, uma vez que eles não têm referência específica. 

 A análise desses exemplos leva à consideração de que a manifestação de 

complementos SP do tipo ‘zero anafórico’ e ‘zero inferido’ nas construções X-DOR relaciona-

se fortemente ao grau de relevância informacional do complemento, ou seja, sua contribuição 

relativa para a compreensão da mensagem. Viu-se que o referente do complemento SP pode 

ser depreendido do quadro geral em que se realiza a predicação – situação de enunciação e 

enunciado maior –, ou que sua ausência em nada compromete a interpretação do conteúdo da 

mensagem. Essas motivações justificam a manifestação da anáfora ‘zero’ nos casos 

analisados. O exemplo (36) reforça, mais uma vez, essas constatações. A ausência do 

complemento SP do deverbal receptadores representa, ao meu ver, um caso de ‘zero 

inferido’, totalmente ancorado no conhecimento de mundo. Nesse contexto, o deverbal 
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receptadores só pode se referir a ‘receptadores de furto’. Como nenhuma outra interpretação é 

possível, com ou sem a expressão do SP, omite-se esse complemento, simplificando a 

expressão. Nesse caso, a omissão do SP atende ao princípio funcional de economia, que 

representa uma pressão para o mínimo esforço e simplificação máxima da expressão. Trata-se 

aqui, de acordo com Haiman (1983), do princípio da economia sintagmática1 ou discursiva 

que explica a tendência pela omissão de informação redundante ou recuperável do contexto. 

 

(36) O Paraguai é um centro privilegiado de contrabandistas, traficante, falsários, ladrões de 

automóveis, receptadores e outros malfeitores cujo alvo ou destino preferencial é o Brasil. 

(Veja, 30.04.2008). 

 

 A hipótese que assumi no início desta seção consistiu em mostrar que a construção 

deverbal X-DOR em português tem propriedades eventivo-processuais e, semelhante aos 

nominais de ação, expressa uma estrutura argumental correspondente àquela do predicado 

verbal de origem. A constatação desse fato permitiu comprovar que os nomes deverbais em –

dor são potencialmente capazes de referir e predicar ao mesmo tempo e essa peculiaridade 

está diretamente vinculada à existência de valência potencial dessas construções nominais. Os 

deverbais em –dor têm uma vocação para referir-se a um evento ou estado de coisas e por isso 

são necessariamente constituídos (ou investidos) de estrutura valencial, não importando se o 

argumento interno recebe ou não manifestação fonológica. No caso desses deverbais, 

proponho que o argumento interno (sujeito-agente) vem sempre expresso através do sufixo. 

 A ausência de manifestação fonológica do complemento SP dos deverbais em pauta 

não pode ser absolutamente considerada ausência de valência potencial. Na realidade, nos 

exemplos examinados ao longo dessa seção, viu-se que, semelhante ao que ocorre com os 

predicados verbais de modo geral, a expressão por ‘anáfora zero’ é motivada semântica e 

pragmaticamente e, em ambos os casos, pode ser atribuída ao princípio funcional de economia 

acima referido. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Concretamente, a economia sintagmática é a tendência para reduzir o comprimento ou a complexidade do 
enunciado. 
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3.3.2 Estrutura argumental e grau de integração dos constituintes 

 

 Os deverbais agentivos em –dor são tipicamente associados a termos ocupacionais. 

Levin e Rappaport (1988) classificam esses termos ocupacionais como nominais de ‘não-

evento’, sob o argumento de que muitos deles podem ser usados para se referir a pessoas antes 

mesmo que elas tenham se engajado na atividade denotada pelo verbo associado. Na visão 

desses autores, é possível chamar alguém de professor ou de administrador sem que a pessoa 

tenha ainda efetivamente lecionado ou administrado alguma coisa. Por raciocínio análogo, o 

mesmo rótulo é aplicado aos deverbais em –dor designadores de instrumentos. Com efeito, 

um objeto será designado como um abridor de garrafa mesmo que não tenha ainda sido 

usado para esse fim. 

 Os agentivos ocupacionais e instrumentais em –dor compartilham o traço básico 

‘função’ (ou exercício de uma função), algo facilmente verificável quando se comparam 

expressões tais como ‘um controlador de vôo’ (agente humano) e ‘um carregador de celular’ 

(instrumento), por exemplo. De acordo com Heyvaert (2003), o que supostamente está por 

trás dessa semelhança é a natureza modal da relação que essas nominalizações realizam. 

Parece que esses dois tipos de deverbais em –dor (os agentivos ocupacionais e os 

instrumentais) tendem a estabelecer uma relação entre uma entidade e um processo que é 

basicamente modal em sua natureza, entendendo-se ‘modal’ no sentido de ‘poder fazer’, ‘ser 

capaz de’, ‘saber fazer’. 

 Em inglês, o tipo mais antigo de nominalização em –er é prototipicamente agentivo 

(cf. KASTOVSKY, 1971 apud HEYVAERT, 2003). Esse protótipo nominal agentivo parece 

instanciar tipos de modalidade que se aproximam em significado do que Langacker (1991) 

identifica como os antecedentes históricos dos modais do inglês moderno. Especialmente o 

antecedente de can (poder, ser capaz, saber fazer) – que indicava “que seu sujeito tem o 

conhecimento ou a habilidade mental para fazer alguma coisa” – e o antecedente de may 

(poder, ter permissão) – que especificava que o sujeito “tinha a energia ou habilidade física 

necessária” (cf. LANGACKER, 1991, p. 269) – são de interesse para a análise de 

lexicalizações agentivas humanas, tais como: baker, fisher, engraver, wood-cutter, painter 

etc. (padeiro, pescador, entalhador, lenhador, pintor etc.), todas elas encontradas no inglês 

antigo (cf. KASTOVSKY, 1971 apud HEYVAERT, 2003). 

 Conforme discutido ao longo deste trabalho, muitos deverbais em –dor atribuem 

algum grau de habilidade ao ‘agente’ que eles designam, independente de se esse ‘agente’ é 

um ser humano (construtor) ou uma entidade inanimada (construtora) ou mesmo um 
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instrumento (rastreador). Semelhantes a orações que realizam modalidade dinâmica, nomes 

agentivos em –dor acrescentam, além disso, uma exigência epistêmica à modalidade objetiva 

da relação que eles designam, apresentando-a como ‘sabido como verdadeiro para o falante’ 

(‘known to be true to the speaker’) (cf. HEYVAERT, 2003, p. 161). Tal como ocorre em 

estruturas oracionais, a entidade perfilada é considerada responsável pela verdade da 

proposição: as propriedades da entidade perfilada é que são responsáveis pelo fato dessa 

relação de aptidão (habilidade) ser ‘verdadeira’. Desse modo, um adestrador de cães se refere 

a uma pessoa que sabe como ‘adestrar cães’; um organizador de evento designa alguém que 

sabe como ‘organizar eventos’, um cantor de ópera é alguém que sabe ‘cantar ópera’ e assim 

por diante. Do mesmo modo, uma transmissora pode transmitir programas de televisão e 

rádio, um rebocador pode rebocar navios e embarcações, um interruptor pode interromper a 

transmissão de corrente elétrica, etc. É a natureza modal da relação que nominalizações 

agentivas como essas estabelecem (incluindo-se aqui metaforicamente os instrumentais) que 

explica sua leitura de ‘não evento’, conforme a proposta de Levin e Rappaport (1988): um 

adestrador de cães é essencialmente um tipo de pessoa que tem a habilidade ou sabe como 

adestrar cães, mas ele não precisa ter efetivamente adestrado qualquer cão ainda. 

 Em passagem anterior deste trabalho, resisti a admitir essa posição de Levin e 

Rappaport (op. cit), pelo menos no que concerne aos agentes humanos, com base na evidência 

de que agentivos humanos em –dor, particularmente ‘os ocupacionais ou profissionais’, 

supõem atividade habitual ou regular (veja seção 3.2.2). Assim, ainda que o argumento dos 

autores seja verossímil, em alguma medida, considero que a saliência do traço ‘habitualidade’ 

ou ‘regularidade’ da ação nos nomes de agentes em –dor nos leva a interpretar um adestrador 

de cães como alguém que sabe adestrar cães porque, de fato, o faz ou o fez. Ao meu ver, a 

idéia de que o sujeito ‘faz ou fez’ algo, nesses casos, afigura-se mais saliente, do ponto de 

vista de nosso conhecimento de mundo, do que a idéia de que ele ‘sabe’, é ‘capaz de’ ou tem 

aptidão para’1. De modo semelhante, um jogador de baralho é assim referido não só porque 

‘sabe’ jogar baralho, mas porque realmente o faz como um hábito persistente. No caso dos 

instrumentais, contudo, a idéia dos autores parece se aplicar, em minha visão, de modo mais 

convincente e menos restritivo. Instrumentos não manifestam uma realização concreta, mas 

antes a capacidade de efetuar determinada função ou tarefa. Sendo um bloqueador um 

instrumento, ele está programado para realizar a ação de ‘bloquear’ quer essa ação se realize 

                                                 
1 É fato que, cognitivamente, o ‘saber’ precede o ‘fazer’ (ou o ‘fazer’ implica o ‘saber). No caso de agentes 
ocupacionais (profissionais), as duas ‘habilidades/modalidades’ estão imbricadas e, aparentemente, o ‘fazer’ se 
afigura mais saliente. 
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pontual ou efetivamente quer não. Com efeito, um bloqueador de celular continua a ser um 

bloqueador de celular mesmo que nunca tenha sido realmente utilizado, mantendo até depois 

de substituído ou inutilizado a sua identidade e designação (embora talvez não mais a 

capacidade).  

 Ao lado desses agentivos de ‘não evento’, designadores de entidades que, moldadas 

para exercer uma função, não implicam concretização dessa função, outros há que aludem a 

entidades realizadoras de um acontecimento concreto (ou que desempenham determinado 

papel em certo momento). A esses Levin e Rappaport se referem como ‘nomes de evento’. 

Sob essa visão, é possível postular que, no interior da categoria dos nomes agentivos em –dor, 

distiguem-se os ‘eventivos’ e os ‘não-eventivos’, de acordo com a caracterização acima. 

 Isso posto, interessa-me agora observar se existe alguma relação entre essas distintas 

interpretações de deverbais agentivos em –dor e a realização da estrutura argumental de X-

DOR, o que envolve também a manifestação do perfil aspectual da construção, já discutido na 

seção 3.2.3. Inicio essa reflexão, examinando os exemplos a seguir:  

 

(37)...os organizadores da semana de moda de Madri proibiram o desfile de modelos com 

índice de massa corporal inferior a 18 – o parâmetro mínimo tido como saudável. (Veja, 

22.11.2006). 

 

(38) Anne passou a adolescência acompanhando o pai, organizador de shows e dono de casas 

noturnas. Consideravam-se grandes amigos e se orgulhavam disso. (Veja, 29.06.2006). 

 

(39) O gabinete presidencial, onde Lula despacha, passou a ter um bloqueador de celular. 

(Veja, 20.06.2007). 

 

(40) Inversor de energia: transforma uma corrente elétrica de 12 volts típica das tomadas 

embutidas nas poltronas dos aviões, numa de 110 volts. Possibilita o uso de laptops e DVDs 

portáteis sem a costumeira preocupação com o fim da bateria. (Veja, 14.05.2008). 

 

 Observando-se os deverbais em destaque em cada um desses exemplos, notam-se 

algumas diferenças concernentes à atualização do seu complemento SP. O caráter mais ou 

menos determinado desse argumento influencia a interpretação eventivo-aspectual da relação 

predicativa expressa pela construção X-DOR, conforme demonstrado na seção 3.2.3. A 

definitude do complemento SP em (37) converte a relação predicativa num evento do tipo 
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accomplishment (x organizou a semana de moda de Madri), enquanto a natureza genérica do 

mesmo argumento em (38) permite a leitura da predicação como atividade ou processo 

definidos, por natureza, pelo traço [– télico]: (x organiza shows). Em estreita relação com 

essas distintas possibilidades de leitura, encontra-se a questão das diferentes interpretações 

semânticas dos deverbais em –dor, exemplificados acima. Em (37) e (38) o deverbal 

organizador(es) caracteriza-se pelo traço [+animado], pelo que suscita, obviamente, a leitura 

como agentivo prototípico. Já em (39) e (40), definindo-se os deverbais bloqueador e inversor 

como [– animado], a interpretação é a de instrumento (‘aparelho ou dispositivo que V’). 

Conforme comprovou a análise semântico-aspectual de X-DOR levada a cabo na seção 3.1.3, 

os agentivos não são uma classe homogênea, uma vez que podem integrar, dependendo do 

contexto em que surjam atualizados, propriedades [+ pontuais/eventuais] ou [+ habituais]. É 

essa diferença que fundamenta a classificação de ‘nominais de evento’ e ‘nominais de não-

evento’ proposta por Levin e Rappaport (1988), já discutida na seção anterior e apresentada 

sumariamente acima. 

 Viu-se em 3.2.3 (quando tratou-se do valor aspectual de X-DOR) que, embora o 

caráter determinado do complemento SP possa induzir a uma interpretação [+ pontual] da 

agentividade expressa no derivado, tal como sucede em (37), na maioria das vezes essa 

interpretação exata depende de outras pistas contextuais. No caso de (37), eu diria que ‘os 

organizadores da semana de moda de Madri’ representa um ‘nome eventivo’, conforme 

entendem Levin e Rappaport (1988), isto é, ele designa um agente que é realizador de uma 

ação concreta e perfeitamente delimitada. Em (38), a generalidade do argumento SP (de 

shows) induz à interpretação de agentividade habitual ou [– télica] que, nesse contexto 

específico, caracteriza o agente ocupacional (organizador de shows). De acordo com Levin e 

Rappaport (op. cit), o deverbal organizador em (38) designa uma entidade habilitada para, ou 

preparada para realizar a tarefa, mas isso não implica que a tarefa é ou foi, de fato, realizada. 

Trata-se, portanto, de um nome de não-evento. Interpretação análoga é dada para o 

instrumento bloqueador em (39): ele é um nome de não-evento, na medida em que tem por 

função ‘bloquear y’; foi inventado ou concebido para realizar uma tarefa e mantém essa 

condição, independentemente de exercer ou não essa função. 

 Os exemplos (37) e (38) demonstram que os agentivos humanos podem viabilizar os 

dois tipos de interpretação – os organizadores da semana... e organizador de shows. Em (37), 

o deverbal organizadores designa indivíduos que, em determinado momento e/ou local, 

praticaram a ação expressa pela base, sendo, portanto, um nome ‘eventivo’, de acordo com 

Levin e Rappaport (op. cit). Em (38), ao contrário, organizador de shows é alguém que se 
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define por ter como atividade profissional/ocupação ‘organizar shows’, tal como um 

controlador de vôo é um funcionário cuja atividade consiste em controlar o pouso e 

decolagem de aeronaves. Por sua vez, os instrumentos em –dor definem-se regularmente, 

como postulam Levin e Rappaport (1988), pelo traço [+ habitual]. Por sua natureza não 

eventiva, eles normalmente são menos compatíveis com complementos SP determinados. Daí 

porque ouve-se mais freqüentemente: simulador de vôo, carregador de celular, acelerador de 

partículas etc. (e quase nunca, simulador do vôo, carregador do celular, acelerador das 

partículas). Em nosso corpus, registrou-se uma única ocorrência da construção X-DOR 

instrumental com SP definido (o detonador da bomba). 

 Essa constatação remete a um último aspecto que importa salientar e que tem a ver 

com a interpretação formal da construção deverbal em –dor. Essas formações instrumentais, 

às quais podem ser adicionadas outras tantas (identificador de chamadas, tocador de MP3, 

gravador de voz, escorredor de pratos, raspador de coco, etc.), e também algumas agentivas 

designadoras de profissões/ocupações (operador de telemarketing, cantor de ópera, assessor 

de imprensa, promotor de justiça, etc.) podem também ilustrar estruturas semelhantes às dos 

compostos. Booij (1988), por exemplo, afirma que os deverbais derivados de verbos 

transitivos não ocorrem isolados, herdando e realizando sintaticamente o argumento interno 

da base. As construções em –dor ilustradas acima parecem se comportar, umas de forma mais 

evidente do que outras, como verdadeiras palavras compostas, com a mesma estrutura que a 

dos compostos ordinários. Tal como estes, não parecem admitir, por exemplo, a intercalação 

de modificadores entre seus constituintes: *escorredor quebrado de pratos, *identificador 

ruim de chamadas, *compactador avançado de arquivos, *tocador caríssimo de MP3, 

*operador cansado de telemarketing, *assessor apressado de imprensa, *promotor agitado de 

justiça etc. (cf. BOOIJ, 2002; 2004). Na realidade, em alguns desses casos, a correlação entre 

o complemento SP do deverbal e o complemento objeto direto do predicado verbal 

correspondente não se afigura tão clara e é possível até que seja imperceptível para o usuário 

da língua. Assim, o sintagma inteiro teria a aparência de uma expressão idiomática1.  

                                                 
1 Croft e Cruse (2004, p. 254) afirmam que, em morfologia, podem ser encontradas muitas semelhanças com o 
fenômeno peculiar das expressões idiomáticas. Os autores se referem a certas estruturas que eles chamam de 
‘palavras idiomaticamente combinadas’ em que o significado de um morfema é específico para a raiz (ou para a 
subclasse de raízes) com a qual ele se combina, e exemplificam com o sufixo –er do inglês. Croft e Cruse 
observam que o sufixo derivacional –er se refere ao agente de um evento denotado pela raiz verbal quando a raiz 
do verbo pertence a uma classe que inclui write, run etc. (escrever, correr), mas se refere ao instrumento, se a 
raiz do verbo é clip, staple etc (tosquear, grampear) e se refere ao paciente, se a raiz verbal é fry, broil (fritar, 
grelhar) e assim por diante. E concluem: “Todas essas observações sugerem que, de fato, morfologia é muito 
semelhante à sintaxe e que a representação construcional é motivada para a morfologia também.” 
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 Esse aspecto, certamente relacionado ao grau de entrincheiramento ou de cristalização 

da construção deverbal em –dor, não foi investigado neste trabalho, que optou por focalizar a 

natureza eventivo-processual e argumental de X-DOR, de modo geral, visando demonstrar a 

semelhança entre esses deverbais e os chamados nomes de ação. Mas a obra de Heyvaert 

(2003), que inclui uma análise das nominalizações em –er do inglês, aponta uma distinção 

entre formas mais e menos entrincheiradas ou cristalizadas dessas nominalizações naquela 

língua. As mais entrincheiradas são referidas pela autora como lexicalizações e as não 

entrincheiradas denominam-se nominalizações ad hoc. As primeiras caracterizam-se por 

serem suficientemente automatizadas, pelo que são incluídas como unidades ou expressões 

fixas no sistema da língua; as últimas são conscientemente derivadas ‘ad hoc’ (a partir do 

mesmo esquema ou padrão estrutural X-ER) para servirem a uma necessidade específica do 

discurso (cf. HEYVAERT, 2003, p. 172). Desconheço se essa hipótese foi levantada em 

relação aos deverbais em –dor no português, mas intuitivamente acho plausível que sejam 

encontrados para as nossas construções X-DOR resultados parcialmente semelhantes àqueles 

descobertos para as nominalizações em –er do inglês, no que concerne especificamente à 

questão em pauta. Ou seja, é possível postular que as construções X-DOR também exibem 

diferentes graus de entrincheiramento, resultando em formações mais ou menos 

lexicalizadas1.  

 Voltando à questão da estrutura argumental de X-DOR, em se confirmando tal 

hipótese, poder-se-ia supor que, no caso das supostas lexicalizações em –dor, ambos os 

argumentos do predicado verbal derivante são integrados ao SN deverbal que, então, se 

assemelharia a um composto. No caso, o deverbal se afastaria da interpretação de ‘nome de 

ação’ e teria obscurecidas suas propriedades argumentais.  

 A análise da estrutura argumental de X-DOR apresentada nesta seção não pressupõe a 

distinção postulada por Heyvaert (op. cit) entre dois tipos de nominalização em –dor: uma 

mais lexicalizada e uma construção X-DOR do tipo assim chamado ad hoc. Mas não se pode 

negar que há, de fato, deverbais em –dor em que a estrutura de predicado herdada da base 

parece mais evidente. Em termos de suas propriedades formais, algumas dessas construções 

                                                 
1 Essa discussão relaciona-se, em alguma medida, às idéias de Langacker (1999 e 1987) sobre 
‘composicionalidade’ e ‘grau de analisabilidade’ das expressões lingüísticas. Em alguns casos, o usuário da 
língua torna-se menos consciente dos componentes do agrupamento (construção) ou demora mais a co-ativar a 
estrutura composta e seus componentes (cf. LANGACKER, 1987, p. 462). Por essa razão, Langacker argumenta 
que a analisabilidade é uma questão de grau: enquanto numa nominalização como distribuidor, os componentes 
podem ser claramente percebidos, isso é menos verdadeiro para nominalizações como professor e procurador, 
por exemplo, que nem parecem mais reconhecidos como construções derivadas. 
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aparecem acompanhadas de adjetivos semi-adverbiais ou semelhantes a advérbios1, conforme 

se vê nos exemplos (41) e (42), em que os deverbais em destaque – defensor e mordedoras – 

são modificados, respectivamente, pelos adjetivos (semelhantes a advérbios) intransigente e 

vorazes. Em contrapartida, parece haver também construções em –dor mais cristalizadas, que 

se assemelham a compostos, conforme apontado acima. Nestas últimas, a herança da estrutura 

argumental da base é quase imperceptível (cf. os exemplos citados nos parágrafos anteriores).   

 

(41) Marsalis é um dos grandes talentos do jazz. Mais que isso, personifica como ninguém a 

figura do guardião das tradições no gênero. É um defensor intransigente da qualidade do 

velho e bom jazz diante da música atual. (Veja, 08.06.2006). 

 

(42) Com tudo que veio a público, fica claro que o esquema da Gautama era vasto, eclético, 

dinâmico. Isso trai a impressão de que, desde o escândalo do Orçamento, em 1993, as 

empreiteiras estariam retraídas e teriam deixado de ser as mais vorazes mordedoras de 

emendas e pagadoras de propina. (Veja, 30.05.2007). 

 

 É claro que, tal como sucede com a investigação ou análise de qualquer fenômeno 

lingüístico, essas distinções não podem ser consideradas de modo categórico, mas sempre 

como assinalando tendências.  A par desse fato, Heyvaert (2003, p. 45) adverte que o grau de 

entrincheiramento que determina a lexicalização de uma unidade flutua continuamente e, 

assim, o limite entre léxico e gramática não é claro, mas antes, forma um contínuo, conforme 

postula a lingüística cognitiva. Sob essa visão, é possível compreender porque um deverbal 

aparentemente mais ‘lexicalizado’ como caçador, por exemplo, pode também se afigurar 

como uma construção menos lexicalizada ou ad hoc, tal como se observa, respectivamente, 

em (43) e (44): 

 

(43)... o triunfo dos Homo sapiens deveu-se à adoção de um sistema econômico mais 

eficiente. (...) os humanos modernos saíram vencedores da competição pela sobrevivência. A 

explicação é que, entre eles, os exímios caçadores se dedicavam à caça, e os menos hábeis, à 

fabricação de artefatos (Veja, 08.06.2006). 

 

                                                 
1 Mackenzie (1990, p. 137) entende que são semelhantes a advérbios certos adjetivos que não descrevem uma 
qualidade do referente, mas indicam o modo, a freqüência ou a extensão da atividade associada com o referente. 
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(44) Imagine o que pode aprontar Lula, à frente de sua formidável equipe de sabotadores e 

caçadores de dossiês, contra o ocupante do Planalto que tiver a audácia de derrotá-lo. (Veja, 

27.09.2006). 

 

 Neste trabalho, tem prevalecido a idéia de que as construções X-DOR, especificamente 

as que se referem a agentes humanos, regularmente evocam um evento ou processo e 

preservam, em alguma medida, a estrutura argumental da base, conforme amplamente 

demonstrado nos exemplos analisados. Apesar disso, percebe-se que o esquema ou a 

construção X-DOR aparentemente está disponível para acomodar estruturas quase-compostas 

ou ‘semelhantes a compostos’, do tipo de ‘divisor de águas’ e ‘batedor de carteira’ (ambas 

presentes em nosso corpus), tal como se evidencia nas expressões em destaque em (45) a 

(47): 

 

 (45) Nesse processo não são apenas os preços que mudam; muda, também, o controle sobre a 

sua formação. ...O Brasil vai deixando de ser apenas um ‘price taker’, ou um aceitador de 

preços, como se diz, e começa a ser também um ‘price marker’, ou fazedor de preços. (Veja, 

30.04.2008). 

 

(46) Herique Meirelles é um incansável aparador de arestas – inclusive na oposição. Agora, 

deve reunir-se com um dos mais inclementes críticos da política monetária do Banco Central, 

José Serra. (Veja, 14.03.2007). 

 

(47)... As “pecadoras” assumidas também encontram consolo espiritual em livros... As traídas 

não estão desamparadas: As Coisas Absolutamente Previsíveis que Todo Homem Faz Quando 

Trai, de Elizabeth Landers e Cicky Mainzer, ensina a flagrar o pulador de cerca. (Veja, 

07.03.07). 

 

 Finalmente, reitero que, neste trabalho, as formas X-DOR são genericamente 

consideradas como construções eventivas, ou seja, agentivos designadores de indivíduos (e 

por extensão, de instrumentos) que realizam determinada ação ou que desempenham 

determinado papel em certo momento. Essas construções eventivas se distinguem das 

construções X-DOR não eventivas (supostamente mais lexicalizadas) por herdarem o 

argumento objeto do predicado verbal correspondente, incorporando no derivado apenas o 

argumento sujeito, através do sufixo –dor. Além disso, outros traços formais poderão reforçar 
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essa especificação, tal como a presença de adjetivos semi-adverbiais acompanhando o 

deverbal, conforme se viu em (41) e (42), acima. Não se deve esquecer, além disso, que 

determinadas pistas contextuais e pragmáticas também podem orientar ou determinar, de 

modo decisivo, a interpretação das formas. 

 

3.4 SOBRE A FUNÇÃO TEXTUAL DA CONSTRUÇÃO X-DOR 

 

 Nesta seção, teço breves considerações acerca da função textual dos deverbais em –

dor. Ressalto que, além de apresentar sumariamente a idéia de Basilio (1987) a respeito do 

tema, as reflexões que levo a cabo são mais ou menos conjecturais e qualitativas, porquanto 

não se baseiam em levantamento quantitativo de dados. As interpretações que faço acerca do 

papel textual das construções X-DOR são fruto da observação de dados reais, mas a análise 

não tem apóio em dados quantitativos. Assim sendo, não se pode falar de indicação de 

tendências, mas as questões levantadas aqui poderão, talvez, instigar o interesse por uma 

investigação mais acurada sobre o assunto. 

 A formação de nomes agentivos tal como os derivados em –dor é, em princípio, um 

processo de natureza semântica, cujo objetivo é a referência a indivíduos e/ou objetos. 

Contudo, Basilio (1987) chama a atenção para um tipo de função textual desempenhada por 

essas formações agentivas: o papel que tem o derivado de substituir uma construção com 

oração relativa também possível no mesmo contexto, porém com menor grau de concisão. De 

acordo com Basilio, a função textual dos agentivos em –dor está presente na oração (b), 

abaixo, que substitui (a): 

 

(a) Aqueles que venceram estão chegando. 

(b) Os vencedores estão chegando. 

 

 Segundo a autora, a substituição de uma oração adjetiva por um sintagma nominal 

cujo núcleo é um deverbal em –dor permite um nível de especificação a mais, que não seria 

possível sem o deverbal, tal como ilustrado em (c): 

 

(c) Os vencedores que conseguiram mais de dez pontos receberão um prêmio extra (duas 

especificações). 
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 Nesse exemplo, caso o nome vencedores fosse ‘reconvertido’ à oração relativa de 

origem e se essa oração fosse encaixada em (c) no lugar do derivado, o resultado seria uma 

expressão no mínimo estranha como (d): 

 

(d) *Aqueles que venceram que conseguiram mais de dez pontos receberão um prêmio extra. 

 

 A estranheza dessa construção mostra o grau de importância dos deverbais em –dor na 

estruturação textual. Fiz esse teste com dois exemplos do nosso corpus e verifiquei que, se o 

deverbal aparece acompanhado de adjetivo ou de particípio com valor adjetivo, a conversão 

do deverbal em oração relativa e o sucessivo reencaixe dessa oração na predicação matriz 

produz expressões ainda mais estranhas e, em certa medida, inaceitáveis. A esse propósito, 

observe o exemplo (48), em que o deverbal mordedoras se faz acompanhar do adjetivo 

‘vorazes’ e, em seguida, o exemplo (49), que tem um particípio (‘comprometidos’) como 

modificador do deverbal agitadores: 

 

(48) Com tudo que veio a público, fica claro que o esquema da Gautama era vasto, eclético, 

dinâmico. Isso trai a impressão de que, desde o escândalo do Orçamento, em 1993, as 

empreiteiras... teriam deixado de ser as mais vorazes mordedoras de emendas e pagadoras de 

propina. (Veja, 30.05.2007). 

 

 Uma paráfrase aproximada de (48), em que os deverbais fossem substituídos pelas 

orações relativas correlatas, resultaria numa expressão estranha, mais ou menos do tipo de 

(48) a: 

 

(48) a. *Com tudo que veio a público, fica claro que o esquema da Gautama era vasto, 

eclético, dinâmico. Isso trai a impressão de que, desde o escândalo do Orçamento, em 1993, 

as empreiteiras... teriam deixado de ser as mais vorazes  (empresas?) que mordem emendas e 

que pagam propina. (Veja, 30.05.2007). 

 

 Submetendo-se agora o exemplo (49) ao mesmo teste, o resultado seria (49) a: uma 

paráfrase aproximada de (49) tão estranha quanto aquela construída para (48) acima. Confira: 
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(49) O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Incra foram entregues a agitadores 

comprometidos até a medula com o MST, de cuja costela nasceu o MLST. (Veja, 

14.06.2006). 

 

(49) a.*O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Incra foram entregues aos que agitam 

(ou àqueles que agitam) comprometidos até a medula com o MST, de cuja costela nasceu o 

MLST. (Veja, 14.06.2006). 

 

 Nos casos acima, o SN que tem X-DOR como núcleo substitui uma oração relativa, 

mas esse tipo de SN pode também substituir uma oração transitiva básica, tal como sucede 

com a expressão ‘os exploradores do jogo’ em (52), adiante, que equivale ao esquema ‘X 

explora Y’. A construção X-DOR pode ainda evocar o esquema intransitivo. Aliás, acho que o 

deverbal agitadores em (49) pode ser parafraseado de duas maneiras: ‘aqueles que agitam’ ou 

‘x agitam’. Quando uma oração relativa do tipo de ‘aqueles que tratam’, por exemplo, é 

nominalizada, figurando sob a forma de uma construção X-DOR (‘os tratadores’), mais um 

nível de especificação é permitido, conforme sugere Basilio (1987). Ou seja, é possível 

adicionar, de modo mais natural, uma oração relativa estendida conforme se vê em (50) ou 

ainda adicionar um adjetivo ao conjunto, tal como sucede com ‘vorazes mordedoras de 

emendas’ em (48). 

 

(50)... o presidente e seu partido são os tratadores dos pit Bull ideológicos que lideraram a 

agressão ao Congresso. (Veja, 14.06.2006). 

 

 Em (50), o deverbal tratadores representa uma oração relativa nominalizada (‘aqueles 

que tratam’), seguido de uma oração relativa estendida: ‘que lideraram a agressão...’. 

 Situação semelhante ocorre com (51): 

 

(51)... os fundadores do sistema democrático de governo, aqueles americanos que se 

rebelaram contra a tirania monarquista do rei George III..., cuidaram principalmente de coibir 

o poder e as regalias pessoais do presidente. (Veja, 24.06.2006). 

 

 Nesse exemplo, o encaixamento da oração intercalada ‘aqueles americanos que se 

rebelaram...’ só se torna possível e natural porque o deverbal fundadores que a antecede 

nominaliza a oração relativa ‘aqueles que fundaram o sistema...’. 
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 Em sua análise dos agentivos em –er do inglês, Heyvaert (2003) afirma que algumas 

dessas nominalizações tendem a representar construções mais entrincheiradas e 

suficientemente automatizadas, pelo que são incluídas como unidades ou expressões fixas no 

sistema da língua. Para além dessas formas ditas mais lexicalizadas, o esquema X-ER do 

inglês é usado para viabilizar outro tipo de construção agentiva, que a autora designa por 

‘nominalização ad hoc’. Essas nominalizações não são suficientemente entrincheiradas, a 

ponto de constituírem lexicalizações e, assim, elas devem ser derivadas ‘no ato’ de 

processamento do texto, com base no esquema ou construção já existente ‘X-ER’ (cf. 

HEYVAERT, 2003, p. 165)1.  

  Nessa perspectiva, a análise de Heyvaert parece aplicar-se aos agentivos em –dor do 

português, ainda que de forma parcial. Como dito anteriormente, uma decisão sobre esse 

aspecto depende de uma investigação mais acurada e fundamentada em dados quantitativos. 

Mas é possível aventar a hipótese de que alguns agentivos em –dor assemelham-se às 

‘nominalizações ad hoc’ propostas pela autora, no sentido de que há também deverbais em –

dor que aparentemente constituem nominalizações não previsíveis, sendo criadas on line para 

servirem aos propósitos específicos do discurso. Essas formas estariam, por hipótese, mais 

disponíveis para serem usadas como recurso de ‘condensação’ de uma proposição e para 

exercerem a função textual de ‘referência anafórica’ a um ‘evento’ ou situação mais complexa 

apresentada no discurso, do que os deverbais agentivos ‘mais lexicalizados’, digamos, do tipo 

de professor, pesquisador, governador etc2. Nesse sentido, é possível postular que uma das 

funções textuais de X-DOR seria a de realizar a compactação de um ‘evento’ ou situação 

referida previamente no texto, pelo que se configura como um recurso anafórico. O exemplo 

(52) ilustra essa situação: 

 

(52) Agora com a operação Hurricane (furacão, em inglês), deflagrada pela Polícia Federal 

para prender integrantes de uma quadrilha que explorava o jogo de caça-níqueis, chegou a vez 

                                                 
1 A autora adverte que o entrincheiramento que leva à lexicalização de formas não é uma questão de tudo ou 
nada. Por essa razão, é mais prudente falar-se de tendências e de graus de entrincheiramento e não propor 
interpretação categórica. 
2 É óbvio que, sendo nomes, essas formas podem ser inerentemente usadas como recursos anafóricos num texto, 
mas parece que remetem a um referente particular – pessoa ou objeto –, mais do que a um ‘evento’ em si. A esse 
propósito, observe que a ocorrência do SN ‘um jovem pesquisador’ no exemplo a seguir, remete diretamente a 
uma pessoa, cujo referente, mencionado previamente no texto, é designado pelo nome Hasse Walum. Veja o 
exemplo: “... o AVPR1A ajuda a regular os níveis cerebrais de vasopressina, uma substância associada à 
agressividade e à capacidade masculina de estabelecer laços afetivos. (...) o trabalho foi liderado por Hasse 
Walum, de apenas 27 anos e jeitão do roqueiro Kurt Cobain. O jovem pesquisador não sabe se é portador de 
alterações no AVPR1A, mas se diz totalmente fiel à parceira – quando tem uma. (Veja, 25.06.2008). 
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do judiciário ter exposta a sua banda podre. Três desembargadores foram presos e um 

ministro do Superior Tribunal de Justiça está afastado das suas funções. Pesa sobre esses 

togados a acusação de venda de liminares. Com tais instrumentos jurídicos, os exploradores 

do jogo conseguiam manter em funcionamento milhares de casas ilegais de jogatina... (Veja, 

25.04.2007). 

 

 Pode-se dizer que, em (52), o SN ‘os exploradores do jogo’é uma paráfrase nominal 

da oração relativa ‘uma quadrilha que explorava o jogo de caça-níqueis’, anteriormente 

enunciada. O SN ‘os exploradores do jogo’ retoma anaforicamente essa oração, expressando 

inclusive o aspecto [+habitual] nela implicado. Trata-se de uma predicação nominal que 

exerce a função de sujeito sintático de outra predicação, a oração matriz: “os exploradores do 

jogo conseguiam manter em funcionamento milhares de casas ilegais de jogatina...”. 

 Às vezes, o deverbal em –dor (ou o SN do qual ele é núcleo) não se refere 

propriamente a uma denominação ou proposição específica anterior a ele (ao deverbal). A 

nominalização deverbal explora, para fins de identificação do referente, atributos que lhe 

foram dados no texto, por meio de uma ou mais predicações. Ou seja, o deverbal não remete 

especificamente ao antecedente, mas sim a propriedades do antecedente, que foram 

mencionadas no texto por meio de uma ou mais predicações. O significado do deverbal pode 

até ‘resumir’, digamos assim, todos esses atributos. O derivado tem, portanto, esse ‘poder’ de 

concisão. Para ilustrar o que acabo dizer, remeto ao exemplo (53), abaixo: 

 

 (53) O grupo mineiro SIM inovou no conceito de corrupção. (...) a empresa mantinha uma 

rede de influência em vários tribunais do país para subornar juízes e manipular decisões à 

base de pagamento de propina. (...) Os mercadores de sentença tinham tentáculos em outros 

locais. Investigações da polícia já revelaram que juízes federais de Minas Gerais estão na 

relação de pagamento da SIM. (Veja, 25.06.2008). 

 

 Em (53), o SN ‘os mercadores de sentença’ tem referência definida e remete 

anaforicamente a um participante que foi introduzido no contexto discursivo precedente. 

Pode-se dizer que esse SN, cujo núcleo é o deverbal mercadores, refere-se ao grupo 

empresarial SIM, mencionado no início do texto. Haveria aqui, portanto, uma espécie de 

correferencialidade (talvez não muito perfeita) entre o referente da expressão ‘o grupo 
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mineiro SIM’ e o referente do SN ‘os mercadores de sentença’1. Mas, não se trata apenas de 

uma relação de correferência simplesmente. Esse exemplo é particularmente interessante 

porque ele condensa na expressão ‘mercadores de sentenças’ e, de modo particular, no 

deverbal mercadores (que tem nesse contexto valor pejorativo) um conjunto de ‘ações’ que 

foram explicita e previamente atribuídas ao ‘grupo mineiro SIM’ (‘inovar no conceito de 

corrupção’, ‘manter uma rede de influência em vários tribunais’, ‘subornar juízes’, ‘manipular 

decisões’ e ‘pagar propina’). Portanto, o antecedente que tornou a referência anafórica 

possível não foi ‘o grupo mineiro SIM’, mas as propriedades atribuídas a ele no texto. Como 

dito, além de condensar um conjunto de proposições, o fato de esse deverbal ter como 

complemento um SP indefinido induz a uma leitura [+ habitual] da ‘ação’ (ou ‘das ações’) 

nele pressuposta (cf. seção 3.2.3), o que reforça, nesse contexto específico, o valor pejorativo 

que o deverbal expressa. Para compreender a anáfora em (53), é preciso postular a 

representação do sentido construído pelo texto que, por sua vez, se acha imbricada com os 

conhecimentos e os pressupostos partilhados pelos interlocutores sobre a situação em pauta. 

Essa idéia remete a um dos princípios básicos da lingüística cognitiva, segundo o qual a 

linguagem é influenciada por fatores extralingüísticos, tais como o conhecimento de mundo e 

o papel do usuário da língua como um conceitualizador desse mundo, entre outros. 

 Deverbais do tipo de mercadores em (53) não devem ser vistos como expressões fixas, 

cristalizadas no sistema da língua. Essas formas provavelmente não são evocadas de modo 

inconsciente, mas são derivadas conscientemente on line para servirem a necessidade 

discursiva específica. (cf. HEYVAERT, 2003). 

 Esse exemplo demonstra claramente que nem todo sintagma nominal é 

necessariamente utilizado para referir. Existem empregos não-referenciais dos nomes, mesmo 

dos definidos. Os SN que têm como núcleo um deverbal em –dor, em geral, transcendem à 

função de referência simplesmente e são utilizados com uma função de atributo (ou 

predicativo) com o objetivo de fazer uma asserção a propósito do referente, tal como se pode 

observar também no exemplo (54): 

 

(54) Bill Gates é co-fundador da maior fabricante de programas para computador, a 

Microsoft, criada em 1975. Foi o idealizador do sistema operacional mais popular que existe, 

o Windows, lançado no início dos anos 80. (Veja, 05.07.2006). 

                                                 
1 De acordo com Apothéloz (2003, p. 61), “Há correferência entre duas expressões sempre que elas designam no 
discurso o mesmo referente. (...) a relação de correferência é freqüentemente considerada como o protótipo da 
anáfora.” 
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 Tomemos desse exemplo a seguinte proposição: “Bill Gates foi o idealizador do 

sistema operacional Windows”. 

 Uma das formas de compreender essa oração é: “o idealizador do sistema operacional 

Windows” é uma expressão referencial com o mesmo título que “Bill Gates” e a cópula 

estabelece uma relação de identidade entre os dois referentes (cf. APOTHÉLOZ, 2003). Mas 

não é só isso. A expressão “o idealizador do sistema operacional Windows” é utilizada com a 

função de atributo, para fazer uma afirmação sobre o referente designado pela expressão “Bill 

Gates”. Voltando-se ao enunciado completo em (54), vê-se que o contexto geral também 

reforça essa interpretação atributiva: a expressão “(sistema...) mais popular que existe...” é um 

dos indicadores disso. Acrescente-se que o significado do deverbal idealizador pressupõe 

atividade (mental) de ‘criação’, algo que é avaliado positivamente, do ponto de vista 

sociocultural. Assim, o SN “o idealizador do sistema operacional Windows” representa uma 

estrutura de predicado e argumento, tendo como núcleo o deverbal idealizador. Essa estrutura 

(correlata àquela do predicado oracional ‘Bill Gates idealizou o sistema ...’)  é em si mesma 

predicativa ou atributiva. Ou seja, em vez de apenas estabelecer a presença de um referente no 

universo do discurso, essa nominalização descreve um atributo da entidade interpretada como 

sujeito de uma oração copular. 

 A função atributiva de uma construção anafórica X-DOR também pode ser reforçada 

pela presença de um modificador adjetivo no SN em que o deverbal em –dor figura como 

núcleo, tal como sucede com a expressão ‘pródigo doador...’ em (55): 

 

(55) Eike Batista, que costuma ser pródigo doador para campanhas majoritárias resolveu 

fechar a mão. Restringirá sua contribuição a três candidatos... Em 2006, Eike foi o maior 

doador pessoa física. Fez contribuições de 4,5 milhões de reais. (Veja, 18.06.2008). 

 

 Sobre ‘nominalizações ad hoc’ em –er no inglês, Mackenzie (1990) afirma que elas 

são apenas parcialmente nominalizadas. Segundo o autor, diferente das formas lexicalizadas, 

derivados ad hoc em –er tendem a se combinar com adjetivos que se assemelham a advérbios, 

no sentido de que tais adjetivos indicam o modo, a freqüência ou a extensão da atividade 

associada com o referente ao invés de descreverem uma qualidade do referente. Embora não 

se possa aqui falar de tendência, pelas razões já assinaladas anteriormente, encontrei alguns 

casos que configuram situação semelhante para as construções X-DOR do português. A título 

de ilustração, considere os exemplos (56) a (58): 
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(56) O ex-deputado Carlos Rodrigues é um freqüentador assíduo do noticiário de escândalos 

de Brasília. (Veja, 14.06.2006). 

 

(57) Entre os mais argutos observadores da cena brasiliense, comenta-se que o receio do 

governo seria maior em relação aos trabalhos de Delúbio do que em relação aos de Silvio 

Pereira. (Veja, 08.06.2006). 

 

(58) No comando do roubo da floresta... estava o número 1 do Ibama em Mato Grosso, Hugo 

Werle. Gerente executivo do órgão, Werle é membro do conselho fiscal no estado e foi o 

arrecadador extra-oficial de fundos da campanha do partido nas últimas eleições... (Veja, 

14.06.2006). 

 

 Nesses três exemplos, os adjetivos (sublinhados) relacionados aos deverbais são, de 

fato, semelhantes a advérbios, uma vez que aparentemente expressam, como dito acima, o 

modo, a freqüência ou a extensão da atividade implicada no deverbal associado. Em (56), o 

adjetivo assíduo claramente indica freqüência; argutos, em (57), é mais ou menos modal (que 

observa de modo perspicaz, sagazmente) e, em (58), o adjetivo extra-oficial parece evocar 

uma mistura de extensão com freqüência (‘que arrecada extra-oficialmente’). 

 Resumindo, a construção nominal X-DOR, tal como qualquer nome, pode ser usada no 

texto como recurso anafórico. Contudo, em vez de retomar apenas um referente particular no 

discurso, ela tende a evocar proposições e até eventos mais complexos, de forma altamente 

concisa e por isso mesmo conceitualmente complexa, pois ao condensar uma proposição ou 

evento, a construção X-DOR pode vir a expressar propriedades adicionais de sentido ou tornar 

salientes traços do predicado original (cf. seção 3.1). A construção X-DOR substitui orações 

transitivas básicas e orações relativas. Neste último caso, permite um nível a mais de 

especificação que seria impossível sem o deverbal (cf. Basilio, 1987). Ou seja, a interpretação 

e a possibilidade de processamento de certos enunciados com expressões encaixadas depende 

crucialmente do recurso a essas nominalizações. 
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4 QUESTÕES PEDAGÓGICAS  

 

 Neste capítulo desenvolvo, inicialmente, uma breve reflexão acerca de questões gerais 

de natureza pedagógica concernentes ao ensino de língua portuguesa no nível médio e no 

nível superior (Curso de Letras). Em seguida, apresento de forma modesta e a título de 

sugestão algumas estratégias investigativas que podem ser aplicadas na abordagem das 

construções deverbais com o sufixo –dor em salas de aula dos níveis de ensino 

supramencionados. Embora as propostas de atividade de ensino aqui sugeridas tomem como 

ilustração os deverbais objeto deste estudo, vale lembrar que a aplicação de tais estratégias 

pode ser igualmente estendida ao ensino de outras construções nominais da língua, auxiliando 

professores e alunos na tarefa de como explorar esses recursos na produção e compreensão de 

texto de forma mais proveitosa. 

 No tratamento das questões pedagógicas concernentes ao Ensino Médio, tomo como 

ponto de referência as propostas curriculares elencadas nos PCN (1999). No exame das 

questões pedagógicas referentes ao ensino superior, observo os preceitos da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB 9.394/96), de 20 de dezembro de 1996, associados com as 

diretrizes para o curso de Letras (Parecer CNE/CES 492/2001), de 3 de abril de 2001, 

homologado pelo MEC em 21 de julho de 2001. 

 Cabe ressaltar que o conteúdo desta explanação não tem como propósito insinuar ou 

reivindicar a reestruturação de propostas pedagógicas no domínio da língua materna para 

esses graus de ensino. Não se trata também de fornecer alguma fórmula ou receita para o 

estudo da nominalização deverbal em sala de aula. Como dito acima, desejo tão somente 

apresentar algumas sugestões quanto ao tratamento do tema na atividade docente, sugestões 

essas que podem e devem ser aprimoradas, complementadas ou refinadas, bem como 

adaptadas aos respectivos níveis de ensino e às condições objetivas da sala de aula.  

 As reflexões que desenvolvo doravante pressupõem algumas considerações acerca das 

principais concepções de linguagem discutidas nos círculos de estudos lingüísticos, assim 

como a exposição do conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

língua portuguesa no Ensino Médio e no Curso de Letras, de acordo com os instrumentos 

normativos acima mencionados. Com base nesse conjunto de competências e habilidades, 

proponho-me formular, a título de sugestões, como já disse, um roteiro de atividades práticas 

que podem nortear o estudo de construções deverbais da língua. 
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4.1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 De acordo com Travaglia (1997) o modo como se estrutura o trabalho com a língua em 

sala de aula é pautado pelo modo como se concebe a linguagem e a língua. A esse respeito, 

três possibilidades são discutidas nos círculos de estudos lingüísticos: linguagem como 

expressão do pensamento, linguagem como instrumento de comunicação, linguagem como 

processo de interação1. A primeira reflete o ponto de vista tradicional, segundo o qual se as 

pessoas não conseguem se expressar adequadamente, é sinal de que também não conseguem 

raciocinar, não sendo capazes de organizar as idéias com lógica. Nessa perspectiva, “a 

enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas 

circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece.” 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 21).  

 Na segunda concepção, também chamada de estrutural, “a língua é vista como um 

código, um conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir 

uma mensagem, informações de um emissor a um receptor.” (TRAVAGLIA, 2002, p. 22). A 

língua é uma estrutura disponível aos seus usuários, mas estes têm pouca atuação sobre ela. 

 A terceira concepção considera a língua como um lugar de interação de sujeitos ativos 

(KOCH, 2003). A concepção interacionista de linguagem privilegia o texto como instrumento 

básico de aquisição de conhecimento, capacidade produtiva, comunicativa e de estruturação 

gramatical. Sob essa visão, perspectiva-se a possibilidade de fazer o indivíduo assimilar e 

compreender a realidade a partir dos discursos (textos), estabelecendo a ponte entre a 

linguagem e a vida. 

 Ao repensar o ensino, os PCN assumiram claramente a concepção interacionista de 

linguagem, chamando atenção para a necessidade de desenvolver a gama de potencialidades 

do aluno em qualquer nível de escolaridade. Enfatiza-se que é através do domínio ativo do 

discurso nas mais diversas situações comunicativas que o indivíduo se insere no mundo da 

escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. Nessa 

perspectiva, o ensino de gramática deve ser basicamente voltado para uma gramática de uso e 

para uma gramática reflexiva, com o auxílio de um pouco de gramática teórica e normativa, 

mas tendo sempre em mente a questão da interação em situações específicas de comunicação. 

(TRAVAGLIA, 1997). De acordo com Neves (2000b, p. 52) 

                                                 
1 Cada uma dessas concepções de linguagem alinha-se mais ou menos a uma determinada concepção de 
gramática e de ensino de língua. Gramática normativa, gramática implícita, gramática teórica e gramática 
reflexiva (cf. TRAVAGLIA, 1997).  
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... ensinar eficientemente a língua e, portanto, a gramática, é acima de tudo 
propiciar e conduzir a reflexão sobre o funcionamento da linguagem, e de uma 
maneira, afinal, óbvia: indo pelo uso lingüístico, para chegar aos resultados de 
sentido. Afinal, as pessoas falam – exercem a linguagem, usam a língua – para 
produzir sentidos, e, desse modo, estudar gramática é, exatamente, pôr sob 
exame o exercício da linguagem, o uso da língua... A perspectiva textual tem a 
possibilidade de fazer com que a gramática seja flagrada em seu 
funcionamento, evidenciando que a gramática é a própria língua em uso. 
 

 Os PCN propõem a adoção de uma postura pedagógica interdisciplinar, através da 

qual se articulem integralmente a leitura, a produção textual e a análise lingüística. Isso 

pressupõe a necessária exposição do aluno aos mais variados gêneros de discurso que 

circulam no cotidiano da vida social, de modo que ele não só apreenda seu conteúdo, mas 

também analise e reflita sobre como são mobilizados os diversos recursos lingüísticos (em 

seus aspectos lexicais, fonéticos, mórficos, sintáticos e textuais) e não-verbais para a 

construção dos sentidos e o alcance dos propósitos discursivos-interacionais. 

 A orientação é, portanto, combinar o ensino descritivo e o ensino produtivo. O 

primeiro visa levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento da língua, sua forma e 

função, associado ao desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de análise; o segundo, 

objetiva ensinar novas habilidades lingüísticas, aumentando os recursos que o aluno possui. 

Segundo Travaglia (2004), o ensino produtivo é sem dúvida o mais adequado à consecução do 

objetivo básico do ensino de língua materna: o de desenvolver a competência comunicativa do 

aluno que, por sua vez, implica duas outras competências – a gramatical ou lingüística e a 

textual. 

 Não constitui propósito desta seção fazer análise crítica do modo como os livros 

didáticos do Ensino Médio abordam o fenômeno da nominalização deverbal, até porque esse 

conteúdo não é tratado em tópico específico, mas faz parte das análises sobre estrutura da 

palavra ou sobre processos de formação de palavras. Contudo, é fácil verificar que o 

tratamento dos processos de derivação nominal nos manuais desse nível de ensino não avança 

além do descritivismo metalingüístico do enfoque tradicional1. Apenas para confirmar essa 

suposição, consultei aleatoriamente três desses manuais didáticos2. Em todos eles, a parte 

expositiva sobre derivação nominal é uma reprodução fiel da tradição gramatical: palavras 

extraídas de textos são segmentadas em seus morfemas (afixos e radicais), que são 

conceituados de acordo com o modelo tradicional. Nas propostas de atividades acerca da 

                                                 
1 Apenas a título de exemplificação, apresento nos Anexos III A e B, cópia das seções relativas à descrição e 
proposta de exercícios sobre estrutura das palavras em dois livros didáticos de português para o Ensino Médio.  
2 Castro (2000): Português I: língua e literatura:; Cereja; Magalhães (1999): Gramática reflexiva: texto, 
semântica e interação; Terra; Nicola (2001): Práticas de linguagem: leitura e produção de textos. 
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derivação nominal, as questões são predominantemente voltadas para verificar apenas 

aspectos semânticos e formais dos constituintes das palavras (raízes e afixos), abstraídos das 

funções discursivas que estes desempenham. Desconsidera-se a estrutura derivada como uma 

construção gramatical em si mesma, que agrega valores adicionais em função de seu uso em 

contextos específicos. Em tese, esses livros didáticos se propõem a considerar o estudo da 

língua numa perspectiva normativa, descritiva, prática e reflexiva. Um deles tem um título 

que sugere claramente essa orientação: “Gramática reflexiva: texto, semântica e interação”. 

No entanto, ao menos quando se trata da abordagem sobre derivação nominal, limitam-se, tão 

somente, como dito, à normatização e à descrição semântico-formal. 

 Tal como recomenda os PCN, esses manuais utilizam abundantemente texto de 

gêneros diversos, mas ao explorarem os conteúdos gramaticais, os significados das formas são 

definidos, na maioria dos casos, sem qualquer ancoragem no contexto. Ou seja, o texto é 

usado apenas como pretexto para a abordagem de noções gramaticais à moda tradicional. 

Supondo-se que os professores de língua portuguesa tendem a seguir de perto (e, às vezes, 

literalmente) as instruções do livro didático, é bem provável que a prática em sala de aula não 

seja mais do que uma reprodução do que se vê nesses manuais. Parece, portanto, que ainda 

não estamos tão próximos como deveríamos (considerando-se as diretrizes apontadas nos 

PCN) da adoção de uma postura mais prática e reflexiva sobre o ensino da língua materna. 

 Convém ressaltar que não se está aqui negando o espaço e a importância da gramática 

normativa no ensino da língua. Ao invés disso, conforme sugere Costa (2007, p. 241), “... é 

preferível e mais sensato redimencionar o alcance de suas regras e reorientar as estratégias 

didáticas (práticas docentes), que devem voltar-se substancialmente para um ensino reflexivo 

e produtivo da língua materna”. Travaglia (1997) recomenda que, ao ensinar gramática, deve-

se trabalhar sempre com as quatro formas de focalizá-la no ensino: uma gramática de uso, 

uma gramática reflexiva, uma gramática teórica e uma gramática normativa. No caso da 

gramática de uso, desenvolve-se um trabalho direcionado ao conhecimento da língua, 

enquanto nas gramáticas reflexiva e teórica realiza-se um trabalho mais preocupado com o 

conhecimento sobre a língua. O trabalho com a gramática normativa deve girar em torno de 

“instruções acerca de determinações sociais quanto ao uso da língua. Portanto uma espécie de 

etiqueta social para o uso da língua em determinadas circunstâncias, etiqueta esta estabelecida 

não por razões lingüísticas, mas por razões outras tais como: prestígio social, econômico e/ou 

cultural de um grupo; tradição, razões políticas (purismo, vernaculidade, necessidade de 

identidade nacional, etc.).” (TRAVAGLIA, 1997, p. 109). 
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4.1.1 Ensino Médio: competências e habilidades 

 

 De acordo com os PCN (1999, p. 125), a linguagem é concebida como “capacidade 

humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de 

representação, que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em 

sociedade”. 

 Para os PCN a linguagem é uma herança social, que envolve os indivíduos e faz com 

que as estruturas mentais, emocionais e perceptivas sejam reguladas pelo simbolismo. Isso 

significa que a razão principal de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido, mediada 

por escolhas e arranjos (de expressão lingüística) adaptados às condições de produção, aí 

incluídos os participantes do ato lingüístico. O ato de fala pressupõe uma competência social 

de utilizar a língua de acordo com as expectativas em jogo. 

 De acordo com Simões (2000, p. 113), “a organização do espaço social e as ações dos 

agentes coletivos, normas, costumes, rituais, comportamentos institucionais influem e são 

influenciados na e pela linguagem que se mostra produto e produtora da cultura e da 

comunicação social.” Essa idéia já vem expressa nos PCN a partir do entendimento de que 

 

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o pensamento 
e as formas de pensar, a comunicação e as formas de comunicar, a ação e os 
modos de agir. Ela é a roda inventada, que movimenta o homem e é 
movimentada pelo homem. Produto e produção cultural, nascida por força das 
práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, destaca-se pelo 
seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um 
só tempo (PCN, 1999, p. 125). 

 
 Sob essa visão, o estudo e o ensino de uma língua não podem deixar de considerar 

(como se fossem irrelevantes) as diferentes instâncias sociais, pois os processos interlocutivos 

ocorrem no interior das múltiplas e complexas instituições de determinada formação social. É 

nesse sentido que os PCN insistem em que o estudo lingüístico na educação básica deve, 

acima de tudo, priorizar o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, o que 

significa, conforme Travaglia (2004, p. 97) 

 

...possibilitar que ele seja capaz de utilizar, de modo adequado, variedades da 
língua em que ele não tem competência ou tem competência limitada, 
levando-o a usar adequadamente cada vez um maior número de recursos 
disponíveis na língua para a produção de efeitos de sentido e, 
conseqüentemente, para a comunicação competente. 
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 Isso posto, enumero a seguir os principais tópicos concernentes às habilidades e 

competências preconizadas pelos PCN (1999, p. 135) para o Ensino Médio. 

 

1. Representação e comunicação  

• Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

• Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

2. Investigação e compreensão 

• Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 

textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção / recepção (intenção, 

ambiente, momento, interlocutores participantes da criação e propagação das idéias e 

escolhas). 

• Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o 

patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas no 

eixo temporal e espacial. 

 
3. Contextualização sociocultural 

• Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos, 

emoções e experiências do ser humano na vida social. 

• Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos 

sociais, em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio nacional (e 

internacional), com as suas diferentes visões de mundo; e construir categorias de 

diferenciação, apreciação e criação. 

 
 Como se pode ver, os PCN para o Ensino Médio trabalham com base nas 

competências cognitivas e nas habilidades instrumentais. As competências pressupõem 

operações mentais, capacidades para usar as habilidades, emprego de atitudes, adequadas à 

realização de tarefas e conhecimentos. As habilidades referem-se, especificamente, ao plano 
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do saber, não apenas do saber conhecer, mas também do saber fazer, do saber conviver e do 

saber ser (ZACHARIAS, 2007). Nesse sentido, torna-se esclarecedor transcrever o que 

preconizam os PCN (1999, p. 24): 

 
De que competências se está falando? Da capacidade de abstração, do 
desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da compreensão 
parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da 
capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, 
ou seja, do desenvolvimento do pensamento divergente, da capacidade de 
trabalhar em equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da 
disposição para o risco, do desenvolvimento do pensamento crítico, do 
saber comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. Estas são 
competências que devem estar presentes na esfera social, cultural, nas 
atividades políticas e sociais como um todo, e que são condições para o 
exercício da cidadania num contexto democrático. 
 

As habilidades são concebidas como dispositivos menos amplos do que as 

competências. Assim, uma competência estaria constituída por várias habilidades. No entanto, 

uma habilidade não é exclusiva de determinada competência, visto que uma mesma 

habilidade pode contribuir para competências diferentes.   

O foco na linguagem como base de todos os saberes e dos pensamentos pessoais 

impõe a necessidade de um ensino contextualizado e interdisciplinar. É preciso, pois, educar 

para as competências. Nesse contexto, o papel do professor tem de estar centrado em um foco 

diferente do tradicional transmissor de informações. Impõe-se a contextualização dos 

conteúdos transmitidos ou produzidos em sala de aula, privilegiando-se a função discursiva 

das escolhas sintático-gramaticais que constam dos discursos ali produzidos.  

Está-se falando, pois, de uma nova atitude, em particular no campo de ensino da 

língua materna, que deve se voltar para o aluno enquanto sujeito imerso no processo de 

aprendizagem com todas as suas potencialidades criativas e cognitivas, em meio ao conjunto 

de fatores inerentes à sua identidade subjetiva (fatores afetivos, sociais e cognitivos). 

A reorientação pedagógica ditada pelos PCN coloca no centro de todo o processo de 

ensino-aprendizagem da lingua(gem) a produção de textos, orais e escritos, no entendimento 

de que o aluno, como ser histórico e espacialmente marcado, revela-se e manifesta-se pelos 

textos que produz, por aquilo que faz com e pela linguagem (OLIVEIRA; COELHO, 2003). 

Segundo Geraldi (1997), a língua também só se revela em sua totalidade e plenitude no texto. 

Daí que, no decorrer do processo de produção, o professor deve propor ao aluno a reflexão 

sobre o que lê e o que produz, intensificando o ensino, e tendo por base a experienciação e o 

manuseio de diferentes tipologias textuais. Nóbrega (2000, p. 82) sugere que as mudanças 

comecem por incorporar ao estudo do texto uma reflexão sobre os modos de dizer e, adverte 
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que “não se trata de fazer uma gramática aplicada, mas de, ao tentar responder à questão 

‘como o texto significa’, penetrar em sua materialidade lingüística.” 

 

4.1.2 Ensino Superior: competências e habilidades lingüísticas 

 

As diretrizes para o curso de Letras estabelecem que os profissionais em Letras devem 

ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em termos de sua 

estrutura, funcionamento e manifestações culturais. Deles se espera múltiplas competências e 

habilidades para atuarem como professores, pesquisadores, críticos literários, tradutores, 

intérpretes, revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras 

atividades.  

Vale lembrar que o processo articulatório entre habilidades e competências no curso 

de Letras pressupõe o desenvolvimento de atividades de caráter prático durante o período de 

integralização do curso. A formação do professor de Letras deve pautar-se, entre outras 

coisas, por um direcionamento teórico-prático que capacite tal profissional a dar cumprimento 

aos objetivos expressos nos PCN. Dentre as múltiplas competências listadas, em consonância 

com os instrumentos legais já referidos, destaco as seguintes, indispensáveis à formação do 

aluno (futuro professor) na área de Letras: 

• domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e 

aprendizagem no ensino fundamental e médio; 

• domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos 

conhecimentos para os diferentes níveis de ensino; 

• capacidade de resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se 

dentro da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação 

universitária em Letras. 

   No que concerne às habilidades a serem adquiridas na graduação em Letras, ainda 

conforme os dispositivos reguladores, almeja-se preparar o futuro professor para: 

• a reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico, 

educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico; 

• a visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas e 

literárias, que fundamentam sua formação profissional;  
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• compreender, avaliar e produzir textos de tipos variados em sua estrutura, organização 

e significado, em língua materna; 

• produzir e ler competentemente enunciados, em diferentes linguagens e traduzir umas 

em outras; 

• descrever e justificar as peculiaridades fonológicas, morfológicas, lexicais, sintáticas e 

semânticas do português brasileiro, com especial destaque para as variações regionais 

e socioletais e para as especificidades da norma padrão;   

• interpretar adequadamente textos de diferentes gêneros e registros lingüísticos e 

explicitar os processos ou argumentos utilizados para  justificar sua interpretação; 

• pesquisar e articular informações lingüísticas, literárias e culturais em língua materna; 

• articular o conhecimento teórico-conceitual em língua portuguesa e respectivas 

literaturas à sua prática em sala de aula, colocando em ação os instrumentos didático-

pedagógicos e lingüísticos adequados à realidade educacional. 

Quanto aos conteúdos, as diretrizes enfatizam que os estudos lingüísticos (e literários) 

devem fundar-se na percepção da língua (e da literatura) como prática social e como forma 

mais elaborada das manifestações culturais.  

Por esse ângulo teórico, impõe-se a importância do discurso e das relações 

contextuais, uma vez que a comunicação não se processa por meio de frases, mas sim por 

intermédio do discurso multiproposicional. A produção de discursos, pois, não acontece no 

vazio. Ao contrário, todo discurso se relaciona de alguma forma com os que já foram 

produzidos, possibilitando o jogo de polifonias subjetivas no eixo espaço–tempo. 

A partir desses pressupostos, procuro na seção seguinte orientar algumas sugestões de 

atividades com as construções deverbais X-DOR na disciplina de Língua Portuguesa, 

direcionadas para os alunos do curso de Letras e do Ensino Médio. 

 

4.2 SUGESTÕES DIDÁTICAS: UMA ABORDAGEM PRODUTIVA DAS 

CONSTRUÇÕES DEVERBAIS X-DOR 

 

 As atividades sobre o tópico ‘derivação nominal propostas nos livros didáticos tendem 

principalmente (quando não exclusivamente) para a solicitação de identificação de formas e 

para a análise mecânica de sua organização semântico-formal. Não é que seja reprovável 

solicitar ao aluno a identificação de uma forma ou da noção semântica de um termo, mas o 
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trabalho com nominalizações deverbais não pode se restringir a isso. No caso de X-DOR, 

considero imperativo chamar atenção para o potencial que tem esses nominais de referir e 

predicar ao mesmo tempo, uma característica que os torna um tipo de construção peculiar na 

língua: uma categoria que é meio nome e meio verbo. Por causa dessa peculiaridade, o uso de 

tais construções produz certos efeitos de sentido no discurso. Conforme ficou demonstrado 

principalmente na seção 3.3, as construções X-DOR atuam como um coadjuvante valioso na 

construção do texto, para o alcance de intenções comunicativo-interacionais. Tendo em vista a 

importância não só de X-DOR, mas também de outros tipos de construções derivadas na tarefa 

de tessitura do discurso, antes de apresentar as sugestões de que trata esta seção, esboço 

modestamente alguns procedimentos alternativos para o estudo da derivação nominal:  

• na exposição do tópico derivação, dar destaque (em seção espacial) ao estudo de 

construções nominalizadas, especificamente as deverbais; 

• atentar para os valores expressivos dos derivados deverbais em textos variados, com 

ênfase sobre seus aspectos construcionais, de modo a realçar valores semânticos que o 

derivado agrega (em contextos de uso), para além do significado de suas partes 

constituintes; 

• observar o grau de lexicalização das formas deverbais para distinguir aquelas em que a 

noção eventivo-processual oriunda das bases se tornou mais ou menos opaca, em 

contraste com aquelas que preservam tal noção; 

• associar o estudo das nominalizações deverbais a tópicos como ‘referenciação’ ou 

‘rastreamento de referentes’ no discurso; 

• articular, efetivamente, o tópico derivação deverbal com as atividades de leitura e 

escrita; 

• examinar o uso de construções deverbais em gêneros textuais diversificados, orais e 

escritos, a fim de identificar freqüência e se há prevalência de tipos em função da 

tipologia textual. 

 

Reitero que as atividades sugeridas a seguir não devem ser tomadas como ‘receitas’ ou 

‘soluções para inovar as aulas de língua portuguesa seja no Ensino Médio seja no Curso de 

Letras. Trata-se de simples sugestões ou referenciais que, uma vez discutidos e 

compreendidos, devem ser adaptados ao contexto da ação docente, podendo efetivamente 

auxiliar as abordagens adotadas nas práticas de ensino e de aprendizagem da língua materna. 

Indicam-se tópicos ilustrativos que tencionam subsidiar a criatividade docente, estimulando 
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um trabalho alternativo, criativo, com as construções deverbais X-DOR, diferente dos 

repetitivos exercícios estruturais propostos nos livros didáticos. São atividades de gramática 

de uso que se coadunam com o objetivo de adotar uma postura mais prática e reflexiva sobre a 

língua, tendo como foco os aspectos discursivo-interacionais de seu uso. As atividades devem 

contemplar as questões relativas à análise lingüística (elementos formais) e à análise do 

funcionamento discursivo-pragmático das formas em textos reais, utilizados em situação de 

leitura ou práticas afins.  

Em síntese, o foco das atividades didáticas com as construções deverbais incide nos 

elementos de sua materialidade morfossintática e também nos efeitos de sentidos por eles 

projetados. 

Apresento, a seguir, algumas estratégias didáticas elaboradas para serem objeto de 

apreciação e aplicação tanto em nível de Ensino Médio quanto no Curso Letras, observadas, é 

claro, as competências e habilidades lingüísticas exigidas para cada um desses níveis, bem 

como os objetivos do ensino de língua portuguesa em cada um deles. Cabe ao professor, 

juntamente com os alunos, adaptar as atividades em termos de grau de aprofundamento do 

conteúdo, seleção dos gêneros textuais a serem trabalhados, assim como os procedimentos 

didáticos a serem empregados etc. 

Antes, é necessário ainda reforçar que as sugestões apresentadas não envolvem 

“grades de exercícios” com seus respectivos “gabaritos”, mas são tópicos ilustrativos que 

podem auxiliar a criatividade docente, estimulando um trabalho alternativo e mais dinâmico 

com as construções X-DOR e outros tipos de nominalizações deverbais. 

 

Quadro 3: Sugestões de atividades para o ensino  

 
ATIVIDADES 

 
OBSERVAÇÕES 

• Pesquisar o conceito de derivação deverbal 
em gramáticas e livros didáticos. 

• Identificar exemplos de nominalizações 
deverbais, especificamente X-DOR, nos 
textos lidos ou produzidos. 

• Reconhecer os sentidos veiculados pelas 
construções X-DOR no interior dos 
enunciados. 

 
 
Essas atividades podem ser feitas 

em grupo ou individualmente. Têm o 
objetivo de colocar o aluno em contato 
com o processo de formação de nomes 
deverbais na língua, sua conceitualização 
e seus significados convencionais. 
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• Descrever a estrutura de X-DOR (ou de 
outras construções deverbais): 
identificação dos constituintes. 

• Classificar as bases verbais quanto ao tipo 
sintático-semântico. 

• Identificar os valores semânticos do 
sufixo, reforçando o seu caráter 
polissêmico. 

• Identificar os tipos semânticos de 
derivados em –dor. Focalizar seu status 
como padrão derivacional ou construção 
gramatical da língua. Distinguir valor 
prototípico e valores periféricos. 

• Pesquisar em jornais, revistas e textos 
publicitários o registro de formas novas.  

  

 
 
 
 
 
 
Essas são atividades voltadas para o 
reconhecimento da estrutura funcional 
dos nomes deverbais, dos seus elementos 
léxicos formadores e do caráter 
criativo/produtivo da construção X-DOR. 

 
• Discutir a presença e a importância do 

uso da construção deverbal X-DOR nos 
textos analisados. 

• Substituir X-DOR nos textos sob análise 
por construções oracionais de significado 
equivalente e discutir o resultado dessa 
operação. 

• Realizar procedimento inverso ao do item 
anterior, substituindo orações relativas 
por construções X-DOR correlatas. 
Discutir resultados. 

 

 
As atividades com esses tópicos 
objetivam estimular a pesquisa em sala 
de aula, além de incentivar o trabalho de 
reescritura dos textos, visando a procura 
de recursos alternativos de organização 
textual articuladores de distintos efeitos 
discursivos. O trabalho em grupo 
propicia espaço para o debate e 
veiculação de idéias. 

• Associar a freqüência de X-DOR aos tipos 
de textos estudados em sala de aula. 

• Comparar textos orais e escritos para 
verificar questões de freqüência de uso 
dos tipos de X-DOR. 

• Pesquisar, entre os alunos, quais os tipos 
de X-DOR mais recorrentes, como 
resultado da atividade indicada no item 
anterior. 

Essas são atividades (de iniciação à 
pesquisa com a língua) de foco 
estatístico, visando dar suporte às 
discussões teóricas sobre construções 
deverbais e os tipos de textos 
(orais/escritos), principalmente no 
quesito de freqüência de uso de X-DOR. 
O trabalho em grupo facilita a divisão 
das tarefas e o debate dos resultados. 

• Pesquisar em textos escritos 
(formais/informais) a ocorrência de X-
DOR menos lexicalizados (construídos no 
ato de produção do texto). 

• Comparar a estrutura argumental da 
construção X-DOR com a do predicado 
verbal derivante. 

• Refletir sobre os valores semânticos e 
socioculturais embutidos na construção 
X-DOR (pejoratividade associada à 
intensidade, exagero). 

 
 
São atividades adequadas para o trabalho 
individual, estimulando a comparação 
entre formas pertencentes a diferentes 
níveis estruturais da língua (morfologia e 
sintaxe). Essas tarefas servem ao 
propósito de levar ao reconhecimento de 
que há sempre formas alternativas de 
significar – de atribuir sentido – e de que, 
na prática, quando se troca a expressão (a 
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• Refletir sobre X-DOR como recurso de 
condensação de informação e como 
estratégia de retomada anafórica no 
interior do discurso. 

forma), troca-se também o significado. 

 

Com base nessas sugestões, pressupõe-se que as atividades devam inserir-se no roteiro 

cotidiano das demais atividades gramático-textuais em sala de aula, abrangendo as múltiplas 

manifestações comunicativas em contexto real de uso da língua. Para isso, é essencial estreitar 

as relações entre os níveis de descrição lingüística (morfológico, sintático, semântico) e 

avançar além do nível da frase como unidade de análise. 

Os encaminhamentos para o estudo dos deverbais em –dor (ou de outros tipos de 

nominalizações deverbais) aqui propostos podem e devem ser avaliados, complementados e 

adaptados por aqueles que têm a tarefa de ensino do português. O professor poderá adotar 

outras práticas que facilitem e favoreçam o alcance dos objetivos quanto à aprendizagem e 

uso das construções X-DOR com seus diferentes valores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta seção está organizada em duas partes. Na primeira, retomo sumariamente as 

conclusões apresentadas no capítulo 3, seção 3.2, que dizem respeito à caracterização das 

nominalizações deverbais em –dor como construção gramatical prototípica. Num segundo 

momento, teço algumas considerações sobre o caráter eventivo-processual dessas construções 

nominais e sobre uma questão diretamente relacionada a esse perfil processual, a saber: a 

configuração da estrutura argumental da construção, discutida no capítulo 3, seção 3.3. A 

análise desses dois aspectos básicos tem alguns desdobramentos, que também serão 

retomados brevemente nessas considerações finais. Entre eles, destaco o valor aspectual e a 

função textual de X-DOR como recurso anafórico e de condensação de um predicado 

oracional ou de um ‘evento’ (cf. seção 3.4). 

 Os derivados em –dor representam uma classe de nomes agentivos, que formam a 

construção deverbal X-DOR: pareamento de uma estrutura conceitual complexa com um 

significante e uma pragmática que lhe é peculiar. A construção se identifica como uma 

categoria simbólica mais complexa e mais elaborada, uma vez que é composta de duas 

unidades igualmente complexas: uma base verbal e um sufixo. A dimensão dessa 

complexidade se aprofunda porque X-DOR (tal como a maior parte das construções 

gramaticais de uma língua) é tipicamente polissêmica, ou seja, ela exibe uma variedade de 

significados interrelacionados e convencionalmente sancionados pelo uso. 

 A partir dos valores convencionalmente estabelecidos da construção, foram definidos 

cinco grupos de deverbais em –dor, com base em critério de afinidade semântica: Agente 

Ocupacional, Agente ad hoc, Experienciador, Tema e Instrumento. Constatou-se que apenas 

dois significados revelam-se produtivos na língua: o agentivo e o instrumental (cf. capítulo 3, 

seção 3.2.2), o que, aliás, confirma as conclusões de outros estudos já realizados sobre o 

tema1. O Agente Ocupacional se define como o membro prototípico da categoria, por 

expressar o sentido mais concreto e mais produtivo. Deverbais em –dor tipicamente designam 

ocupações. Esse sentido pode ser parafraseado como ‘aquele que pratica ou exerce uma ação 

ou atividade especificada pelo verbo, por dever de ofício ou obrigação’. ‘Agente ad hoc’, 

‘Experienciador’ e ‘Instrumento’ associam-se ao protótipo por extensão metafórica 

(relacionam-se pessoas e objetos seja por suas ações seja por suas funções). A construção X-

                                                 
1 Remeto à obra de Basilio referenciada neste trabalho e à pesquisa de Renca (2005). Com efeito, a entidade 
designada por um deverbal em –dor é tipicamente o ‘executor’ da ação ou processo, ou é o ‘possibilitador’, 
‘facilitador’ (‘auxiliar na execução’) da ação ou processo. 
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DOR que chamei de ‘Tema’ é menos tipicamente agentiva e se relaciona ao protótipo através 

de outra habilidade cognitiva, qual seja, a alteração de foco nos diferentes elementos da cena 

enunciativa. No caso, focaliza-se o recipiente (beneficiário, alvo ou entidade afetada) em vez 

do Agente. 

 Em virtude de seu perfil polissêmico, a construção X-DOR se expressa formalmente 

como uma rede, que se constrói a partir do protótipo – o Agente Ocupacional. O diagrama 

apresentado na seção 3.2.4 (Figura 1) constitui uma proposta de representação da rede 

polissêmica da construção. No diagrama, ‘Agente ad hoc’, ‘Experienciador’ e ‘Instrumento’ 

são representados na linha superior porque se ligam diretamente ao centro prototípico pela 

mesma habilidade cognitiva – conceitualização de um domínio em termos de outro. A classe 

‘Tema’ situa-se abaixo do centro prototípico no diagrama porque ela é gerada por habilidades 

cognitivas diferentes das anteriores.  

 As construções X-DOR exibem um valor semântico adicional, designado como 

Aspecto, que envolve o caráter eventual perfectivo ou habitual imperfectivo da agentividade, 

permitindo reconhecer agentes eventuais e agentes habituais. Em construções oracionais, o 

traço habitualidade da ação (associado ao aspecto imperfectivo) refere-se ao modo de 

embalagem da oração e, portanto, não pode ser atribuído à forma verbal isoladamente. No 

caso dos deverbais em –dor, é também no contexto da oração ou do discurso que se captura o 

valor habitual ou eventual da agentividade expressa pelo nome derivado (cf. capítulo 3, seção 

3.2.3). Contudo, os dados indicam uma tendência para a expressão do aspecto habitual em X-

DOR, dada a prevalência de construções do tipo Agente Ocupacional (que pressupõe 

habitualidade da ação) e do tipo Agente ad hoc (também fortemente marcado pelo aspecto 

habitual). 

 Na lingüística contemporânea de orientação mais formal, a descrição dos deverbais em 

–dor consiste principalmente na enumeração da série de entidades que o sufixo –dor pode 

perfilar, tais como: agentes humanos, instrumentos, animais, locativos, etc. As propriedades 

lexicogramaticais da construção deverbal são descritas, focalizando-se as relações temáticas 

que elas expressam (relações processo-participante). Os modelos gerativos de estudo 

morfológico, por sua vez, reconhecem a polissemia do sufixo e instituem regras de derivação 

que pretendem dar conta do total de possibilidades formativas do sufixo. Essas abordagens 

identificam as formas mais produtivas e prototípicas da construção. Nesse sentido, pode-se 

dizer que as abordagens formalistas dão conta da primeira etapa da análise de uma categoria 

complexa, prevista pela metodologia da lingüística cognitiva: a etapa de descrição de dados 

empíricos. Porém, deixam de cumprir a etapa complementar e mais importante: elas não 
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analisam como a categoria é estruturada, isto é como os diferentes sentidos da construção se 

relacionam uns aos outros. Essa fase compreende, por um lado, o exame das relações entre 

uma construção e suas instanciações e, por outro, a relação entre valores prototípicos e 

periféricos (cf. LANGACKER 1987).  

 A abordagem construcional dos derivados em –dor apresentada neste trabalho abrange 

as duas etapas de análise acima referidas. Os deverbais foram analisados como uma 

construção em si, seus valores convencionais foram listados, agrupados e descritos sob a 

forma de paráfrases, distinguindo-se o protótipo daqueles advindos de extensão de sentido e, 

assim, chegou-se à configuração da rede polissêmica da construção. 

 Este estudo demonstrou que os deverbais em –dor representam construções encaixadas 

que têm propriedades em comum com termos nominais primários, conforme sugere Dik 

(1997), porém, tal como outras construções encaixadas, dispõem de valência. A análise dos 

dados fornece evidência a favor de uma das hipóteses que assumi no início deste trabalho, 

com relação ao estatuto das nominalizações deverbais em –dor. A hipótese a que me refiro 

consistiu em afirmar que, no português, essa construção deverbal tem propriedades eventivo-

processuais e, assim como os ‘nomes de ação’ manifestam estrutura argumental 

correspondente àquela do predicado verbal de origem1. A confirmação dessa hipótese é 

particularmente útil porque contribui para dar uma certa unidade à descrição de 

nominalizações deverbais, analisadas na literatura específica como duas categorias distintas, a 

saber: ‘nomes de ação’ e ‘nomes de participante’. Sob essa perspectiva, a construção X-DOR 

situa-se na segunda categoria, a dos nomes de participante. 

 A configuração da estrutura argumental de X-DOR se apresenta do seguinte modo: o 

argumento externo, que corresponde ao sujeito da predicação derivante, é representado pelo 

sufixo –dor, incorporado à construção como resultado do processo derivacional; o argumento 

interno (correlato do objeto direto do predicado de origem), quando se manifesta, apresenta-se 

sob a forma de um ‘sintagma de possuidor’ (pronome possessivo) ou de um complemento 

preposicionado (SP). A especificação ou não do argumento interno de X-DOR depende de um 

conjunto de fatores pragmáticos, especialmente relacionados à informação de curto prazo 

compartilhada pelos participantes da interação. A valência potencial da construção deverbal 

pode se manifestar no exterior do sintagma nominal em que o deverbal figura como núcleo. 

Isso significa que o complemento SP de X-DOR pode ser expresso por anáfora zero, tal como 

                                                 
1 Lembro que essa hipótese contraria a idéia, defendida na literatura, de que os deverbais em –dor apenas 
designam o participante sujeito/agente da raiz verbal e, assim sendo, diferem de deverbais rotulados como nomes 
de ação, que mantêm propriedades dos verbos aos quais estão relacionados, preservando, inclusive, traços de sua 
estrutura argumental. 
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sucede com o argumento objeto direto do verbo em algumas estruturas oracionais (cf. capítulo 

3, seção 3.3). Os dados analisados mostram que há diferentes tipos de ‘zero’. O ‘zero 

anafórico’ representa o complemento SP que se refere a alguma entidade contextualmente 

dada ou recuperável. No caso do ‘zero inferido’, não há nenhum argumento que possa ser 

razoavelmente evocado do contexto (cf. FURTADO DA CUNHA, 2006) e, assim, o modo 

como se recupera a informação depende do conhecimento pragmático ou do conhecimento de 

mundo compartilhado pelos interlocutores. Há, portanto, casos de zero com motivação 

semântica, outros com motivação pragmática e até com ambos os tipos de motivações. Todos 

eles se explicam pela tendência à omissão de informação redundante, recuperável do contexto 

ou irrelevante para os propósitos comunicativos (cf. capítulo 3, seção 3.3). 

 Do exposto, depreende-se que os nomes deverbais em –dor são potencialmente 

capazes de referir e predicar ao mesmo tempo e que essa peculiaridade está diretamente 

vinculada à existência de valência potencial dessas construções nominais. Em outras palavras, 

os deverbais em –dor parecem constituir uma categoria ‘híbrida’, que reúne propriedades de 

nomes e de verbos (ou que não são tipicamente nem nome nem verbo), sendo que uns 

refletem esse perfil de forma mais evidente do que outros, e uma boa hipótese a ser aventada é 

que, quanto mais eles preservam a estrutura argumental do predicado verbal de origem mais 

próximos eles estão da referência a um estado de coisas e, portanto, mais distantes da 

nominalidade prototípica. 

 Os deverbais que designam agentes ocupacionais/profissionais são construções 

aparentemente mais lexicalizadas, expressões fixas, inconscientemente evocadas e 

incorporadas ao sistema da língua (professor, adestrador de animais, controlador de vôo). 

Nesses casos, o atributo ‘exercício de uma função’ é especialmente saliente. Sob esse aspecto, 

o Instrumento teria estatuto semelhante ao do Agente Ocupacional, isto é, derivados 

instrumentais em –dor seriam construções lexicalizadas no sentido acima referido, além do 

que são concebidos e criados também para exercerem uma ‘função’.  

 Tal como qualquer nome, um deverbal em –dor pode ter função anafórica no interior 

do discurso. Se definido (não genérico), normalmente remete a uma pessoa ou objeto 

específico, mencionado no texto (“Carlos Henrique Lopes sempre foi um poupador. O 

administrador de empresa... reservava 40% do seu salário para investir...”)1.  Quando 

aparece na forma genérica, tende a manifestar um atributo ou propriedade de um referente 

identificável no discurso (“Ane viveu ao lado do pai, organizador de shows e dono de casas 

                                                 
1 Os exemplos utilizados daqui em diante são recortes dos fragmentos de texto que constituem o corpus desta 
pesquisa.  
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noturnas”). Alguns autores consideram que esses deverbais são ‘nomes de não-evento’ ou 

‘nominalizações não-eventivas’, porque embora impliquem modalidade (‘poder’, ‘ser capaz 

de’, ‘saber fazer’), assim representados, eles não evocam um evento ou processo efetivamente 

realizado (cf. LEVIN; RAPPAPORT, 1988).  

 Os agentivos ad hoc (agentes habituais não profissionais) também podem ser definidos 

(“o negociador do dossiê antitucano”) ou indefinidos (“um distribuidor de drogas”). Eles não 

são lexicalizados, mas são derivados on line para servirem às necessidades imediatas do 

discurso e tendem a evocar uma proposição ou um ‘evento’ como um todo, e não um referente 

objeto ou pessoa, previamente mencionados. A análise dos dados revelou que essas formas ad 

hoc parecem estar mais disponíveis para funcionar como ‘condensadores’ de um ‘evento’ ou 

situação como um todo. Ou seja, esses deverbais podem substituir uma oração relativa, 

permitindo, assim, mais um nível de especificação na oração. Podem até, como dito, se referir 

a um evento complexo, previamente estabelecido no discurso. Um agentivo ad hoc definido é 

fórico, necessariamente temporal e, ao mesmo tempo em que aponta para um referente 

específico, remete ao evento que tem esse referente como participante. É o caso da expressão 

“o negociador do dossiê antitucano”, mencionada acima. A literatura reconhece agentivos ad 

hoc assim configurados como ‘nome de evento’ porque, segundo os defensores desse ponto 

de vista, nesse caso, o deverbal evoca uma situação ou processo que, de fato, teve lugar ou 

que se realizou efetivamente (cf. LEVIN; RAPPAPORT, 1988). No modelo de aspecto lexical 

de Vendler (1967), essa expressão seria classificada como um predicado do tipo 

accomplishment: o predicado prevê todos os estágios internos do processo de ‘negociação’ do 

referido dossiê, incluindo o último estágio, aquele que constitui o encerramento da 

‘negociação’ ou a completude do evento. Accomplishments são processos durativos e télicos 

(cf. capítulo 3, seção 3.2).  

 A análise dos dados me levou a modalizar o sentido dessa proposta porque, quando se 

observa o uso do deverbal em contexto específico, vê-se que outros recursos lingüísticos 

presentes podem alterar essa leitura de realização ‘efetiva’ de evento. Uma dessas pistas 

textuais é a forma temporal do verbo que funciona como núcleo do predicado (cf. “um amigo 

íntimo do presidente é/será o negociador do dossiê antitucano”.). Usado de forma indefinida 

ou genérica, o deverbal ad hoc é, em geral, não fórico e pode ser interpretado ou como 

eventivo ou como não eventivo, tal como acontece, respectivamente, em (a) ‘o Presidente 

Lula é “um distribuidor de benefícios”’ e (b) “um observador desatento poderia imaginar que 

a nova geração levantou a bandeira revolucionária...”. Mais uma vez, a interpretação 

‘eventiva’ ou ‘não eventiva’ depende crucialmente do contexto em que o deverbal está 
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inserido. Assim também sucede com a expressão de aspecto habitual desses deverbais ad hoc: 

observando os exemplos (a) e (b), acima, aparentemente, “um distribuidor de benefícios” é 

mais habitual do que “um observador desatento”, que parece, na verdade, mais eventual. 

 Um deverbal em –dor mais lexicalizado (Agente Ocupacional e Instrumento) pode ser 

parafraseado por uma oração modal e o nominal é tipicamente indefinido: ‘um administrador’ 

= ‘aquele que ‘pode’, ‘sabe’, ‘tem habilidade para’ administrar’. Por outro lado, um deverbal 

em –dor do tipo ad hoc (agente habitual, não profissional) é tipicamente parafraseado por uma 

oração temporal e o nominal é mais tipicamente definido: ‘o negociador do dossiê’ = ‘aquele 

que negocia/negociou o dossiê’. Esse último seria, portanto, mais eventivo. No contexto deste 

trabalho, essas considerações sobre o funcionamento dos deverbais em –dor não podem ser 

consideradas conclusivas, pois, como dito em momentos anteriores, a comprovação dessas 

suposições necessita de suporte de dados empíricos devidamente quantificados e isso não foi 

feito no presente estudo. Por essa razão, tenho-me referido a tais questões em forma de 

parecer, baseado em análise qualitativa de dados reais. 

 O referencial teórico adotado neste estudo oferece uma abordagem alternativa das 

construções deverbais em –dor no português do Brasil. Essa abordagem avança em relação 

aos estudos anteriores, no sentido de que a análise não se restringe às propriedades 

representacionais do sistema de derivação em –dor, mas inclui as diferentes construções que 

ele realiza, o modo como tais construções se relacionam entre si, além de descrever o 

funcionamento textual dessas nominalizações deverbais. 

 Finalmente, conforme indiquei na introdução, o português contém outros afixos 

formadores de nomes agentivos, além do sufixo –dor. A análise proposta para a construção 

deverbal X-DOR pode, portanto, ser estendida a outras formações agentivas nominais da 

língua. Aliás, no quadro teórico da lingüística cognitiva, é possível postular, inclusive, que as 

construções agentivas constituam uma construção gramatical básica, com estrutura radial que 

demonstre não só as várias acepções de X-DOR como das outras formações derivadas 

agentivas (deverbais ou denominais), mas isso é assunto para outro trabalho. 
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ANEXO I 
QUADRO 1 

DADOS D&G NATAL – FALA 
CONSTRUÇÕES X-DOR: CATEGORIA SINTÁTICA DO DERIVADO 

 
CATEGORIA SINTÁTICA DEVERBAL 

SUBSTANTIVO ADJETIVO 
01) Armadores +  
02) Aterrorizador +  
03) Batedores +  
04) Bebedor +  
05) Buscador +  
06) Cantora +  
07) Cobertores +  
08) Compradores +  
09) Computadores +  
10) Congelador +  
11) Conservador  + 
12) Corredor +  
13) Decantador +  
14) Defensor +  
15) Despertador +  
16) Diretor +  
17) Elevador +  
18) Fornecedores +  
19) Gravador +  
20) Imperador +  
21) Indicador  + 
22) Instrumentador +  
23) Jogadores +  
24) Liquidificador +  
25) Locadora +  
26) Morador +  
27) Orador +  
28) Orientador +  
29) Pintor +  
30) Preletores +  
31) Professor +  
32) Protetor +  
33) Receptor +  
34) Roedores +  
35) Salvador +  
36) Seqüestradores +  
37) Sonhadora  + 
38) Supervisor +  
39) Trabalhadores +  
40) Vencedor +  
41) Vendedor +  
42) Ventilador +  
TOTAL 39 03 
 92,8% 7,1% 
 TOTAL 39 03 
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ANEXO I 
 

QUADRO 2 
 

DADOS D&G NATAL –  ESCRITA 
CONSTRUÇÕES X-DOR: CATEGORIA SINTÁTICA DO DERIVADO 

 
CATEGORIA SINTÁTICA DEVERBAL 

SUBSTANTIVO ADJETIVO 
01) Administradores +  
02) Armadores +  
03) Batedor +  
04) Bebedores +  
05) cantora +  
06) Castrador  + 
07) causadores +  
08) Colonizadores +  
09) Congelador +  
10) Contador +  
11) Corredor +  
12) Decantador +  
13) Diretora +  
14) Incentivadoras +  
15) Interruptor +  
16) Jogadores +  
17) Liquidificador +  
18) Medidor +  
19) Mergulhadores +  
20) Organizadores +  
21) Pescadores +  
22) Pintor +  
23) Preletores +  
24) Produtora  + 
25) Professor +  
26) Reparadoras  + 
27) Seqüestradores +  
28) Sonhadora  + 
29) Traidor +  
30) Vencedor +  
31) Ventilador +  
TOTAL 27 04 
% 87,0% 13,0% 
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ANEXO I 
        QUADRO 3 

 
DADOS VEJA 

CONSTRUÇÕES X-DOR: CATEGORIA SINTÁTICA DO DERIVADO1 
 

CATEGORIA SINTÁTICA DEVERBAL 
SUBSTANTIVO ADJETIVO 

0001) Abonador  + 
0002) Abridores +  
0003) Abusador +  
0004) Aceitador +  
0005) Acelerador +  
0006) Acusador +  
0007) Administrador +  
0008) Admirador +  
0009) Adoradores +  
0010) Afinadores +  
0011) Agitador +  
0012) Agressor +  
0013) Ameaçadoras  + 
0014) Andador +  
0015) Animador (a, es) + + 
0016) Aparador +  
0017) Aparteador +  
0018) Apoiadores +  
0019) Apostadores +  
0020) Apreciador +  
0021) Arranhador +  
0022) Arrebatadora  + 
0023) Arrecadador +  
0024) Articulador +  
0025) Aspiradores +  
0026) Assustadora  + 
0027) Aterrador  + 
0028) Aterrorizador  + 
0029) Atormentadora  + 
0030) Atravessadora +  
0031) Avaliador +  
0032) Avassalador  + 
0033) Bajuladores +  
0034) Batalhadores +  
0035) Batedor +  
0036) Bloqueador +  
0037) Caçadores +  
0038) Catalisador +  
0039) Centralizador  + 
0040) Colaboradores +  
0041) Colecionadores +  
0042) Colonizadores +  

                                                 
1 Os deverbais ambivalentes (que figuram no corpus como S e A) são marcados duplamente nesta tabela. 
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0043) Compensadora  + 
0044) Comprador +  
0045) Comprometedora  + 
0046) Computador +  
0047) Conciliador  + 
0048) Condutor +  
0049) Conhecedor (a) + + 
0050) Conquistadores +  
0051) Conservador (es, as) + + 
0052) Consoladoras  + 
0053) Consternador  + 
0054) Constrangedor  + 
0055) Construtor (a, es) +  
0056) Consultor +  
0057) Consumidor (es) + + 
0058) Controladora (es) + + 
0059) Controladores +  
0060) Conversador +  
0061) Coordenador +  
0062) Corredores +  
0063) Cortadores +  
0064) Criador +  
0065) Cumpridor (es) + + 
0066) Decoradora +  
0067) Defensor +  
0068) Definidor  + 
0069) Deflagrador  + 
0070) Denunciador  + 
0071) Depuradora  + 
0072) Desabonadores  + 
0073) Desafiador  + 
0074) Desagregadores  + 
0075) Desalentador  + 
0076) Desanimadora  + 
0077) Desbravadores +  
0078) Descobridores +  
0079) Desestabilizadora  + 
0080) Desinibidor +  
0081) Desolador  + 
0082) Despertador +  
0083) Destruidora + + 
0084) Desumanizadora  + 
0085) Detector +  
0086) Detentor +  
0087) Detonador +  
0088) Devastador  + 
0089) Dilacerador  + 
0090) Diretor +  
0091) Distribuidor (as) +  
0092) Ditador +  
0093) Divisor +  
0194) Divulgadores +  
0095) Doadores +  
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0096) Editores +  
0097) Educadores +  
0098) Eleitores +  
0099) Elevadores +  
0100) Emissora +  
0101) Empreendedor (es) + + 
0102) Empregador (a, es) + + 
0103) Encantador  + 
0104) Enganador (a) + + 
0105) Engarrafadora +  
0106) Engolidores +  
0107) Entregador +  
0108) Equalizador +  
0109) Esclarecedor  + 
0110) Escritores +  
0111) Esmagadora  + 
0112) Especulador +  
0113) Espoliadoras  + 
0114) Estabilizador +  
0115) Estarrecedor  + 
0116) Exibidor +  
0117) Exploradores +  
0118) Exportador +  
0119) Exterminadores +  
0120) Facilitador +  
0121) Falsificadores +  
0122) Fazedor +  
0123) Filmadora +  
0124) Financiador +  
0125) Fiscalizadora  + 
0126) Formadores +  
0127) Fornecedor (a, es) + + 
0128) Fraudador +  
0129) Freqüentador +  
0130) Fundador +  
0131) Ganhador +  
0132) Gastador  + 
0133) Gerador (a, es) + + 
0134) Governador +  
0135) Gravador (as) +  
0136) Idealizador +  
0137) Ilustrador +  
0138) Imitador +  
0139) Incentivadores +  
0140) Incorporadoras +  
0141) Incubadoras +  
0142) Indicador +  
0143) Inibidora  + 
0144) Inovadora  + 
0145) Inspirador +  
0146) Invasores +  
0147) Inventora +  
0148) Inversor +  
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0149) Investidores + + 
0150) Investigadores +  
0151) Jogador +  
0152) Lavador +  
0153) Leitor (as) +  
0154) Limpador +  
0155) Linchadores +  
0156) Locadora +  
0157) Maquiador +  
0158) Marcador +  
0159) Medidor +  
0160) Mercadores +  
0161) Merecedoras  + 
0162) Misturador +  
0163) Moderador +  
0164) Montadora +  
0165) Mordedoras +  
0166) Multiplicador (es) + + 
0167) Nadadores +  
0168) Negociador +  
0169) Nomeador +  
0170) Observador +  
0171) Operador (a, es) +  
0172) Opositor +  
0173) Opressores +  
0174) Ordenadora +  
0175) Organizador +  
0176) Pagador + + 
0177) Patrocinador +  
0178) Pecadoras +  
0179) Pensador +  
0180) Perdedores +  
0181) Pesquisadores +  
0182) Plantador +  
0183) Poluidora  + 
0184) Pontificadores +  
0185) Portadores  + 
0186) Poupador +  
0187) Pregador +  
0188) Preparador +  
0189) Prestadoras +  
0190) Procurador +  
0191) Produtor (a, es) + + 
0192) Programadores +  
0193) Promotor (as) +  
0194) Protetores + + 
0195) Provador +  
0196) Provedor + + 
0197) Provocador  + 
0198) Pulador +  
0199) Rastreador +  
0200) Receptadores +  
0201) Receptor (es) +  
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0202) Recicladores +  
0203) Recrutadora +  
0204) Redatores +  
0205) Redutores +  
0206) Reguladora  + 
0207) Relator +  
0208) Renovador  + 
0219) Reparador  + 
0210) Retransmissora +  
0211) Reveladora  + 
0212) Revendedores +  
0213) Revitalizadora  + 
0214) Roedora +  
0215) Sabotadores +  
0216) Sacadores +  
0217) Secador +  
0218) Sedutora  + 
0219) Seguidores +  
0220) Seguradoras +  
0221) Sensores +  
0222) Simulador +  
0223) Sofredora  + 
0224) Tentadores  + 
0225) Tocadores +  
0226) Tomadores +  
0227) Trabalhadores + + 
0228) Tranqüilizadora  + 
0229) Transformadoras  + 
0230) Transmissor  + 
0231) Transportadora  + 
0232) Tratadores +  
0233) Treinador +  
0234) Vazador +  
0235) Vencedor (es) + + 
0236) Vendedor +  
0237) Violadores +  
TOTAL 182 74 
% 71,0% 29,0% 

 
Deverbais 237. Excluindo-se a ocorrência do locativo provador = 236 + 20 ambivalentes 
contados duplamente (S e A) = 256 (182 S + 74 A). 
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ANEXO I 
 

         QUADRO 4 
 

DADOS VEJA 
CONSTRUÇÕES X-DOR SUBSTANTIVO: TIPO VALENCIAL DA BASE 

 
TIPO VALENC. BASE1 DEVERBAL BASE 

UN BI TR DP 
0001) Abridores Abrir    + 
0002) Abusador Abusar  +   
0003) Aceitador Aceitar  +   
0004) Acelerador Acelerar    + 
0005) Acusador Acusar  +   
0006) Administrador Administrar  +   
0007) Admirador Admirar  +   
0008) Adoradores Adorar  +   
0009) Afinadores Afinar  +   
0010) Agitador Agitar  +   
0011) Agressor Agredir  +   
0012) Andador Andar +    
0013) Animadores Animar  +   
0014) Aparador Aparar  +   
0015) Aparteador Apartear  +   
0016) Apoiadores Apoiar  +   
0017) Apostadores Apostar  +   
0018) Apreciador Apreciar  +   
0019) Arranhador Arranhar  +   
0020) Arrecadador Arrecadar  +   
0021) Articulador Articular  +   
0022) Aspiradores Aspirar    + 
0023) Atravessadora Atravessar  +   
0024) Avaliador Avaliar  +   
0025) Bajuladores Bajular  +   
0026) Batalhadores Batalhar +    
0027) Batedor Bater    + 
0028) Bloqueador Bloquear  +   
0029) Caçadores Caçar    + 
0030) Catalisador Catalisar  +   
0031) Colaboradores Colaborar  +   
0032) Colecionadores Colecionar  +   
0033) Colonizadores Colonizar  +   
0034) Comprador Comprar  +   
0035) Computador Computar  +   
0036) Condutor Conduzir  +   
0037) Conhecedor Conhecer  +   
0038) Conquistadores Conquistar  +   
0039) Conservadores Conservar  +   
0040) Construtor (a, es) Construir  +   
0041) Consultor Consultar  +   

                                                 
1 UN = unário, BI = binário, TR = ternário e DP = dúplice, isto é, que pode ser classificado como UN ou BI. 
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0042) Consumidor Consumir  +   
0043) Controladores Controlar  +   
0044) Conversador Conversar +    
0045) Coordenador Coordenar  +   
0046) Corredores Correr +    
0047) Cortadores Cortar  +   
0048) Criador Criar  +   
0049) Cumpridor Cumprir  +   
0050) Decoradora Decorar  +   
0051) Defensor Defender  +   
0052) Desbravadores Desbravar  +   
0053) Descobridores Descobrir  +   
0054) Desinibidor Desinibir  +   
0055) Despertador Despertar    + 
0056) Destruidora Destruir  +   
0057) Detector Detectar  +   
0058) Detentor Deter  +   
0059) Detonador Detonar  +   
0060) Diretor Dirigir  +   
0061) Distribuidor (as) Distribuir  +   
0062) Ditador Ditar  +   
0063) Divisor Dividir  +   
0064) Divulgadores Divulgar  +   
0065) Doadores Doar   +  
0066) Editores Editar  +   
0067) Educadores Educar  +   
0068) Eleitores Eleger  +   
0069) Elevadores Elevar  +   
0070) Emissora Emitir  +   
0071) Empreendedores Empreender  +   
0072) Empregadores Empregar  +   
0073) Enganador Enganar  +   
0074) Engarrafadora Engarrafar  +   
0075) Engolidores Engolir  +   
0076) Entregador Entregar   +  
0077) Equalizador Equalizar  +   
0078) Escritores Escrever  +   
0079) Especulador Especular  +   
0080) Estabilizador Estabilizar  +   
0081) Exibidor Exibir  +   
0082) Exploradores Explorar  +   
0083) Exportador Exportar  +   
0084) Exterminadores Exterminar  +   
0085) Facilitador Facilitar  +   
0086) Falsificadores Falsificar  +   
0087) Fazedor Fazer  +   
0088) Filmadora Filmar  +   
0089) Financiador Financiar  +   
0090) Formadores Formar  +   
0091) Fornecedor Fornecer   +  
0092) Fraudador Fraudar  +   
0093) Freqüentador Freqüentar  +   
0094) Fundador Fundar  +   
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0095) Ganhador Ganhar  +   
0096) Geradores Gerar  +   
0097) Governador Governar  +   
0098) Gravador Gravar  +   
0099) Idealizador Idealizar  +   
0100) Ilustrador Ilustrar  +   
0101) Imitador Imitar  +   
0102) Incentivadores Incentivar  +   
0103) Incorporadoras Incorporar  +   
0104) Incubadoras Incubar  +   
0105) Indicador Indicar  +   
0106) Inspirador Inspirar  +   
0107) Invasores Invadir  +   
0108) Inventora Inventar  +   
0109) Inversor Inverter  +   
0110) Investidores Investir  +   
0111) Investigadores Investigar  +   
0112) Jogador Jogar    + 
0113) Lavador Lavar  +   
0114) Leitor Ler    + 
0115) Limpador Limpar  +   
0116) Linchadores Linchar  +   
0117) Locadora Locar  +   
0118) Maquiador Maquiar  +   
0119) Marcador Marcar  +   
0120) Medidor Medir  +   
0121) Mercadores Mercar  +   
0122) Misturador Misturar  +   
0123) Moderador Moderar  +   
0124) Montadora Montar  +   
0125) Mordedoras Morder  +   
0126) Multiplicadores Multiplicar  +   
0127) Nadadores Nadar +    
0128) Negociador Negociar  +   
0129) Nomeador Nomear  +   
0130) Observador Observar  +   
0131) Operador (a, es) Operar  +   
0132) Opositor Opor  +   
0133) Opressores Oprimir  +   
0134) Ordenadora Ordenar  +   
0135) Organizador Organizar  +   
0136) Pagador Pagar  +   
0137) Patrocinador Patrocinar  +   
0138) Pecadoras Pecar +    
0139) Pensador Pensar +    
0140) Perdedores Perder  +   
0141) Pesquisadores Pesquisar    + 
0142) Plantador Plantar  +   
0143) Pontificadores Pontificar  +   
0144) Poupador Poupar +    
0145) Pregador Pregar  +   
0146) Preparador Preparar  +   
0147) Prestadoras Prestar   +  
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0148) Procurador Procurar  +   
0149) Produtor (a) Produzir  +   
0150) Programadores Programar  +   
0151) Promotor (as) Promover  +   
0152) Protetores Proteger  +   
0153) Provador Provar  +   
0154) Provedor Prover  +   
0155) Pulador Pular +    
0156) Rastreador Rastrear  +   
0157) Receptadores Receptar  +   
0158) Receptor Receber  +   
0159) Recicladores Reciclar  +   
0160) Recrutadora Recrutar  +   
0161) Redatores Redigir  +   
0162) Redutores Reduzir  +   
0163) Relator Relatar  +   
0164) Retransmissora Retransmitir  +   
0165) Revendedores Revender  +   
0166) Roedora Roer  +   
0167) Sabotadores Sabotar  +   
0168) Sacadores Sacar  +   
0169) Secador Secar  +   
0170) Seguidores Seguir  +   
0171) Seguradoras Segurar  +   
0172) Sensores Sentir  +   
0173) Simulador Simular  +   
0174) Tocadores Tocar  +   
0175) Tomadores Tomar  +   
0176) Trabalhadores Trabalhar +    
0177) Tratadores Tratar  +   
0178) Treinador Treinar  +   
0179) Vazador Vazar  +   
0180) Vencedor Vencer  +   
0181) Vendedor Vender  +   
0182) Violadores Violar  +   
TOTAL  10 159 04 09 
%  5,5% 87,3% 2,2% 5,0% 

 
Resumo: 87,3% provém de bases que são tipicamente binárias (2 participantes). Apenas 
5,5% originam-se de bases que são predicados unários (1 participante). Juntando-se os 
binários com os dúplices (5,0%), que também podem ser binários, o total de binários (reais + 
potenciais) sobe para 92,3%. 
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ANEXO I 
 

QUADRO 5 
 

DADOS VEJA 
CONSTRUÇÕES X-DOR – TIPO EVENTIVO-ASPECTUAL DA BASE1 

 
TIPO DE EVENTO DEVERBAL BASE 

ATIV. ACCOMP. ACHIEV. ESTADO 
0001) Abridores Abrir  +   
0002) Abusador Abusar +    
0003) Aceitador Aceitar    + 
0004) Acelerador Acelerar +    
0005) Acusador Acusar  +   
0006) Administrador Administrar +    
0007) Admirador Admirar    + 
0008) Adoradores Adorar    + 
0009) Afinadores Afinar  +   
0010) Agitador Agitar +    
0011) Agressor Agredir  +   
0012) Andador Andar +    
0013) Animadores Animar    + 
0014) Aparador Aparar  +   
0015) Aparteador Apartear  +   
0016) Apoiadores Apoiar +    
0017) Apostadores Apostar   +  
0018) Apreciador Apreciar    + 
0019) Arranhador Arranhar  +   
0020) Arrecadador Arrecadar  +   
0021) Articulador Articular  +   
0022) Aspiradores Aspirar  +   
0023) Atravessadora Atravessar  +   
0024) Avaliador Avaliar  +   
0025) Bajuladores Bajular +    
0026) Batalhadores Batalhar +    
0027) Batedor Bater   +  
0028) Bloqueador Bloquear  +   
0029) Caçadores Caçar +    
0030) Catalisador Catalisar  +   
0031) Colaboradores Colaborar +    
0032) Colecionadores Colecionar +    
0033) Colonizadores Colonizar  +   
0034) Comprador Comprar  +   
0035) Computador Computar  +   
0036) Condutor Conduzir +    
0037) Conhecedor Conhecer    + 
0038) Conquistadores Conquistar  +   
0039) Conservadores Conservar +    
0040) Construtor (a, es) Construir  +   
0041) Consultor Consultar  +   

                                                 
1 Categorias de aspecto lexical proposta por Vendler (1967): atividade, accomplisment, achievement e estado. 
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0042) Consumidor Consumir  +   
0043) Controladores Controlar +    
0044) Conversador Conversar +    
0045) Coordenador Coordenar +    
0046) Corredores Correr +    
0047) Cortadores Cortar  +   
0048) Criador Criar  +   
0049) Cumpridor Cumprir  +   
0050) Decoradora Decorar  +   
0051) Defensor Defender +    
0052) Desbravadores Desbravar  +   
0053) Descobridores Descobrir   +  
0054) Desinibidor Desinibir  +   
0055) Despertador Despertar   +  
0056) Destruidora Destruir  +   
0057) Detector Detectar   +  
0058) Detentor Deter    + 
0059) Detonador Detonar   +  
0060) Diretor Dirigir +    
0061) Distribuidor (as) Distribuir  +   
0062) Ditador Ditar +    
0063) Divisor Dividir  +   
0064) Divulgadores Divulgar  +   
0065) Doadores Doar   +  
0066) Editores Editar  +   
0067) Educadores Educar +    
0068) Eleitores Eleger   +  
0069) Elevadores Elevar  +   
0070) Emissora Emitir  +   
0071) Empreendedores Empreender +    
0072) Empregadores Empregar   +  
0073) Enganador Enganar +    
0074) Engarrafadora Engarrafar  +   
0075) Engolidores Engolir   +  
0076) Entregador Entregar   +  
0077) Equalizador Equalizar  +   
0078) Escritores Escrever  +   
0079) Especulador Especular +    
0080) Estabilizador Estabilizar  +   
0081) Exibidor Exibir  +   
0082) Exploradores Explorar +    
0083) Exportador Exportar  +   
0084) Exterminadores Exterminar  +   
0085) Facilitador Facilitar +    
0086) Falsificadores Falsificar  +   
0087) Fazedor Fazer  +   
0088) Filmadora Filmar  +   
0089) Financiador Financiar  +   
0090) Formadores Formar  +   
0091) Fornecedor Fornecer +    
0092) Freqüentador Freqüentar +    
0093) Fraudador Fraudar  +   
0094) Fundador Fundar   +  
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0095) Ganhador Ganhar   +  
0096) Geradores Gerar +    
0097) Governador Governar +    
0098) Gravador Gravar  +   
0099) Idealizador Idealizar +    
0100) Ilustrador Ilustrar  +   
0101) Imitador Imitar  +   
0102) Incentivadores Incentivar +    
0103) Incorporadoras Incorporar   +  
0104) Incubadoras Incubar  +   
0105) Indicador Indicar   +  
0106) Inspirador Inspirar    + 
0107) Invasores Invadir  +   
0108) Inventora Inventar  +   
0109) Inversor Inverter  +   
0110) Investidores Investir  +   
0111) Investigadores Investigar  +   
0112) Jogador Jogar  +   
0113) Lavador Lavar  +   
0114) Leitor Ler  +   
0115) Limpador Limpar  +   
0116) Linchadores Linchar  +   
0117) Locadora Locar  +   
0118) Maquiador Maquiar  +   
0119) Marcador Marcar +    
0120) Medidor Medir  +   
0121) Mercadores Mercar  +   
0122) Misturador Misturar  +   
0123) Moderador Moderar  +   
0124) Montadora Montar  +   
0125) Mordedoras Morder   +  
0126) Multiplicadores Multiplicar +    
0127) Nadadores Nadar +    
0128) Negociador Negociar  +   
0129) Nomeador Nomear   +  
0130) Observador Observar +    
0131) Operador (a, es) Operar  +   
0132) Opositor Opor    + 
0133) Opressores Oprimir +    
0134) Ordenadora Ordenar  +   
0135) Organizador Organizar  +   
0136) Pagador Pagar  +   
0137) Patrocinador Patrocinar  +   
0138) Pecadoras Pecar +    
0139) Pensador Pensar +    
0140) Perdedores Perder   +  
0141) Pesquisadores Pesquisar  +   
0142) Plantador Plantar  +   
0143) Pontificadores Pontificar +    
0144) Poupador Poupar +    
0145) Pregador Pregar +    
0146) Preparador Preparar  +   
0147) Prestadoras Prestar  +   
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0148) Procurador Procurar +    
0149) Produtor (a) Produzir  +   
0150) Programadores Programar  +   
0151) Promotor (as) Promover  +   
0152) Protetores Proteger +    
0153) Provador Provar  +   
0154) Provedor Prover +    
0155) Pulador Pular   +  
0156) Rastreador Rastrear  +   
0157) Receptadores Receptar   +  
0158) Receptor Receber   +  
0159) Recicladores Reciclar  +   
0160) Recrutadora Recrutar  +   
0161) Redatores Redigir  +   
0162) Redutores Reduzir  +   
0163) Relator Relatar  +   
0164) Retransmissora Retransmitir  +   
0165) Revendedores Revender  +   
0166) Roedora Roer  +   
0167) Sabotadores Sabotar  +   
0168) Sacadores Sacar   +  
0169) Secador Secar  +   
0170) Seguidores Seguir +    
0171) Seguradoras Segurar  +   
0172) Sensores Sentir   +  
0173) Simulador Simular  +   
0174) Tocadores Tocar  +   
0175) Tomadores Tomar  +   
0176) Trabalhadores Trabalhar +    
0177) Tratadores Tratar  +   
0178) Treinador Treinar  +   
0179) Vazador Vazar  +   
0180) Vencedor Vencer   +  
0181) Vendedor Vender  +   
0182) Violadores Violar  +   
TOTAL  47 102 24 09 
%  26,0% 56,0% 13,0% 5,0% 
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ANEXO I 
 

 QUADRO 6 
 

DADOS VEJA – SUBSTANTIVOS 
CONSTRUÇÕES X-DOR: TIPO SEMÂNTICO DO DERIVADO 

 
PAPEL SEMÂNTICO 

AGENTE 
 

DEVERBAL 
OCUPAC. AD HOC 

EXP. INSTR. TEMA 

0001) Abridores    +  
0002) Abusador  +    
0003) Aceitador     + 
0004) Acelerador    +  
0005) Acusador  +    
0006) Administrador +     
0007) Admirador   +   
0008) Adoradores   +   
0009) Afinadores +     
0010) Agitador  +    
0011) Agressor  +    
0012) Andador    +  
0013) Animadores     + 
0014) Aparador  +    
0015) Aparteador  +    
0016) Apoiadores  +    
0017) Apostadores  +    
0018) Apreciador   +   
0019) Arranhador    +  
0020) Arrecadador  +    
0021) Articulador  +    
0022) Aspiradores    +  
0023) Atravessadora +     
0024) Avaliador +     
0025) Bajuladores  +    
0026) Batalhadores  +    
0027) Batedor  +    
0028) Bloqueador    +  
0029) Caçadores + +    
0030) Catalisador  +    
0031) Colaboradores  +    
0032) Colecionadores  +    
0033) Colonizadores  +    
0034) Comprador  +    
0035) Computador    +  
0036) Condutor  +    
0037) Conhecedor     + 
0038) Conquistadores  +    
0039) Conservadores  +    
0040) Construtor (a, es) + +    
0041) Consultor +     
0042) Consumidor  +    
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0043) Controladores +     
0044) Conversador  +    
0045) Coordenador +     
0046) Corredores +     
0047) Cortadores +   +  
0048) Criador  +    
0049) Cumpridor  +    
0050) Decoradora +     
0051) Defensor  +    
0052) Desbravadores  +    
0053) Descobridores  +    
0054) Desinibidor    +  
0055) Despertador    +  
0056) Destruidora  +    
0057) Detector    +  
0058) Detentor     + 
0059) Detonador    +  
0060) Diretor +     
0061) Distribuidor (as) + +    
0062) Ditador  +    
0063) Divisor    +  
0064) Divulgadores  +    
0065) Doadores  +    
0066) Editores +     
0067) Educadores +     
0068) Eleitores  +    
0069) Elevadores    +  
0070) Emissora +     
0071) Empreendedores  +    
0072) Empregadores  +    
0073) Enganador  +    
0074) Engarrafadora +     
0075) Engolidores  +    
0076) Entregador +     
0077) Equalizador    +  
0078) Escritores +     
0079) Especulador  +    
0080) Estabilizador    +  
0081) Exibidor +     
0082) Exploradores  +    
0083) Exportador  +    
0084) Exterminadores  +    
0085) Facilitador  +    
0086) Falsificadores  +    
0087) Fazedor  +    
0088) Filmadora    +  
0089) Financiador  +    
0090) Formadores  +    
0091) Fornecedor + +    
0092) Fraudador  +    
0093) Freqüentador  +    
0094) Fundador  +    
0095) Ganhador     + 
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0096) Geradores    +  
0097) Governador +     
0098) Gravador (a) +   +  
0099) Idealizador  +    
0100) Ilustrador +     
0101) Imitador +     
0102) Incentivadores  +    
0103) Incorporadoras +     
0104) Incubadoras    +  
0105) Indicador    +  
0106) Inspirador     + 
0107) Invasores  +    
0108) Inventora  +    
0109) Inversor    +  
0110) Investidores  +    
0111) Investigadores +     
0112) Jogador +     
0113) Lavador +     
0114) Leitor (as)  +  +  
0115) Limpador    +  
0116) Linchadores  +    
0117) Locadora +     
0118) Maquiador +     
0119) Marcador    +  
0120) Medidor    +  
0121) Mercadores  +    
0122) Misturador    +  
0123) Moderador    +  
0124) Montadora +     
0125) Mordedoras  +    
0126) Multiplicadores  +    
0127) Nadadores  +    
0128) Negociador  +    
0129) Nomeador  +    
0130) Observador  +    
0131) Operador (a, es) + +    
0132) Opositor  +    
0133) Opressores  +    
0134) Ordenadora  +    
0135) Organizador +     
0136) Pagador  +    
0137) Patrocinador  +    
0138) Pecadoras  +    
0139) Pensador  +    
0140) Perdedores     + 
0141) Pesquisadores +     
0142) Plantador +     
0143) Pontificadores  +    
0144) Poupador  +    
0145) Pregador  +    
0146) Preparador +     
0147) Prestadoras +     
0148) Procurador +     
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0149) Produtor (a) +     
0150) Programadores +     
0151) Promotor (as) + +    
0152) Protetores  +  +  
0153) Provedor  +    
0154) Pulador  +    
0155) Rastreador    +  
0156) Receptadores  +    
0157) Receptor (es)    + + 
0158) Recicladores +     
0159) Recrutadora  +    
0160) Redatores +     
0161) Redutores    +  
0162) Relator +     
0163) Retransmissora +     
0164) Revendedores +     
0165) Roedora  +    
0166) Sabotadores  +    
0167) Sacadores  +    
0168) Secador    +  
0169) Seguidores  +    
0170) Seguradoras +     
0171) Sensores    +  
0172) Simulador    +  
0173) Tocadores    +  
0174) Tomadores  +    
0175) Trabalhadores  +    
0176) Tratadores  +    
0177) Treinador +     
0178) Vazador  +    
0179) Vencedor     + 
0180) Vendedor + +    
0181) Violadores  +    
TOTAL 193 51 94 03 36 09 
% 26,4% 48,7% 1,5% 18,6% 4,7% 

 
Observação: o mesmo derivado em –dor pode se enquadrar em mais de um tipo semântico. Por 
exemplo, cortadores aparece como Agente Ocupacional e como Instrumento. O quadro acima 
apresenta 12 deverbais desse tipo que foram contados duplamente. Calculo: 181 tipos + 12 
ambivalentes = 193. Os percentuais foram calculados a partir desse valor (193). 
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ANEXO II 
      QUADRO 1 

 
DADOS VEJA 

CONSTRUÇÕES X-DOR SUBSTANTIVO: LISTA DE EXEMPLOS 
 

EXEMPLOS 
01. Num anúncio de jornais, em que também se insistia na tônica da inocuidade da publicidade 
– pintada como tão responsável pelos bêbados quanto os abridores de garrafa (!) -, o que 
estaria em jogo seria “o direito sagrado de se informar e formar a sua opinião”. (Veja, 
14.05.2008). 
02. No caso de profissionais como treinadores esportivos, a confiança parte dos pais, que os 
apresentam aos filhos como bons exemplos. (...) O abusador se aproveita desse vínculo para 
garantir o segredo. (Veja, 20.02.2008). 
03. Nesse processo não são apenas os preços que mudam; muda, também, o controle sobre a 
sua formação. ...O Brasil vai deixando de ser apenas um price taker, ou um aceitador de 
preços, como se diz, e começa a ser também um price maker, ou fazedor de preços. (Veja, 
30.04.2008). 
04. O maior acelerador de partículas do mundo vai reproduzir os fenômenos que sucederam 
ao Big Bang, a “súbita expansão” inicial do universo. (Veja, 25.06.2008). 
05. O acelerador, batizado de Large Hadron Cillider (LHC), cuja construção terminou 
recentemente..., tem como missão promover choques entre partículas subatômicas ...” (Veja, 
09.04.2008). 
06. A quebra do sigilo bancário do caseiro, praticada com o intuito de defender Palocci e 
desqualificar seu acusador é um estupro constitucional como poucas vezes os governantes 
ousaram cometer no Brasil. ... (Veja, 14.06.2006). 
07.... mas não adianta responder a essas acusações. Os acusadores têm interesse político em 
mantê-las. (Veja, 14.06.2006). 
08. O administrador de empresa Carlos Henrique Lopes... sempre foi um poupador. Desde o 
seu primeiro emprego, ainda como estagiário, reservava religiosamente 40% do salário para 
investir em ações de empresas. (Veja, 23.01.2008, p. 56). 
09. Durante os três anos de governo socialista, as empresas de cobre foram nacionalizadas... O 
resultado foi desastroso. O faturamento da indústria de cobre desabou devido à incompetência 
dos novos administradores. (Veja, 08.06.2006). 
10. Todos os envolvidos eram – alguns ainda são – admiradores do ministro Palocci e de sua 
gestão técnica como condutor da política econômica. (Veja, 05.06.2006). 
11. Escrever estado com inicial maiúscula, quando cidadão ou contribuinte vão assim mesmo, 
em minúsculas, é uma deformação típica mas não exclusivamente brasileira. Os franceses, 
estado-dependentes, adoradores de seu generoso cofre nacional, escrevem “État”. (Veja, 
14.03.2007).  
12. Nas minhas aulas, por exemplo, proponho aos meus alunos que eles estimem quantos 
afinadores de piano existem na Filadélfia. ... eles têm que saber a população da Filadélfia, a 
porcentagem de casa com piano ... quantos pianos um afinador consegue afinar em uma 
semana ... (Veja, 18.06.2008). 
13. Bruno Maranhão ... ajudou a fundar um partido comunista, o PCBR, e passou anos de 
exílio no Chile e na França. (...) Até a semana passada, esse agitador profissional era membro 
da direção do PT ... (Veja, 14.06.2006). 
14. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Incra foram entregues a agitadores 
comprometidos até a medula com o MST, de cuja costela nasceu o MLST. (Veja, 14.06.2006). 
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15. O sistema imunológico, ou imune, é uma espécie de exército – formado por células e 
tecidos – muito bem treinado para defender o organismo contra invasores. ... o sistema imune 
se organiza para produzir anticorpos contra o agressor. (Veja, 02.08.2006). 
16. A vida de meu filho foi marcada pelos médicos. De certa forma, ele é fruto da medicina. 
Um erro médico na hora do parto provocou-lhe uma paralisia cerebral. A paralisia cerebral é 
um distúrbio do movimento. Para caminhar, meu filho usa um andador. (Veja, 02.08.2006). 
17.... o olhar é a chave mestra de qualquer personagem de desenho e deve ser, portanto, o foco 
de toda a equipe de animadores. (Veja, 25.06.2008). 
18. Henrique Meirelles é um incansável aparador de arestas – inclusive na oposição. Agora, 
deve reunir-se com um dos mais inclementes críticos da política monetária do Banco Central, 
José Serra. (Veja, 14.03.2007). 
19. Lembro-me de que havia um microfone de apartes, em que o aparteador questionava 
quem estivesse com a palavra na tribuna. E o que se vê agora? Todos em pé, conversando, 
rindo, lendo ostensivamente jornais, tudo desrespeitosamente. (Veja, 07.02.2007). 
20. Nada menos que 57 ONGS constam na relação de “apoiadores” e organizadores do 
encontro no Pará em que o engenheiro da Eletrobrás Paulo Rezende foi atacado por índios ... 
(Veja, 28.05.2008). 
21. Na denúncia do senador, apoiada num relatório do Coaf, 75 “apostadores” acertaram, nos 
últimos sete anos, em torno de 4.300 vezes na loteria e ganharam 32 milhões de reais – um 
grau de acerto totalmente despropositado pela lei das probabilidades. (Veja, 07.03.2007). 
22. O número 1 do PCC é, sem dúvida, um bandido esperto. Mas está longe de corresponder às 
descrições em que aparece como uma espécie de gênio do crime, leitor de 3.000 livros e 
apreciador de Dante Alighieri... . (Veja, 02.08.2006). 
23. (...) “O Petrus é um dos vinhos mais caros do mundo sem ser um dos melhores, embora 
tenha qualidade”, afirma ... o Boni, empresário de televisão e grande conhecedor de vinhos. 
Apesar da avaliação severa, há apreciadores que matariam metaforicamente para ter um 
estoque infinito de Petrus. (Veja, 08.06.2006). 
24. Como arranhar é uma necessidade básica dos felinos... não dá para esperar nada diferente 
de um gato. Uma boa saída é comprar um arranhador, acessório que reproduz a sensação 
conferida por mesas e cadeiras. (Veja, 23.04.2008). 
25. No comando do roubo da floresta... estava o número 1 do Ibama em Mato Grosso, Hugo 
Werle. Gerente executivo do órgão, Werle é membro do conselho fiscal do PT no estado e foi 
o arrecadador extra-oficial de fundos da campanha do partido nas últimas eleições... (Veja, 
14.06.2006). 
26. O principal articulador do lobby era o advogado Wander Tanure, conhecido por manter 
amigos influentes em postos-chave do judiciário federal... (Veja, 02.07.2008). 
26. Estima-se que o número de robôs domésticos com funções de segurança e entretenimento 
passará dos atuais 700.000 para 2,5 milhões em dois anos. (...) Por enquanto, os aparelhos 
robóticos mais vendidos são os aspiradores de pó automáticos. (Veja, 02.08.2006). 
28. ... entre os supostos compradores de gado, há empresas que não existem e empresas que 
negam ter feito compras. Diante disso, o senador mudou de versão, dizendo que vendeu a uma 
atravessadora alagoana. (Veja, 30.05.2007). 
29. Faça uma redação todos os dias. Ela é o funil dos concursos. Em caso de empate, o 
avaliador dará preferência a quem tem clareza no pensamento e capacidade de organizar 
idéias. (Veja, 20.06.2007). 
30. São lições que precisam ser lembradas a Lula, que tem amigos como o ditador cubano 
Fidel Castro, que há meio século recusa sua promoção a povo (...). Além disso, cercado de 
bajuladores, Lula acabou convencido de que é um “líder”, um “guia”, enfim, alguém superior 
aos cidadãos comuns. (Veja, 27/09/2006). 
31. O caso Renangate só não é um desalento completo porque existem alguns poucos 
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batalhadores da ética no Congresso Nacional. (Veja, 04.07.2007). 
32. Muitos sunitas iraquianos (...) não reconheciam Zarqawi como líder. Um batedor de 
carteira semi-analfabeto criado num bairro pobre de Amã, Zarqawi chegou a ser preso por 
estupro na juventude. (Veja, 14.06.2006). 
33. O gabinete presidencial, onde Lula despacha, passou a ter um bloqueador de celular. 
(Veja, 20.06.2007). 
34. Imagine o que pode aprontar Lula, à frente de sua formidável equipe de sabotadores e 
caçadores de dossiês, contra o ocupante do Planalto que tiver a audácia de derrotá-lo. (Veja, 
27.09.2006). 
35.... o triunfo do Homo sapiens deveu-se à adoção de um sistema econômico mais eficiente. 
(...) os humanos modernos saíram vencedores da competição pela sobrevivência. A explicação 
é que, entre eles, os exímios caçadores se dedicavam à caça, e os menos hábeis, à fabricação 
de artefatos. (Veja, 08.06.2006). 
36. Veja: Por que, quase sempre, é preciso que surja uma terceira pessoa para a separação 
acontecer? Lídia: Essa pessoa serve de catalisador. Se você está num relacionamento 
desgastado e difícil, nada mais renovador do que um amor novinho em folha. Às vezes, de 
fato, a outra pessoa reativa algo que estava mesmo morto e traz a coragem para dar o passo. 
(Veja, 21.03.2007). 
37. Duda Mendonça está atuando em diversas campanhas de candidatos do PT. ... antigos 
colaboradores do marqueteiro estão em vários postos, com destaque para a campanha 
reeleitoral de Lula ... (Veja, 31.05.2007). 
38. No ano passado, a exportação dos vinhos de Bordeaux caiu 22%. O Petrus foi exceção. 
Praticamente toda sua produção é comprada... por investidores ou colecionadores que 
aguardam o vinho envelhecer e valorizar-se ... (Veja, 08.06.2006). 
39.... nenhuma civilização ágrafa ou conhecedora do alfabeto deixou um único registro escrito 
– ou na tradição oral – de lamento de suas conquistas obtidas com o uso da violência. Essa 
consciência só passou a existir modernamente. (...) Em alguns casos, essa culpa é tão intensa 
que provoca, entre os vencedores, a idealização do caráter e dos hábitos dos vencidos. É o caso 
do tratamento dado aos índios no Brasil. Depois de os escravizarem e massacrarem por 
séculos, os colonizadores decidiram agora consagrá-los como crianças despidas de malícia ... 
(Veja, 02.08.2006). 
40. Está cada vez mais complicada a situação do ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Paulo Medina,... denunciado sob acusação de vender sentenças à máfia dos bingos. ... 
Nas gravações feitas pela polícia, não há diálogo entre o ministro e os compradores de 
sentenças nem conversas tratando de propinas com o irmão. Mas, numa delas,... o ministro 
antecipa ao irmão algumas das decisões que pretende tomar no STJ. (Veja, 02.05.2007). 
41. Os compradores da Varig foram isentados do pagamento das dívidas fiscais e trabalhistas 
da companhia aérea. (Veja, 18.06.2008, p. 157). 
42. Bill Gates é o maior inspirador dessa turma do bem. Homem mais rico do mundo, é co-
fundador da maior fabricante de programas para computador, a Microsoft, criada em 1975. 
Foi o idealizador do sistema operacional mais popular que existe, o Windows, lançado no 
início dos anos 80. (Veja, 05.07.2006). 
43. Todos os envolvidos eram – alguns ainda são – admiradores do ministro Palocci e de sua 
gestão técnica como condutor da política econômica. (Veja, 05.06.2006). 
44. O escritor e jornalista Ian Buruma, de 55 anos, é um cosmopolita por nascimento e 
formação. (...) Profundo conhecedor da Ásia, ele tem explorado as diferenças entre o Oriente e 
o Ocidente – na tentativa de aproximá-los – em romances e ensaios. (Veja, 05.07.2006). 
45. Cristóvão Colombo chegou por acaso à América em um tempo em que as idéias utópicas 
da Renascença estavam em voga. Desde o início, os conquistadores descreveram as terras 
encontradas como nada menos que paradisíacas. (Veja, 09.05.2007). 
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46. Embora seu nome seja sinônimo de “economista conservador”, Friedman se distanciava 
dos conservadores em muitos pontos. ... Seus ensinamentos começaram a ser valorizados no 
fim dos anos 50, quando as políticas intervencionistas e gastadoras começaram a se esgotar nos 
países centrais do capitalismo ... (Veja, 22.11.2006). 
47.... quem não tinha casa correu para comprar o primeiro imóvel, quem morava num pequeno 
agora quer um maior. E por aí vai, numa espiral que tem feito a delícia das incorporadoras, das 
construtoras e também dos bancos investidores. (Veja, 14.03.2007). 
48. Numa reunião em Brasília,... petistas mencionavam como possível candidato a financiador 
do esquema o empresário André Bittar de Noce, que é sócio de uma construtora em São 
Paulo... (Veja, 27.09.2006). 
49. O buraco de São Paulo mexe com temores ancestrais de a terra se abrir e quem estiver ao 
seu redor ser tragado para as profundas do inferno. Ou com ameaças de castigos bíblicos como 
os infligidos aos construtores da torre de Babel... . (Veja, 24.01.2007). 
50. O que faz exatamente um consultor é um dos pontos obscuros deste nosso mundo 
globalizado. O que dá para concluir, com base no literal significado da palavra, é que um 
consultor dá consultas. Dirceu dá consultas a empresários... (Veja, 23.01.2008). 
60. O que faz exatamente um consultor é um dos pontos obscuros deste nosso mundo 
globalizado. O que dá para concluir, com base no literal significado da palavra, é que um 
consultor dá consultas. Dirceu dá consultas a empresários... (Veja, 23.01.2008). 
61. Nos Estados Unidos, as pessoas falam em recessão econômica, mas o consumidor do topo 
da pirâmide está um tanto distante dos tropeços da economia. (Veja, 14.05.2008). 
62. Outra função importante na quadrilha é a do distribuidor que compra parte da carga do 
atacadista e revende em lotes de no mínimo 100 comprimidos. Eles também têm a função de 
arregimentar revendedores,... que vão a festas e boates repassar a droga ao consumidor final. 
(Veja, 31.01.2007). 
63. Como pessoa física, o brasileiro consegue abater no máximo 6% do que deve ao imposto 
de renda, se fizer doações para os conselhos municipais, estaduais e federais dos direitos da 
criança e do adolescente, que são os controladores dos fundos beneficiados pelas doações. 
(Veja, 05.07.2006). 
64. O ranking das profissões mais estressantes costuma ser liderado por categorias com 
responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, como controladores de vôo e médicos do 
setor de emergência. (Veja, 04.06.2008). 
65. Severo Gomes, que era um grande conversador, dizia que não havia nada pior do que a 
porcada magra: quando chega, chega esfomeada. Os petistas chegaram ao poder com muita 
fome. (Veja, 14.06.2006). 
66. É altamente provável que Lula soubesse que, no seu comitê reeleitoral, haveria um bunker 
clandestino – repetindo, aliás, a estrutura montada na campanha presidencial de 2002. ... O 
coordenador do grupo era Ricardo Berzoini e um dos operadores era Osvaldo Bargas, o velho 
amigo do movimento sindical. (Veja, 27.09.2006). 
67. A legião de corredores, nadadores, ciclistas e freqüentadores de academias de ginástica 
com idade entre 40 e 60 anos só ouviu uma parte dos conselhos médicos – fazer exercícios 
duas ou três vezes por semana é a receita para viver mais e com melhor qualidade de vida. 
Havia uma advertência, muitas vezes desprezada, de que é preciso respeitar os limites do corpo 
... (Veja, 02.08.2006). 
68. Os cortadores de cana formam uma massa de trabalhadores sem qualificação que 
trabalham de sol a sol, ganham pouco e, historicamente, são flagrados em condições 
degradantes de trabalho. (Veja, 28.05.2008). 
... a linha de produtos de força comercializada pela Honda do Brasil, composta de geradores, 
motobombas ... e cortadores de grama, é desenvolvida com a mais alta tecnologia (Veja, 
18.06.2008). 
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69. ... é com instituições sólidas e inatacáveis que se constrói o futuro de uma nação, como já 
demonstrou o americano Douglass North, que recebeu o Nobel de Economia em 1993. North é 
o criador da tese segundo a qual sem instituições sólidas um país simplesmente não avança. 
(Veja, 14.06.2006). 
70. Para um criador, fazer uma mesa ou uma cadeira é igual. O processo de criação é o 
mesmo. Começo pensando naquilo que não quero mais ver e no que eu quero, mas ainda não 
existe. Sou um criador nato. (Veja, 14.05.2008). 
Para outros criadores de conteúdo como Abril, a Band é um conjunto de empresas menores ... 
(Veja, 18.06.2008). 
71. O ex-ministro José Dirceu foi apontado pelo procurador-geral da República como o “chefe 
da quadrilha” do mensalão. Talvez Dirceu tenha razão em ficar indignado com a alcunha. 
Talvez ele seja um mero cumpridor de ordens. (Veja, 05.07.2006). 
72.... as unhas de silicone também estão cavando seu espaço nos salões do Brasil. ... A 
decoradora carioca Paula Lizzi, roedora inveterada, adotou o método há um ano e meio. 
(Veja, 22.11.2006). 
73. Marsalis é um dos grandes talentos do jazz. Mais que isso, personifica como ninguém a 
figura do guardião das tradições no gênero. É um defensor intransigente da qualidade do velho 
e bom jazz diante da música atual. (Veja, 08.06.2006). 
74. Até hoje, as pesquisas sobre o tema produziram duas correntes antagônicas, que 
contrapõem a natureza e o ambiente social. De um lado estão os defensores da tese de que 
todos nascem iguais e a personalidade é formada pelo aprendizado e pelas experiências 
pessoais. De outro lado, acredita-se que os traços da personalidade são definidos pela herança 
genética, assim como a cor dos olhos. (Veja,13.09.2006). 
75.Temos percebido o aparecimento de defensores do voto nulo nas camadas mais 
esclarecidas da população. Isso é preocupante. (...) Quando formadores de opinião desistem, a 
coisa fica muito ruim. (Veja, 14.06.2006). 
76. Os desbravadores sempre enfrentaram dificuldades técnicas, e nem por isso o homem 
deixou de conquistar o Novo Mundo, a Lua, e de mandar artefatos para todos os cantos do 
sistema solar. (Veja, 02.05.2007). 
77. Em 1953, foi constatada a existência de uma quinta etapa do sono, chamada REM, sigla em 
inglês para movimentos oculares rápidos. (...) Um de seus descobridores, o médico William 
Dement (...), defende que o movimento dos olhos ocorre porque assistimos aos sonhos como 
se fossem filmes projetados numa tela à nossa frente. (Veja, 13.09.2006). 
78. O ecstasy, ou MDMA, é um tipo de metanfetamina, substância estimulante do sistema 
nervoso central. Sintetizada em 1912, a droga foi usada como moderador de apetite e até como 
desinibidor em sessões de psicoterapia... (Veja, 31.01.2007). 
79. Boa parte dos insones não prega os olhos porque simplesmente não sabe dormir. O que 
você faz quando chega o fim de semana? Desliga o alarme do despertador e, no sábado e no 
domingo, dorme até o sono acabar. (Veja, 13.09.2006). 
80. E não é que, com atributos para encantar todas as idades, Mônica Veloso virou pistoleira, 
chantagista, piranha? Virou a desonesta, a destruidora de lares, a mulher que seduzia políticos 
e poderosos à cata de um butim generoso... ? (Veja, 13.06.2007). 
81. O que me manteve motivado foi o desafio diário de projetar e construir o melhor detector 
de partículas possível... (Veja, 25.06.2008). 
82. Aos 26 anos de idade, o meia-atacante do Millan, Kaká, é também o atual detentor de dois 
títulos que antes pertenceram ao “Fenômeno”: o de melhor jogador do mundo ... (Veja, 
07.05.2008). 
83. É triste pensar que na bomba de Roberto Jefferson o detonador jamais funcionará: 
estamos no Brasil, a enorme “pizzaria”, onde a corrupção virou a mais cara e a mais indigesta 
opção de cardápio. (Veja, 13.09.2006). 
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84. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), presidida por Ary Graça, depositou em 
fevereiro 6.000 reais na conta da arquiteta Andréa. E daí? Bem, Andréa é mulher de Henrique 
Pizzolato, diretor de marketing do Banco do Brasil, que... é patrocinador da CBV). (Veja, 
05.07.2006, p. 38).  
85. O carioca João Guilherme Estrella tem uma história como poucas. Entre 1989 e 1995, 
chegou a ser o principal distribuidor de drogas para a elite do Rio de Janeiro, credencial que 
lhe franqueou acesso às melhores festas e a transações milionárias. (Veja, 23.01.2008, p. 9). 
86. Os escândalos políticos não colaram no presidente porque ele é um distribuidor de 
benefícios. No atual mandato a instituição que mais se desmoralizou foi o Congresso. (Veja, 
26.12.2007).  
87. O governo deve anunciar ... a nomeação de Flávio Decat para presidir uma nova estatal. 
Será uma empresa que reunirá distribuidoras de energia do governo federal, hoje espalhadas 
por sete estados. (Veja, 07.08.2008). 
88. São lições que precisam ser lembradas a Lula, que tem amigos como o ditador cubano 
Fidel Castro, que há meio século recusa sua promoção a povo (...). (Veja, 24/06/2006). 
89. Um divisor de águas no combate ao colesterol alto foi a invenção das estatinas, na década 
de 80. (Veja, 14.06.2006). 
90.... Santiago faz uma crítica mais empenhada: amparado na filosofia de Jacques Derrida (de 
quem foi um dos primeiros divulgadores no país) e Gilles Deleuze (...) ele procura valorizar, 
nas obras que examina, a voz da “diferença”, seja ela étnica, política ou sexual. (Veja, 
27.09.2006). 
91. Eike Batista, que costuma ser pródigo doador para campanhas majoritárias resolveu fechar 
a mão. Restringirá sua contribuição a três candidatos... Em 2006, Eike foi o maior doador 
pessoa física. Fez contribuições de 4,5 milhões de reais. (Veja, 18.06.2008). 
92.... o BNDES-ProLivro, um conjunto de medidas criadas para apoiar editores, livreiros e 
escritores brasileiros, anunciado durante a Bienal do Livro do Rio, quer fortalecer o setor e, 
ainda, contribuir para baratear o preço do livro ao consumidor. (Veja, 27.09.2006). 
93. Nos Estados Unidos há um problema claro quando o assunto é definir a função da 
educação em um estado pretensamente laico. Isso não ocorre por desconhecimento dos 
cientistas ou incapacidade dos educadores, mas por concepções incorretas da cabeça dos 
políticos, em geral religiosos, sobre o que é ciência e o que é religião. (Veja, 02.08.2006).  
94. Na semana passada, os franceses e os holandeses rejeitaram em plebiscito a Constituição 
escrita pelo Parlamento europeu. ... O que, afinal, os eleitores viram de errado no projeto de 
Constituição? Um defeito do texto é o de ser prolixo. (Veja, 02.08.2006). 
95. O leilão eletrônico é o sistema mais adequado para a compra de produtos como carros, 
medicamentos, material de escritório, conservação de elevadores e outros serviços com ampla 
gama de fabricantes e prestadores. (Veja, 24.06.2006). 
96. Levantamento da Credicard, a maior emissora de cartões de crédito do país, mostra que os 
portadores de cartão com renda te 500 reais por mês movimentarão, neste ano, mais de 10 
bilhões de reais (Veja, 08.07.2006). 
97. A multiplicação de milionários e o crescente sucesso dos empreendedores podem ser 
tomados como indicadores de aumento da prosperidade geral do país? No caso do Brasil e da 
China, sem dúvida. Ninguém questiona isso fora do círculo dos prisioneiros de uma certa 
mentalidade jeca-tatu, segundo a qual a criação de milionários só pode se dar pela 
concentração de riqueza... (Veja, 23.01.2008). 
98. Os países que começaram mais cedo e insistiram nas reformas têm hoje economia mais 
dinâmica e desemprego mais baixo. O caso de maior sucesso é a Inglaterra, onde os 
trabalhadores têm total liberdade para negociar os termos do contrato de trabalho com seus 
empregadores.” (Veja, 27.09.2006). 
99. “Quando o eleitor percebe que está sendo vítima de manipulação, que o governante é um 
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enganador, levanta-se – e usa as urnas para mandar seu recado...”. (Veja, 27.09.2006). 
100. A Femsa, engarrafadora da Cola-Cola, adotou o uso de GPS (Sistema de 
posicionamento global baseado em satélite) em todos os caminhões que distribuem bebidas... 
(Veja, 19.07.2006). 
101. É melhor ter meninos malabaristas, engolidores de fogo e vendedores de balas nos 
cruzamentos das grandes cidades do que tê-los assaltando, certo? Não. As duas coisas não são 
excludentes. O mais útil para a sociedade é que os meninos e meninas estejam na escola 
estudando, sendo alimentados e orientados. (Veja, 19.07.2006). 
102. Marcelo também já demonstrava ciúme da relação de Gyselle com o entregador de 
verduras e dublê de roqueiro “emo” Rafinha – a quem o psiquiatra acabaria dizendo que na 
verdade é bissexual. (Veja, 30.01.2008). 
103. O leilão eletrônico é o sistema mais adequado para a compra de produtos como carros, 
medicamentos, material de escritório, conservação de elevadores e outros serviços com ampla 
gama de fabricantes e prestadores. (Veja, 02.08.2006). 
104.... o BNDES-ProLivro, um conjunto de medidas criadas para apoiar editores, livreiros e 
escritores brasileiros, anunciado durante a Bienal do Livro do Rio, quer fortalecer o setor e, 
ainda, contribuir para baratear o preço do livro ao consumidor. (Veja, 02.08.2006). 
105. “Eu não sabia que o termo “especulador” tinha uma conotação negativa no Brasil. Bem, 
confesso que sou um especulador na área do álcool”. (Veja, 13.06.2007). (Declaração de 
George Soros). 
106.... o modelo da Sony é mais recomendado. Vem com estabilizador de imagem mais 
potente... (Veja, 25.06.2008). 
107. Em 2003, foram lançados no circuito comercial 29 filmes produzidos no país. Outros 
vinte não conseguiram encontrar exibidor. Foram direto para a lata do lixo. (Veja, 
23.06.2007). 
108. Agora com a Operação Hurricane (furacão, em inglês), deflagrada pela Polícia Federal 
para prender os integrantes de uma quadrilha que explorava o jogo de caça-níqueis, chegou a 
vez de o Judiciário ter exposta a sua banda podre. Três desembargadores foram presos e um 
ministro do Superior Tribunal de Justiça está afastado das suas funções. Pesa sobre esses 
togados a acusação de venda de liminares. Com tais instrumentos jurídicos, os exploradores 
do jogo conseguiam manter em funcionamento milhares de casas ilegais de jogatina, dotadas 
de máquinas manipuladas para lesar o jogador. (Veja 25.04.2007). 
109. Maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita tem agora o segundo maior 
canteiro de obras do mundo ... (Veja, 25.06.2008). 
110. O mundo, e as enciclopédias, estão cheios de sub-heróis, heróis setoriais, falsos heróis, 
quase todos simples e adorados exterminadores de povos. (Veja, 25.04.2007). 
111. Há menos de dois anos, VEJA publicou uma reportagem contando que Genival Inácio da 
Silva, o Vavá, irmão mais velho do presidente da República, se oferecia no mercado como 
facilitador de negócios junto a órgãos do governo federal. (Veja, 13.06.2007). 
112. Essa não é uma conclusão explícita de Marx, mas de seus falsificadores. Ele era um 
libertário. Seu problema foi ter se esquecido de que não há liberdade quando os meios de 
produção são estatais. (Veja, 31.01.2007). 
113. Nesse processo não são apenas os preços que mudam; muda, também, o controle sobre a 
sua formação. ...O Brasil vai deixando de ser apenas um price taker, ou um aceitador de 
preços, como se diz, e começa a ser também um price maker, ou fazedor de preços. (Veja, 
30.04.2008). 
114. ... o modelo da Sansung ... tem recursos avançados, como aquele que permite editar o 
filme na própria filmadora ... (Veja, 25.06.2008). 
115. Foi Delúbio... quem organizou o show... cuja renda foi revertida ao PT – e só mais tarde 
se descobriu que, sorrateiramente, o financiador do espetáculo era o Banco do Brasil. (Veja, 
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08.06.2006). 
116. Numa reunião em Brasília, na semana passada, petistas mencionavam como possível 
candidato a financiador do esquema o empresário André Bittar de Noce, que é sócio de uma 
construtora em São Paulo e foi participante da Cives... (Veja, 27.09.2006). 
117. Temos percebido o aparecimento de defensores do voto nulo nas camadas mais 
esclarecidas da população. Isso é preocupante. (...) Quando formadores de opinião desistem, a 
coisa fica muito ruim. (Veja, 14.06.2006). 
118.... As contas do ministro Palocci está devidamente preservadas... Nem se pediu que fosse 
quebrado seu sigilo bancário. Nem mesmo quando Rogério Buratti denunciou à polícia que 
Palocci retinha parte das propinas pagas por fornecedores da prefeitura de Ribeirão. (Veja, 
27.09.2006). 
119. No início, os paulistas estabeleceram um joint venture com os cariocas do Comando 
Vermelho, facção que domina a maior parte dos pontos-de-venda de drogas nas favelas do Rio. 
Logo, porém, Marcola providenciou seus próprios canais e tornou-se o principal fornecedor 
de drogas para a Baixada Santista. (Veja, 27.09.2007). 
120.Houve um tempo em que os jornalistas eram, como se diz hoje, fornecedores de 
conteúdo. (Veja, 13.02.2008, p, 60). 
121. Um cartão de credito... é um dos produtos mais visados no crime. A maioria das fraudes 
ocorre quando o cliente não está olhando. Evitá-las é muito simples. Basta não perder o cartão 
de vista. Se o cliente acompanhar sempre o cartão, o fraudador não terá como capturar os 
dados. (Veja, 05.12.2007). 
122. O ex-deputado Carlos Rodrigues é um velho freqüentador assíduo do noticiário de 
escândalos de Brasília (Veja, 14.06.2006). 
123. Os corredores, nadadores, ciclistas e freqüentadores de academias de ginástica com 
idade entre 40 e 60 anos só ouviu uma parte dos conselhos médicos – fazer exercícios duas ou 
três vezes por semana é a receita para viver mais e com melhor qualidade de vida. Havia uma 
advertência, muitas vezes desprezada, de que é preciso respeitar os limites do corpo ... (Veja, 
02.08.2006). 
124.... os fundadores do sistema democrático de governo, aqueles americanos que se 
rebelaram contra a tirania monarquista do rei George III da Inglaterra no século XVIII, 
cuidaram principalmente de coibir o poder e as regalias pessoais do presidente. (Veja, 
24.06.2006). 
125. Eleito por três vezes o melhor do mundo, ganhador de duas copas..., Ronaldo, o 
“Fenômeno”, é o mais bem-sucedido jogador de futebol da atualidade. (Veja, 07.05.2008). 
126.... a linha de produtos de força comercializada pela Honda do Brasil, composta de 
geradores, motobombas ... e cortadores de grama, é desenvolvida com a mais alta tecnologia 
(Veja, 18.06.2008). 
127. O Governador Cid Gomes, do Ceará,... acaba de anunciar a doação pelo Erário estadual 
de 800.000 reais a cada um dos três senadores e 22 deputados cearenses ... (Veja, 25.06.2008). 
128. A terceira seção traz o ponto de vista dessa vizinha, convocada a trabalhar como 
digitadora dos textos que o Señor C. (é como ela chama o escritor) dita para um gravador. 
(Veja, 25.06.2008) 
129. Para fechar seu balanço anual mais recente, a EMI, uma das maiores gravadoras do 
mundo, dependia da boa vontade de uma banda de rock. Os executivos da companhia 
pressionavam os ingleses do Coldplay a lançar seu novo disco até março passado... (Veja, 
05.12.2007). 
130. Bill Gates é co-fundador da maior fabricante de programas para computador, a Microsoft, 
criada em 1975. Foi o idealizador do sistema operacional mais popular que existe, o 
Windows, lançado no início dos anos 80. (Veja, 05.07.2006). 
131. Jean de La Fontaine, famoso por suas fábulas infantis, contabiliza em seu catálogo uma 
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produção erótica inspirada nos clássicos greco-romanos. (...) Inspirado no espírito provocador 
do fabulista, o ilustrador Charles Martin mostra um padre acariciando uma jovem nua numa 
das lâminas que ilustram o livro. (Veja, 05.12.2007). 
132. Os anúncios foram veiculados no programa, mas não pelo Lombardi original, e sim por 
um imitador. Quando o verdadeiro era chamado por Sílvio Santos para ler as ofertas, o sinal 
nacional do canal era cortado. O imitador entrava em cena somente na retransmissora local. 
(Veja, 02.04.2008). 
133. Os anúncios foram veiculados no programa, mas não pelo Lombardi original, e sim por 
um imitador. Quando o verdadeiro era chamado por Sílvio Santos para ler as ofertas, o sinal 
nacional do canal era cortado. O imitador entrava em cena somente na retransmissora local. 
(Veja, 02.04.2008). 
134. No topo do panteão dos otimistas e incentivadores da busca por ETs, figura Carl Sagan 
(1934-1996). Dizia ele: “... Parece improvável que sejamos os únicos seres inteligentes. É 
possível, mas improvável”. Eis uma questão desafiadora. (Veja, 02.05.2007). 
135. Lula poderia ter convocado “uma rede nacional de rádio e televisão para manifestar ao 
país, de viva voz e em termos compatíveis com a dimensão do acontecimento, sua repulsão 
pela depredação da Casa das Leis e sua aversão pelos autores, incentivadores e cúmplices”. 
(Veja, 14.06.2006). 
136.... quem não tinha casa correu para comprar o primeiro imóvel, quem morava num 
pequeno agora quer um maior. E por aí vai, numa espiral que tem feito a delícia das 
incorporadoras, das construtoras e também dos bancos investidores. (Veja, 14.03.2007). 
137. Pela primeira vez na história do Brasil há capital de risco disponível para financiar as 
diversas etapas da criação e desenvolvimento de um negócio – desde o surgimento de boas 
idéias nas incubadoras universitárias até o lançamento de ações na bolsa de valores. (Veja, 
23.01.2008). 
138. Criamos um indicador para aferir a situação atual de cada escola e, com base nele, 
estabelecer metas concretas. O desempenho dos alunos em provas aplicadas pela própria 
secretaria terá o maior peso. Esse é, não resta dúvida, um excelente medidor do sucesso 
acadêmico de uma escola. (Veja, 13.02.2008). 
139. Em 1993, antes do Plano Real, 43% dos brasileiros viviam na pobreza. Hoje são 30%. 
“Não só a desigualdade vem caindo como também os indicadores de pobreza”, afirma o 
economista Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas do rio de Janeiro. (Veja, 23.01.2008). 
140. (...) Esses são alguns dos bilionários que trouxeram novos princípios para a filantropia. 
(...) Bill Gates é o maior inspirador dessa turma do bem. Homem mais rico do mundo, é co-
fundador da maior fabricante de programas para computador, a Microsoft... (Veja, 
05.07.2006). 
Como numa operação militar, o planejamento era discutido em códigos. Os invasores eram os 
“convidados”, e o alvo principal, o Salão Verde da Câmara dos Deputados, era o “salão de 
baile”. (Veja, 14.06.2006). 
141. O sistema imunológico, ou imune, é uma espécie de exército – formado por células e 
tecidos – muito bem treinado para defender o organismo contra invasores. (Veja, 24.05.2006). 
142. A classificação da pele em quatro tipos, normal, seca, oleosa e mista, foi desenvolvida por 
Helena Rubinstein, a inventora da indústria cosmética, no início do século XX. Desde então, 
essa divisão orienta as mulheres...  na escolha de cremes e tratamentos... (Veja, 05.07.2006). 
143. Inversor de energia: transforma uma corrente elétrica de 12 volts típica das tomadas 
embutidas nas poltronas dos aviões, numa de 110 volts. Possibilita o uso de laptops e DVDs 
portáteis sem a costumeira preocupação com o fim da bateria. (Veja, 14.05.2008). 
144. No ano passado, a exportação dos vinhos de Bordeaux caiu 22%. O Petrus foi exceção. 
Praticamente toda sua produção é comprada em primeur, ou seja, no próprio ano, por 
investidores ou colecionadores que aguardam o vinho envelhecer e valorizar-se. (...) (Veja, 
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14.06.2006). 
145. Por meio de um rastreador que Nardoni havia instalado em seu carro, investigadores 
conseguiram descobrir que, na noite do crime, ele chegou com a família ao prédio onde 
mora,... precisamente às 23h36. (Veja, 30.04.2008). 
146. Três desembargadores foram presos e um ministro do Superior Tribunal de Justiça está 
afastado das suas funções. Pesa sobre esses togados a acusação de venda de liminares. Com 
tais instrumentos jurídicos, os exploradores do jogo conseguiam manter em funcionamento 
milhares de casas ilegais de jogatina, dotadas de máquinas manipuladas para lesar o jogador. 
(Veja, 25.04.2007). 
147. Cartola ... só seria descoberto na década seguinte, fazendo bicos como lavador de carros 
e vigia noturno, pelo cronista Sergio Porto. (Veja, 26.03.2008). 
148. O menor notebook à venda no Brasil tem alta capacidade de memória ... mas não vem 
com leitor óptico para CD e DVD ... (Veja, 25.06.2008). 
149. Um exemplo de máquina capaz de substituir o homem em tarefas perigosas é o Wall-
Walker, um limpador de janelas com piloto automático que pode se pendurar do lado de fora 
dos arranha-céus. (Veja, 08.06.2006). 
150. Os livros de aconselhamento para evangélicas ... ajudam as leitoras a erguer barreiras 
adequadas a sua fé pública; nada de sexo casual. ... As “pecadoras” assumidas também 
encontram consolo espiritual em livros. ... (Veja, 07.03.2007).  
151. As críticas ao trabalho da imprensa no caso Isabella carregam, não raro, o rancor e a má-
fé dos que pretendem tratar a República como assunto privado, ao abrigo da curiosidade do 
“povo”, visto como um bando de linchadores...  (Veja, 07.05.2008). 
152.... quem ganha dinheiro não é apenas a empresa que vende ações, mas todas as pessoas 
envolvidas nesse processo – economistas, analistas de empresas, advogados e os próprios 
funcionários das companhias. Um exemplo disso é a locadora de veículos Localiza. (Veja, 
23.01.2008). 
153. O maquiador americano Michael Tornello descobriu como conseguir na hora a 
legendária bolsa Birkin, da Hermes, que teoricamente tem fila de espera de dois anos. (Veja, 
23.04.2008). 
154. Em linhas gerais, o que se tem é que certos marcadores biológicos estabelecem que 
numa altura da vida comece a cessar a produção de alguns hormônios. (Veja, 24.06.2006). 
155. Criamos um indicador para aferir a situação atual de cada escola e, com base nele, 
estabelecer metas concretas. O desempenho dos alunos em provas aplicadas pela própria 
secretaria terá o maior peso. Esse é, não resta dúvida, um excelente medidor do sucesso 
acadêmico de uma escola. (Veja, 13.02.2008). 
156. O grupo mineiro SIM inovou no conceito de corrupção. (...) a empresa mantinha uma rede 
de influência em vários tribunais do país para subornar juízes e manipular decisões à base de 
pagamento de propina. (...) Os mercadores de sentença tinham tentáculos em outros locais. 
Investigações da polícia já revelaram que juízes federais de Minas gerais estão na relação de 
pagamento da SIM. (Veja, 25.06.2008). 
157....misturador (ou torneira, para quem não é do ramo) que não se dispensa é o torneirão 
com uma mola em volta do bico e pressão forte ... (Veja, 25.06.2008). 
158. O ecstasy, ou MDMA, é um tipo de metanfetamina, substância estimulante do sistema 
nervoso central. Sintetizada em 1912, a droga foi usada como moderador de apetite e até 
como desinibidor em sessões de psicoterapia... (Veja, 31.01.2007). 
159. A VolksWagen vai balançar o mercado nos próximos dias. A partir de segunda-feira, 
todos os carros produzidos pela montadora sairão da fábrica com rastreador eletrônico. ... Não 
será opcional, mas um item de série. (Veja, 14.03.2007). 
160. Com tudo que veio a público, fica claro que o esquema da Gautama era vasto, eclético, 
dinâmico. Isso trai a impressão de que, desde o escândalo do Orçamento, em 1993, as 
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empreiteiras estariam retraídas e teriam deixado de ser as mais vorazes mordedoras de 
emendas e pagadoras de propina. (Veja, 30.05.2007). 
161. Isso implica ... ampliar o acesso da população a várias formas de leitura, formar 
multiplicadores da leitura, dar ao tema a relevância de política de Estado ... (Veja, 
08.06.2005).  
162. A legião de corredores, nadadores, ciclistas e freqüentadores de academias de ginástica 
com idade entre 40 e 60 anos só ouviu uma parte dos conselhos médicos – fazer exercícios 
duas ou três vezes por semana é a receita para viver mais e com melhor qualidade de vida. 
Havia uma advertência, muitas vezes desprezada, de que é preciso respeitar os limites do 
corpo... (Veja, 02.08.2006). 
163. O negociador do dossiê antitucano é um amigo íntimo do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. (Veja, 27.09.2006). 
164. Ela (a bola) gosta de bons tratos, como os que lhe dispensava o majestoso Didi, fazendo-a 
voar até o alto e subitamente cair em direção ao gol, naquele movimento que, inspirado 
nomeador dos fenômenos da bola, ele chamou de “folha-seca”. (Veja, 25.04.2007). 
165. Em maio de 1968, os estudantes da Sorbone ergueram barricadas nas ruas da capital 
francesa dispostos a mudar o mundo – e tiveram bastante sucesso. Nas últimas duas semanas, 
os estudantes franceses voltaram às ruas, em ruidosas manifestações contra o governo. Um 
observador desatento poderia imaginar que uma nova geração levantou a bandeira 
revolucionária. ... os estudantes franceses desta vez lutam pelo direito de ter uma vida igual à 
de seus pais. ... (Veja, 02.07.2006). 
166. Entre os mais argutos observadores da cena brasiliense, comenta-se que o receio do 
governo seria maior em relação aos trabalhos de Delúbio do que em relação aos de Silvio 
Pereira. (Veja, 08.06.2006). 
167. Sem aviso prévio, a operadora de TV para Sky suspendeu a transmissão do canal para 
boa parte de seu 1,7 milhão de assinantes ... (Veja, 18.06.2008). 
168. É altamente provável que Lula soubesse que, no seu comitê reeleitoral, haveria um bunker 
clandestino – repetindo, aliás, a estrutura montada na campanha presidencial de 2002. ... O 
coordenador do grupo era Ricardo Berzoini e um dos operadores era Osvaldo Bargas, o velho 
amigo do movimento sindical. (Veja, 27.09.2006). 
169.... Opositor do modelo econômico predominante no pós-II Guerra Mundial, Friedman 
teve o raro privilégio de ver os fatos confirmar suas teses. (Veja, 22.11.2006).  
170. A ex-primeira dama ... é mencionada ... como beneficiária de despesas com locação de 
carros, hospedagem em hotéis ... e até como ordenadora da compra de um porta-retratos, no 
valor de 100 dólares ... (Veja, 26.03.2008). 
171.... no Brasil, lamentavelmente, ainda subsistem os movimentos sociais nos moldes do 
século passado, congelados no atraso e na velha idéia de servirem como instrumento de 
mudanças revolucionárias que, comprovadamente, só ajudam a trocar alguns opressores por 
outros. (Veja, 14.06.2006). 
172. Anne passou a adolescência acompanhando o pai, organizador de shows e dono de casas 
noturnas. Consideravam-se grandes amigos e se orgulhavam disso. (Veja, 29.06.2006).  
173.... os organizadores da semana de moda de Madri proibiram o desfile de modelos com 
índice de massa corporal inferior a 18 – o parâmetro mínimo tido como saudável. (Veja, 
22.11.2006). 
174. Era evidente que a idéia embutia coisas escusas. O lobby pelo fim da intervenção, como 
se sabe hoje, acabou nas mãos do empresário Marcos Valério e do tesoureiro petista Delúbio 
Soares. O Banco Rural, pagador do mensalão, é um dos controladores do Mercantil de 
Pernambuco. (Veja, 22.11.2006). 
175. Com tudo que veio a público, fica claro que o esquema da Gautama era vasto, eclético, 
dinâmico. Isso trai a impressão de que, desde o escândalo do Orçamento, em 1993, as 
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empreiteiras estariam retraídas e teriam deixado de ser as mais vorazes mordedoras de 
emendas e pagadoras de propina. (Veja, 30.05.2007). 
176. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), presidida por Ary Graça, depositou em 
fevereiro 6.000 reais na conta da arquiteta Andréa. E daí? Bem, Andréa é mulher de Henrique 
Pizzolato, diretor de marketing do Banco do Brasil, que... é patrocinador da CBV. (Veja, 
14.06.2006).  
177. Os livros de aconselhamento para evangélicas ... ajudam as leitoras a erguer barreiras 
adequadas a sua fé pública; nada de sexo casual. ... As “pecadoras” assumidas também 
encontram consolo espiritual em livros. ... (Veja, 07.03.2007). 
178. Pensador econômico mais influente dos últimos sessenta anos, Friedman, filho de 
imigrantes do Leste Europeu ..., foi campeão das liberdades individuais em um período em que 
o centralismo, o estatismo e as razões de Estado eram endeusados. (Veja, 22.11.2006).  
179. A tática – de novo, de novo – é dizer que Lula não sabia de nada ... e que ... não teria 
interesse algum em atacar adversários. Na lógica petista, portanto, tudo aconteceu por obra de 
maus perdedores. (Veja, 27.09.2006). 
180. Ao estudarem mecanismos do cérebro, os pesquisadores comparam a euforia provocada 
pelo fascínio por alguém àquela experimentada pelos viciados em drogras. (Veja, 21.05.2008). 
181. Maior plantador individual de soja do mundo, o governador de Mato Grosso é a síntese 
do paradoxo vivido pela Amazônia. O avanço da cultura da soja é tão grande que o estado, 
sozinho, foi responsável por 48% de toda a devastação registrada entre 2003 e 2004. (Veja, 
27.09.2006). 
182. A visão de mundo do Idiota, vez por outra, encontra eco entre intelectuais ilustres na 
Europa e nos Estados Unidos. Esses pontificadores aliviam o peso na consciência apoiando 
causas exóticas em países em desenvolvimento. (Veja, 09.05.2007).  
183. O administrador de empresa Carlos Henrique Lopes, 40, do rio de Janeiro, sempre foi um 
poupador. Desde o seu primeiro emprego, ainda como estagiário, reservava religiosamente 
40% do salário para investir em ações de empresas. (Veja, 23.01.2008). 
184. Assim como Bono, Martin se esforça para ganhar credibilidade como pregador político. 
Militante de uma organização em prol de um comércio mundial mais justo, já visitou Gana e 
Haiti, na condição de propagandista da causa. (Veja, 22.11.2007). 
185. Em 1967, aos 24 anos, o recém-formado preparador físico aceitou morar em Gana para 
dirigir a seleção local durante dois anos... (Veja, 14.06.2006).  
186. Dada a falta de expertise dos Correios na área de informática, vários dos contratos com 
prestadoras de serviço eram reajustados, com prejuízo para a estatal.. (Veja, 27.09.2006).  
... os senadores lulistas insistiram que o procurador-geral da Fazenda e o juiz encarregado do 
caso decidiram a matéria com total autonomia... (Veja, 18.06.2008). 
187. O Brasil é o maior e mais eficiente produtor de biocombustíveis do mundo ... (Veja, 
28.05.2008). 
188. O estado de Mato Grosso, sozinho, é responsável por metade de toda a devastação na 
Floresta Amazônica entre 2003 e 2004. Até a semana passada, ambientalistas imputavam essa 
triste liderança ao cultivo da soja no estado – primeiro produtor nacional do grão. (Veja, 
02.07.2006).  
189. Na quinta-feira 24, a Cosan, maior produtora de álcool e açúcar do Brasil, divulgou a 
compra das operações da Esso no Brasil por cerca de 900 milhões de dólares ... (Veja, 
07.05.2008). 
190. Um exemplo bem diferente é o da produtora de moda Ilda Zerlotte, paulista de 48 anos.  
Mãe e filha se consideram amigas íntimas. Usam as mesmas roupas, vão juntas a festas de 
jovens e de adolescentes, saem pra dançar e freqüentam shows. (Veja, 02.07.2006). 
191. Se o governo jogasse fora dois quintos da verba da merenda escolar, alguém já estaria 
preso. Como joga fora dois quintos da verba de filmes, ninguém reclama. O cinema nacional 
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só existe porque é tutelado pela política. Produtores e diretores sabem disso. (Veja, 
27.09.2006). 
192. Esse não é o número total de funcionários da Apple, mas sim o total de programadores 
independentes que hoje se dedicam a desenvolver softwares para o celular ... (Veja, 
18.06.2008). 
193. As chamadas campesinas arrasaram o que puderam encontrar naquele local de estudo e 
trabalho ... Mesmo assim, foram publicamente elogiadas por seu líder... que as considerou 
corajosas promotoras de um ato que deve servir de aviso à nação. (Veja, 02.08.2006). 
194. Depois, o juiz ouvirá as testemunhas de acusação e defesa. Em seguida, o promotor e os 
advogados farão suas alegações finais. (Veja, 14.05.2008). 
195. Os líderes dos sem-terra e seus protetores no governo são acometidos do “mal de 
Marxzheimer”, doença social que produz miséria física e mental. (Veja, 14.06.2006). 
196. Os protetores de tomada cobrem a tomada e impedem o acesso aos orifícios ... mas são 
arrancados com facilidade... (Veja, 11.06.2007). 
197. Quanto à traição masculina, muitas mulheres sabem, fingem ignorar (...). “Perdoam” 
infidelidades maritais,... para não perder o provedor, para manter o status de casada, “para não 
desmanchar a família ... (Veja, 14.03.2007). 
198.... As “pecadoras” assumidas também encontram consolo espiritual em livros. ... As traídas 
não estão desamparadas: As Coisas Absolutamente Previsíveis que Todo Homem Faz Quando 
Trai, de Elizabeth Landers e Vicky Mainzer, ensina a flagrar o pulador de cerca. (Veja, 
07.03.2007). 
199. A VolksWagen vai balançar o mercado nos próximos dias. A partir de segunda-feira, 
todos os carros produzidos pela montadora sairão da fábrica com rastreador eletrônico. ... 
Não será opcional, mas um item de série. (Veja, 14.03.2007). 
200. O Paraguai é um centro privilegiado de contrabandistas, traficantes, falsários, ladrões de 
automóveis, receptadores e outros malfeitores cujo alvo ou destino preferencial é o Brasil. 
(Veja, 30.04.2008). 
201. O empresário José Mindlin ... levou oito anos para conseguir doar parte de sua biblioteca. 
Mindlin descobriu que, para isso precisava atualizar o valor das obras pelo valor de mercado. 
(...) A quantia era altíssima. Mindlin, então decidiu criar sua própria fundação, que serviria 
como receptora dos livros. (Veja, 05.07.2006).  
202. Até 10% dos pacientes à espera de um rim possuem anticorpos contra a maioria dos 
doadores. ... Em caso de cirurgia, o novo órgão entra em falência ainda com o receptor na 
mesa de operação. (Veja, 27.09.2006). 
203. Cientistas da Universidade de Ottawa, no Canadá, descobriram que pacientes portadores 
de uma mutação no gene responsável por codificar um dos receptores da serotonina, o 
neurotransmissor que causa sensação de bem-estar, apresentavam duas vezes mais riscos de 
cometer suicídio. (Veja, 13.09.2006). 
204. Em três horas, Freddy junta o suficiente para faturar 35 dólares,. “nada mau, nada mau”, 
diz. Freddy só não entende por que os recicladores não aceitam latas de Red Bull. (Veja, 
23.04.2008). 
Na casa do Lago Sul reinava Jeany Mary Corner, a famosa recrutadora de recepcionistas de 
tantos serviços prestados à República. (Veja, 22.06.2006). 
205. Um defeito do texto é o de ser prolixo. A idéia original era a de simplificar a tomada de 
decisões e compilar num único documento todos os acordos e tratados existentes. O resultado 
foi um pacotaço de 191 páginas redigido em linguagem hermética. Seus redatores trataram de 
definir desde normas de segurança no trabalho a regras de imigração. (Veja, 05.07.2006). 
206. Um dos dados mais alarmantes da pesquisa sobre o hipotireoidismo no Brasil foi a 
estreita relação entre a doença e o uso de fórmulas para emagrecer. (...) Esses medicamentos 
combinam redutores de apetite, diuréticos, laxantes, tranqüilizantes e, sobretudo substâncias 
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semelhantes a hormônios de tireóide ... . (Veja, 14.06.2006). 
207.... eu mesmo sou relator de inúmeros processos em que o Executivo está tendo a cautela 
de consultar o tribunal antes de fazer a publicidade institucional. (Veja, 14.06.2006, p. 14). 
(Entrevista: Ministro do TSE, Marco Aurélio de Mello). 
208. Os anúncios foram veiculados no programa, mas não pelo Lombardi original, e sim por 
um imitador. Quando o verdadeiro era chamado por Sílvio Santos para ler as ofertas, o sinal 
nacional do canal era cortado. O imitador entrava em cena somente na retransmissora local. 
(Veja, 02.04.2008). 
209. Outra função importante na quadrilha é a do distribuidor que compra parte da carga do 
atacadista e revende em lotes de no mínimo 100 comprimidos. Eles também têm a função de 
arregimentar revendedores,... que vão a festas e boates repassar a droga ao consumidor final. 
(Veja, 31.01.2007). 
210.... as unhas de silicone também estão cavando seu espaço nos salões do Brasil. ... A 
decoradora carioca Paula Lizzi, roedora inveterada, adotou o método há um ano e meio. (Veja, 
22.11.2006). 
211. Imagine o que pode aprontar Lula, à frente de sua formidável equipe de sabotadores e 
caçadores de dossiês, contra o ocupante do Planalto que tiver a audácia de derrotá-lo. (Veja, 
27.09.2006). 
212. Desde 2005,... Lula, seus ministros e aliados se esforçaram para negar todas as revelações 
feitas pela revista. Foi assim com o valerioduto, a empresa de lulinha, os sacadores do 
mensalão, os dólares de Cuba, a quebra do sigilo do caseiro, e por aí vai. (Veja, 27.09.2006).  
213. ... nenhuma civilização ágrafa ou conhecedora do alfabeto deixou um único registro 
escrito – ou na tradição oral – de lamento de suas conquistas obtidas com o uso da violência. 
Essa consciência só passou a existir modernamente. Embora pregada pelos cristãos há 2.000 
anos, ela só veio com os confortos materiais que o capitalismo trouxe a certas parcelas das 
populações. É um luxo, assim como o secador de cabelos, a anestesia e os antibióticos. (Veja, 
22.11.2006).  
214. A turma de fiéis seguidores do ministro Palocci (...) alugou uma casa, na região, para 
ficar perto do líder.  (Veja, 14.06.2006).  
215. Comer pouco e viver muito. É essa a obsessão dos magérrimos seguidores da dieta de 
drástica restrição de calorias. (Veja, 24.01.2007). 
Nos últimos anos, as seguradoras passaram a pressionar os hospitais a cobrar menos pelos 
serviços prestados. ... As seguradoras precisam entender que as cirurgias em hospitais de 
referência são mais caras, mas o pós-operatório dos pacientes é melhor, o que diminui custos 
futuros de todos. (Veja, 14.05.2008). 
216. A idéia de levar o usuário a se mover como se estivesse no cenário do jogo começou a ser 
explorada na década de 90. Um esforço pioneiro foi o Activator ... . Esse acessório ... era um 
octógono dotado de sensores infravermelhos, que captavam os movimentos do jogador e os 
transferiam para um personagem no vídeo. Tratava-se, antes de mais nada, de um simulador de 
luta para jogos como Mortal kombat e Streets of Rage. (Veja, 14.05.2008). 
217. A orientação é feita por um conjunto de sensores, que determinam a posição relativa da 
nave com relação às estrelas e ao Sol, além de rastreadores GPS, que determinam tanto a 
posição na órbita quanto a orientação. (Veja, 25.06.2008). 
218. A idéia de levar o usuário a se mover como se estivesse no cenário do jogo começou a ser 
explorada na década de 90. Um esforço pioneiro foi o Activator ... . Esse acessório ... era um 
octógono dotado de sensores infravermelhos, que captavam os movimentos do jogador e os 
transferiam para um personagem no vídeo. Tratava-se, antes de mais nada, de um simulador 
de luta para jogos como Mortal kombat e Streets of Rage. (Veja, 14.05.2008). 
219. Cantores de celular. Por que os aparelhos com tocadores de MP3 estão mudando o hábito 
de ouvir música. (VEJA, 04.06.2008). 
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220. .. o salário mínimo cresceu acima da inflação ..., enquanto os alimentos e 
eletrodomésticos subiram abaixo do INPC. São fatos que beneficiaram diretamente as classes 
C,D e E, e é por isso que pessoas como Márcia, Gilson e Sônia se tornaram clientes atraentes 
como tomadores de crédito. (Veja, 02.08.2006). 
221. Os países que começaram mais cedo e insistiram nas reformas têm hoje economia mais 
dinâmica e desemprego mais baixo. O caso de maior sucesso é a Inglaterra, onde os 
trabalhadores têm total liberdade para negociar os termos do contrato de trabalho com seus 
empregadores. (Veja, 02.08.2006). 
222. ... o presidente e seu partido são os tratadores dos pit bulls ideológicos que lideraram a 
agressão ao Congresso. (Veja, 14.06.2006). 
223. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em 2003, Carlos Alberto Parreira 
convocou 86 jogadores. Destes, apenas um não tinha esperança de jogar a Copa do Mundo 
deste ano – Romário... .Todos os outros tentaram ao máximo aproveitar suas chances para 
agradar ao treinador ... . (Veja, 02.08.2006). 
224. No caso de profissionais como treinadores esportivos, a confiança parte dos pais, que os 
apresentam aos filhos como bons exemplos. Por isso é tão difícil para a criança acreditar que 
está sendo vítima de tamanha barbaridade. (Veja, 20.02.2008). 
225. Apontado como vazador, assessor da Casa Civil ameaça revelar a identidade do autor do 
dossiê. (...) Desde o início do escândalo, o governo defendia uma investigação rigorosa e 
dirigida para caçar o vazador, apesar de seu papel secundário. Estranhamente, depois da 
identificação do tal personagem, há uma evidente mudança de comportamento. (Veja, 
14.05.2008). 
226. Fernando Henrique Cardoso perdeu ao fracassar no papel de “diretor da orquestra” 
tucana, encerrada em meio a tantas notas desafinadas.Tasso Jereissati idem. ... Alckmin, o 
grande vencedor do processo, já dá sinais de que pretende ir adiante. (Veja, 14.06.2006). 
227.... o triunfo do Homo sapiens deveu-se à adoção de um sistema econômico mais eficiente. 
(...) os humanos modernos saíram vencedores da competição pela sobrevivência. A explicação 
é que, entre eles, os exímios caçadores se dedicavam à caça, e os menos hábeis, à fabricação de 
artefatos. (Veja, 02.07.2006). 
228. Morais não chegou a concluir o ensino médio e iniciou sua carreira profissional como 
vendedor de consórcios. (Veja, 25.06.2008). 
229. É melhor ter meninos malabaristas, engolidores de fogo e vendedores de balas nos 
cruzamentos das grandes cidades do que tê-los assaltando, certo? Não. As duas coisas não são 
excludentes. O mais útil para a sociedade é que os meninos e meninas estejam na escola 
estudando, sendo alimentados e orientados. (Veja, 02.07.2006). 
230. Uma parte dos bastidores da negociata está documentada pela PF, que monitorou os 
telefonemas de Luiz Antonio Vedoin, o vendedor do dossiê, entre 9 e 15 de setembro. (Veja, 
27.09.2006). 
231. A oposição e a imprensa deram curso à versão de que a idéia do governo era ganhar 
tempo para eliminar provas que pudessem levar aos violadores e seus mandantes. (Veja, 
27.09.2006). 
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ANEXO II 

QUADRO 2 
 

DADOS VEJA 
CONSTRUÇÕES X-DOR ADJETIVO: LISTA DE EXEMPLOS 

 
 

EXEMPLOS 
01. Assim como investe num clã negro nada abonador, o noveleiro... também aí vai contra a 
cartilha do politicamente correto. (Veja, 25.06.2008).  
02. Como de costume, quando os pseudocolonos a desocuparam, restou uma terra devastada: 
sujeira por toda a parte, frases ameaçadoras nas paredes... As chamadas campesinas 
arrasaram o que puderam encontrar naquele local de estudo e trabalho... (Veja, 14.06.2006). 
03. Neste momento, sabe-se que há uma praga muito mais devastadora dizimando as 
florestas: a corrupção. A operação Curupira, que agora a revela, vem na seqüência de uma 
série de animadoras ações deflagradas pela Polícia Federal desde 2003 ... (Veja, 08.06.2006). 
04. Christina Onassis ... compartilha com o marido uma paixão mais arrebatadora do que a 
que nutre por jóias: os cavalos. (Veja, 14.05.2008). 
05. Um dado muito assustador é que o mercúrio do termômetro não sai do lugar quando se 
mede a temperatura das anoréxicas. (Veja, 22.11.2006). 
06. ... o governo, talvez no seu movimento mais aterrador, abriu uma investigação contra o 
caseiro no âmbito da Polícia Federal... Sim, o caseiro, por incrível que pareça, de acusador 
passou a investigado. (Veja, 29.03.2006, p. 52). 
07. O aspecto aterrorizador dos peixes carnívoros tem sua razão de ser. A boca é enorme 
para que, ao encontrarem suas presas, eles consigam capturar o maior número possível delas, 
já que o alimento é escasso. (Veja, 30.05.2007). 
08. No fim das noitadas, mulheres, mulheres e mulheres. Na semana passada, foram os 
travestis – e a questão atormentadora passou a ser ... como Ronaldo ... sairá de mais um 
abismo. (Veja, 07.05.2008). 
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09. Com a emancipação feminina e a liberação da ciência das amarras arcaicas e misóginas ... 
pôde-se dar curso a estudos mais aprofundados sobre a fisiologia feminina e suas variações 
em relação à masculina. As descobertas se sucedem num ritmo que só não pode ser chamado 
de avassalador porque não existe tal ritmo na esfera da medicina. (Veja, 07.03.2007). 
10. Embora o passado não deva ser considerado destino, os russos têm um fascínio histórico 
pela figura do governante forte e centralizador. (Veja, 14.05.2008, p. 88). 
11. Duarte não disse a VEJA apenas que fora pressionado a dar 400.000 reais ao PTB (...) 
Contou até que lhe indicaram como arrancar o dinheiro do IRB. Seria negociando ações 
judiciais. Em vez de o instituto recorrer contra o pagamento de dívidas até a última instância 
judiciária, a idéia era negociar o pagamento imediato – mediante, claro, uma propina 
compensadora. (Veja, 08.06.2006).  
12. Os detalhes comprometedores da conversa entre o lobista e o empresário aparecem numa 
escuta telefônica feita às 19h36 de 22 de janeiro de 2004. (Veja, 05.07.2006). 
13. Diz-se que, desde o período sindical, Lula fazia aliança com a burguesia. Era agressivo no 
palanque e conciliador na mesa de negociação com os empresários. (Veja, 05.07.2006). 
14. ... nenhuma civilização ágrafa ou conhecedora do alfabeto deixou um único registro 
escrito – ou na tradição oral – de lamento de suas conquistas obtidas com o uso da violência. 
(Veja, 29.03.2007). 
15. “Os estudantes de 68 lutavam por mais liberdade e mudanças profundas na política, na 
sociedade e na cultura francesas”, disse a VEJA o economista francês Gilles Saint-Paul ... 
“Hoje as reivindicações são conservadoras. Eles querem manter os direitos que marcaram a 
vida profissional das gerações anteriores e têm medo de mudanças.” (Veja, 14.06.2006). 
16. Nas proximidades do Dia da Mulher, quero dizer que ela dispensa elogios falsos e 
louvações consoladoras, porque ela não é vítima por essência, porque na nossa cultura pode 
construir sua vida e seu destino e escrever sua história, embora com limitações, como todos as 
têm. (Veja, 14.03.2007). 
17. O cenário que a pesquisa do canal Nickelodeon revela é, em suma, consternador: o de 
um país que vem privando suas crianças de alguns de seus diretos básicos – à inocência, à 
tranqüilidade e àquele pouquinho de ilusão que dá cor à infância. (Veja, 22.11.2006). 
18. Lídio Duarte ... disse que o deputado Roberto Jefferson ... cobrava o pagamento de 
mesada de seus afilhados instalados em cargos federais ... Depois de relatar as reuniões e as 
abordagens de Jefferson, Duarte conclui: “É um negócio constrangedor”. (Veja, 
08.06.2006). 
19. ... há uma mudança de perfil no mercado mundial de ecstasy. A droga parou de avançar 
nos principais centros produtores e consumidores – os países europeus e os Estados Unidos. 
(Veja, 31.01.2007). 
20. A fúria controladora do governo chegou ao jornalismo de TV. Está tramitando no 
Conselho de Comunicação Social do Senado uma proposta ... para a classificação etária dos 
programas jornalísticos ao vivo. (Veja, 08.06.2006). 
21. Concordo quando Lya diz que cidadãos trabalhadores e cumpridores do dever estão a 
mercê de bandidos disfarçados de militantes. (VEJA, 22.06.2006). 
22. A suposta “conciliação” que teria caracterizado a história do Brasil seria um dos males 
que danaram o país. ... faltou aquele enfretamento amplo, geral, definitivo e definidor – às 
vezes chamado de revolução – que premia os povos com uma nova aurora. (Veja, 
22.11.2006). 
23. O que você faz quando chega o fim de semana? Desliga o alarme do despertador e, no 
sábado e no domingo, dorme até o sono acabar. Então vem a segunda-feira e, com ela, já logo 
ao acordar, uma sensação de cansaço. ... Isso ocorre porque o suposto remédio para o cansaço 
cumulativo é justamente seu agente deflagrador: dormir até tarde no sábado e no domingo. 
(Veja, 13.09.2006). 
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24. Por todas as vezes em que desviamos o olhar lúcido ou recolhemos o dedo denunciador, 
pagaremos – talvez num futuro não muito distante – um alto preço, durante um tempo 
incalculavelmente longo. E não haverá erratas. (Veja, 18.07.2007). 
25. Feliz do país que pode revigorar-se nessa saudável, criativa e depuradora atividade que é 
a guerra civil. (Veja, 22.11.2006). 
26. A suspeita, no entanto, é a de que a busca dessa explicação pode trazer à tona fatos 
desabonadores para altas autoridades do governo... (Veja, 11.06.2008). 
27. O carioca Renato Travassos, de 31 anos, estagiou em empresas provadas e hoje é analista 
do BNDES: “No setor público, tenho um bom salário e um trabalho desafiador, mas que não 
me obriga a abrir mão da qualidade de vida”. (Veja, 20.06.2007). 
28. Trotsky tinha, sim, mais sensibilidade artística do que Stalin. Mas sua aparente defesa da 
liberdade artística vem sempre acompanhada de cláusulas de exceção. Ele... adverte que o PC 
deve combater as tendências artísticas “venenosas” que introduzem “fermentos 
desagregadores nos meios revolucionários”. (Veja, 30.05.2007). 
29. A levar em conta como a maioria dos brasileiros cuida da saúde o prognóstico é 
desalentador. (Veja, 28.05.2008). 
30. Para substituírem ingredientes engordativos, fazem truques de prestidigitação culinária 
em que palavras desanimadoras como chuchu e abobrinha não aparecem ... (Veja, 
11.06.2008).  
31. A condenação pública do populismo como atalho eleitoral é igualmente alvissareira. Ela 
ajuda a distanciar o Brasil de experiências desestabilizadoras ora tentadas, em maior ou 
menor grau, em países da América Latina ... (Veja, 08.06.2006). 
32. A saída de um quadro como Roberto Rodrigues, além de fragilizar ainda mais um setor 
que responde por 30% do PIB nacional, é uma nova evidência do cenário desolador em que 
se transformou o primeiro escalão do governo Lula. (Veja, 05.07.2006).  
33. A maior parte das nações civilizadas parece ter aprendido que, com inflação, não se 
brinca. (...) VEJA localizou cinco cidadãos que conheceram de perto essa chaga destruidora 
de riqueza. (Veja, 04.06.2008) 
34. A palavra “ocidentalismo” não foi concebida para atacar Said, mas para expor o outro 
lado da moeda. Avishai Margalit e eu queremos mostrar que também existe uma visão 
desumanizadora do Ocidente. (Veja, 27/09/2006). 
35. O estado de Mato Grosso, sozinho, é responsável por metade de toda a devastação na 
Floresta Amazônica entre 2003 e 2004 (...). Neste momento, sabe-se que há uma praga muito 
mais devastadora dizimando as florestas: a corrupção. (Veja, 08.06.2006). 
36. “Se o adolescente gosta muito de uma pessoa de sua idade, seja ela amigo ou namorado, e 
essa pessoa prefere sua mãe ou seu pai, isso pode ser dilacerador para o jovem ...”. (Veja, 
29.11.2006). 
37. A capacidade empregadora dos chineses está encantando o alto comando da InBev, a 
maior cervejaria do mundo. (Veja, 21.03.2007). 
38. ... a disputa pela candidatura do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, 
uma corrida que trouxe uma eletricidade política fazia décadas não se via no país, fica fácil de 
entender. Mas as comparações são uma simplificação enganadora. (Veja, 13.02.2008). 
39. ... Com as taxas de repetência beirando os 30%, ... decidiu-se esticar em uma hora o 
tempo dos alunos na escola. Eles ganharam aula de reforço – e a repetência caiu para 
aceitáveis 5%. Numa rede de apenas 1.500 alunos, como a de Barra do Chapéu, tomar esse 
tipo de decisão é bem mais fácil. Prestar atenção na eficácia da medida, no entanto, pode ser 
esclarecedor aos municípios reprovados. (Veja, 02.05.2007). 
40. E Ryan Reynolds é um achado. (...) com ritmo cômico mas que não tenta fazer comédia, e 
que tem charme mas não o usa como muleta. Tem ainda, um traço pessoal encantador: é um 
tipo de sujeito muito alto que nunca sabe bem o que fazer com tanta altura. (Veja, 
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23.04.2008). 
41. Eike Batista é o exemplo de empresário de que o Brasil precisa. Ele só tem um perfil 
empreendedor como uma extensa rede de contatos... (Veja, 25.06.2008, p. 45). 
42. O país se abriu às navegações e a riqueza se multiplicou assim como sua influência 
esmagadora sobre o cenário global. (Veja, 11.06.2008). 
43. Arruda,... esse militante indignado com a dominação das elites espoliadoras sobre o 
operariado explorado, esse homem que só tem olhos para o triunfo da Justiça no mundo, já 
prometeu inocentar Renan. (Veja, 04.07.2007). 
44. “O momento é estarrecedor. Se filmarem Lula com máscara, invadindo um banco para 
roubá-lo, vão dizer que ele queria roubar para dar aos pobres”. (Veja, 13.09.2006). 
45. É lamentável que os órgãos fiscalizadores e a sociedade continuem deitados em berço 
esplêndido, assistindo passivamente a todos os desmandos deste governo. (Veja, 20.02.2008). 
46. O empreiteiro Valdebran Padilha, filiado ao PT de Mato Grosso há dois anos, 
representava a família Vedoin, comandante da máfia dos sanguessugas e fornecedora do 
dossiê. (Veja, 27.09.2006). 
47. Para chegar a suas conclusões sobre a construção das novas potências mundiais, O’Neill e 
sua equipe analisaram dados econômicos e demográficos. O Brasil continua bem na fita. 
Segundo ele, o país precisa de um estado menos gastador para crescer no ritmo que o levará 
ao graal das potências. (Veja, 14.03.2007). 
48. A tecnologia que usaremos daqui a 100 anos nas indústrias, nos automóveis e nas usinas 
geradoras de eletricidade será provavelmente mais eficiente em termos de emissão de gás 
carbônico do que a atual. (Veja, 14.06.2008). 
49. O que Luttwak revela é o estado irremediável da posição dos EUA no Iraque. ... A 
proposta de Luttwak... é retirar-se dos centros habitados e recolher-se a posições no deserto, a 
fim de manter alguma presença inibidora. (Veja, 22.11.2006). 
50. É impressionante que um crítico que se dedicou à poesia cosmopolita do mineiro Murilo 
Mendes e à ficção inovadora do argentino Julio Cortazar seja capaz de uma história tão 
caipira e de uma prosa tão cediça. (Veja, 08.06.2006). 
51. Assim, quem não tinha casa correu para comprar o primeiro imóvel, quem morava num 
pequeno agora quer um maior. E por aí vai, numa espiral que tem feito a delícia das 
incorporadoras, das construtoras e também dos bancos investidores. (Veja, 14.03.2007). 
52. “Existe no Brasil uma cultura de condenar quem se vangloria das próprias realizações e 
de enaltecer a humildade. Isso acaba por minar a auto-estima das pessoas, que começam a 
acreditar que não são merecedoras de seus feitos mais ambiciosos”. (Veja, 04.07.2007). 
53. O Brasil galga mais um passo rumo ao amadurecimento pleno de sua economia. É um 
passo essencial e irreversível, por seu efeito multiplicador de riquezas e de democratização 
de acesso ao capital. (Veja, 23.01.2008). 
54. Se o Brasil tivesse uma legislação semelhante, o empresário – e lobista – Marcos Valério 
..., o hoje notório carequinha que operava o trem pagador do mensalão, teria, pelo menos, 
enfrentado algum constrangimento para circular pelos corredores do Congresso ... (Veja, 
02.08.2006). 
55. ... americanos e europeus estão pagando para manter uma indústria menos eficiente e mais 
poluidora ... (Veja, 28.05.2008). 
56. Cientistas da Universidade de Ottawa, no Canadá, descobriram que pacientes portadores 
de uma mutação no gene responsável por codificar um dos receptores da serotonina ... 
apresentavam duas vezes mais riscos de cometer suicídio. (Veja, 13.09.2006). 
57. A queda do dólar barateou mão-de-obra e componentes nos países produtores de avião. 
(Veja, 11.06.2008). 
58. Depois do fim da produção dos hormônios femininos, protetores da saúde 
cardiovascular, mulheres e homens se igualam nas estatísticas de infartos e derrames. (Veja, 
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07.03.2007).  
59. Grafar estado é uma pequena contribuição de VEJA para a demolição da noção 
disfuncional de que se pode esperar tudo de um centralismo provedor. ... A tentativa é refletir 
uma dimensão mais equilibrada da vida em sociedade, como a proposta pelo poeta francês 
Paul Valéry (1871-1945): “Se o estado é forte, esmaga-nos. Se é fraco, perecemos”. (Veja, 
14.03.2007). 
60.  Jean de La Fontaine, famoso por suas fábulas infantis, contabiliza em seu catálogo uma 
produção erótica inspirada nos clássicos greco-romanos. (...) Inspirado no espírito 
provocador do fabulista, o ilustrador Charles Martin mostra um padre acariciando uma 
jovem nua numa das lâminas que ilustram o livro. (Veja, 08.06.2006). 
61. Denise Abreu conta então que, embora dirigisse uma agência reguladora, por princípio 
independente do Executivo, recebeu pressões... (Veja, 11.06.2008). 
62. A história do Brasil republicano é pontuada por crises institucionais de maior ou menor 
envergadura. ... O poder renovador das democracias, porém, segue seu curso. Graças a ele há 
duas boas notícias: O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, as mais 
altas cortes da Justiça brasileira, têm novos presidentes. (Veja, 13.09.2006). 
63. Propalou-se, durante anos, que um sono verdadeiramente reparador tinha de durar oito 
horas. Bobagem, atestam as novas pesquisas, já que se trata de um aspecto influenciado por 
uma série de variantes, como idade, genética, e hábitos de vida. (Veja, 13.09.2006). 
64. A investigação contra o caseiro começou a pedido do Coaf, mas toda a sua gênese é 
reveladora de que se trata de uma perseguição sórdida. (Veja, 24.06.2006). 
65. O segundo ponto que ressalta das posições de Luttwak é o argumento – ou melhor, o mito 
– da guerra civil como força revitalizadora das nações. (Veja, 22.11.2006). 
66. ... do outro lado está o senador José Renan Vasconcelos Calheiros, o homem que confessa 
seu pecado, pede perdão à mulher e por pouco, muito pouco, não vira o ingênuo senhor que 
se perdeu nas curvas da sedutora maligna. (Veja, 13.06.2007). 
67. A paisagem da cidade inclui “verdes colinas” nas quais sopra a “brisa suave” que vem 
trazer um “novo alento” à sofredora heroína – que, como toda heroína, é dotada da “graça 
mais singela”. (Veja, 08.06.2006). 
68. Forno, fogão e indução: acessórios tentadores mas mirabolantes que acabam tendo pouco 
uso ... (Veja, 25.06.2008). 
69. Concordo quando Lya diz que cidadãos trabalhadores e cumpridores do dever estão a 
mercê de bandidos disfarçados de militantes. (Veja, 29.07.2006).  
70. Com a instauração do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destinado a 
investigar a responsabilidade de Lula e assessores no dossiêgate, a crise do governo salta do 
patamar político para o institucional – e, do alto desse novo degrau, a paisagem que se avista 
não parece nada tranqüilizadora. (Veja, 27.09.2006). 
71. As faculdades de educação estão muito preocupadas com um discurso ideológico sobre as 
múltiplas funções transformadoras do ensino. Elas deixam em segundo plano evidências 
científicas sobre as práticas pedagógicas que de fato funcionam no Brasil e no mundo. (Veja, 
13.02.2008). 
72. Sabe-se que as mulheres mulçumanas têm menos probabilidade de contrair malária do 
que os homens mulçumanos. ... ao viverem com a maior parte do corpo coberta quase o 
tempo todo, elas estão menos sujeitas às picadas do mosquito transmissor da doença. (Veja, 
07.03.2007). 
73. Os policiais chegaram a confundir o número do escritório central de uma agência 
transportadora de valores com o de uma agência bancária do Bradesco. (Veja, 27.09.2006). 
74. Países vencedores são os que operam bem na nova economia do conhecimento. Nessa 
nova economia, a riqueza mais preciosa são os cérebros bem lapidados. (Veja, 07.05.2008). 
 


