
 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA TEÓRICA E DESCRITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A CONSTRUÇÃO MEDIAL  

NO PORTUGUÊS DO BRASIL:  

usos no padrão reclamação digital 

 
 
 
  

NÁDIA MARIA SILVEIRA COSTA DE MELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/ RN 
2015 



 

 

A CONSTRUÇÃO MEDIAL NO PORTUGUÊS DO BRASIL: 

usos no padrão reclamação digital 

 
  

 
 
 

Por 
 
 
 
 

NÁDIA MARIA SILVEIRA COSTA DE MELO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN),  como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do título de 
Doutora em Estudos da Linguagem, área de concentração 
em Linguística Teórica e Descritiva. 
 
Orientação: Profª. Drª.  Maria Angélica Furtado da Cunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natal/RN 
2015 



 

 

NÁDIA MARIA SILVEIRA COSTA DE MELO 

 

 

A CONSTRUÇÃO MEDIAL NO PORTUGUÊS DO BRASIL: 

usos no padrão  reclamação digital 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 
(PPgEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),  como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do título de Doutora em Estudos da 
Linguagem, área de concentração em Linguística Teórica e Descritiva. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA  
 
 

.................................................................................................... 
Profª.  Drª.  Maria Angélica Furtado da Cunha  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Orientadora 

 
........................................................................................................ 

Prof. Dr. João Bosco  Figueiredo Gomes  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Examinador Externo 
 

........................................................................................................ 
Profa. Dra. Leonor de Araújo Bezerra Oliveira  

Instituto Federal de Ensino do Rio Grande do Norte (IFRN) 
Examinadora Externa 

 
..................................................................................................... 

Prof. Dr. Edvaldo Balduíno Bispo 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Examinador Interno 
 

........................................................................................................ 
Prof. Dr. José Romerito Silva  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Examinador Interno 

 
 
 
 
 

Natal, 27 de março de 2015. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. 
 

À trindade filial: Abner,  Ana Carla e Carlos Jr. 
 

Dedico este trabalho. 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Cristo, o meu eterno Pai, por ser meu refúgio e minha fortaleza. 

À Profa. Dra. Maria Angélica Furtado da Cunha, por todos os ensinamentos e 
orientações valiosas, pelo suporte/aporte acadêmico, pela seriedade, paciência e 
competência em lidar com o ensino, a pesquisa e a extensão, e principalmente, por 
ter acreditado em meu potencial. 

Aos meus familiares, em especial, aos meus filhos, razão de minhas lutas e 
conquistas e a minha mãe que nunca desistiu de mim. 

Aos Profs. Drs. Edvaldo Balduíno Bispo e José Romerito Silva pelas excelentes 
contribuições durante o exame de qualificação deste trabalho. 

À banca examinadora pela participação, comentários e sugestões durante a defesa 
desta tese. 
 
Ao Prof. Dr. Marcos Antonio Costa, pelos incentivos, amizade e credibilidade. 

À Régia Maria de Carvalho Peixoto, “a amiga mais chegada que uma irmã,” pelo 
apoio incondicional, pelas palavras de sabedoria que me fizeram erguer e caminhar 
confiante.  

Aos amigos Fabíola Barreto, Francisco Wildson Confessor, Leonor de Araújo 
Bezerra Oliveira, Lúcia Lima e Maria Aparecida da Silva pelas muitas contribuições e 
cumplicidades. 

Ao Grupo de pesquisa Discurso & Gramática/UFRN pelos momentos de trocas e 
parcerias, sem as quais, eu não teria obtido este êxito acadêmico. 

Ao Grupo de pesquisa PRADILE/ UERN, em especial, ao Prof. Dr. João Bosco  
Figueiredo Gomes e à Profa. Dra. Marluce Barros Lopes Cabral, pelo incentivo e 
fomentação à pesquisa acadêmica. 

Aos meus alunos de ontem e de hoje, em especial, a Antonia Clayse-Anne de 
Medeiros Vieira com quem estabeleci meu primeiro vínculo acadêmico via pesquisa 
UERN/ CNPq. 

Aos companheiros de trabalho, Profa. Ms. Maria da Conceição de Monteiro, Profa. 
Dra. Risoleide Rosa Freire de Oliveira, Prof. Dr. Silvano Pereira e o Prof. Dr. Deny 
Gandour pelo apoio e incentivo desde meu ingresso até a defesa final. 

À UERN pelo suporte financeiro propiciado pelo Programa de Capacitação docente, 
bem como pela liberação para cursar o Doutorado, em especial, ao Prof. Dr. Almir da 
Silva Castro. 

A todos aqueles que me apoiaram e torceram por mim. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O comunicador humano (...) usa as regras da gramática para obter 
um efeito comunicativo. Ele pode optar por quebrar a regra para 
obter um efeito, seja poético, metafórico ou de extensão semântica. 
(...) Ele também pode optar por renunciar ao uso de uma estratégia 
mais eficiente em favor de uma menos eficiente e aceitar a 
penalidade em termos de eficiência decrescente da comunicação, 
clareza decrescente, indeterminação aumentada, etc. A perda é, 
então, em grande parte ilusória. Sob outras circunstâncias, o falante 
está em conflito entre escolher uma estratégia mais eficiente contra 
uma estratégia mais criativa; e, ao escolher a última, opta por pagar 
uma penalidade razoável. Finalmente, a “gramática” pode consistir 
de regras ou estratégias alternativas para desempenhar a mesma 
função ou funções razoavelmente semelhantes, de modo que a 
escolha de uma delas resultaria em consequências comunicativas 
relativamente pequenas.  

(GIVÓN, 2011, p. 55) 

 



 

 

RESUMO 
 
 

Esta tese examina a construção medial do português do Brasil (PB). Trata-se de 
uma construção que descreve um evento causativo, em que um participante sujeito 
não-humano é afetado por uma ação que não emana dele. Interessa-nos investigar 
essa construção a partir de suas funções semântico-cognitivas e discursivo-
pragmáticas, suas características específicas, motivações e contexto discursivo em 
que seu uso é recorrente. Para tanto, buscamos responder às seguintes questões: 
qual a configuração estrutural prototípica da construção medial (CM) no Português 
do Brasil? Quais são suas funções discursivas específicas? Qual é o grau de 
transitividade da CM com base nas propriedades  propostas por Hopper e Thompson 
(1980)? Partimos do pressuposto de que a construção medial possui estrutura 
própria que particulariza sua dimensão significativa, garantindo um certo 
distanciamento  entre o responsável pelo evento e a entidade afetada. A 
fundamentação teórica provém da Linguística Funcional Centrada no Uso 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). É uma pesquisa de natureza 
qualitativo-interpretativista que tem como prioridade a análise de ocorrências 
oriundas de textos produzidos por usuários da língua portuguesa do Brasil em 
situação efetiva de comunicação. Os dados empíricos analisados provêm de textos 
eletrônicos disponíveis no sítio www.reclameaqui.com.br. Os resultados revelaram a 
existência de diferentes configurações em português para a construção medial, 
sendo a prototípica a formada por SN+V. Do ponto de vista morfossintático e 
semântico, a construção expressa um sujeito afetado por uma ação que não parte 
dele. Quanto ao aspecto pragmático, a construção expressa um evento que parece 
ter como propósito enfatizar o argumento afetado e ignorar, intencionalmente ou 
não, o agente ou o causativo, por ser irrelevante para o falante/ouvinte na situação 
de comunicação.  
 
Palavras-chave: Construção medial. Português do Brasil. Linguística Funcional 
Centrada no Uso. Transitividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
 
 
This thesis examines the medial construction of the Portuguese of Brazil (PB). It is a 
construction which describes a causative event in which a non-human  subject 
participant is affected by an action that does not originate from itself. Thus, we are 
interested in investigating this type of construction, its specific characteristics, 
motivations and discursive context from its semantic- cognitive and discoursive - 
pragmatic functions. The research questions are: what is the prototypical structural 
configuration of the medial construction (MC) in the Portuguese of Brazil? What are 
its  specific discoursive functions? What is the degree of MC transitivity based on the 
properties proposed by Hopper and Thompson (1980)? We assume that the medial 
construction has its own structure which particularizes its significant dimension, thus 
ensuring a certain distance between the one in charge of the event and the affected 
entity. The theoretical and methodological assumptions is founded on Usage-based 
Functional Linguistics (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). It is a research 
of qualitative- interpretative nature that has prioritized the analysis of occurrences 
arising from texts produced by users of the Brazilian Portuguese language in 
effective communicative situation. The database for this study is electronic texts 
available on the website www.reclameaqui.com.br. The results revealed the 
existence of different configurations of the medial construction in the Brazilian 
Portuguese,  having as prototypical the one formed by SN + V. From the 
morphosyntactic and semantic point of view, the construction expresses a subject 
affected by an action that does not part from itself. As for the pragmatic aspect, the 
construction expresses an event that seems to have the purpose to emphasize the 
affected argument and to ignore, intentionally or not, the agent or the causative, 
since it is irrelevant to the speaker/ listener in the contextual situation. 
 
Keywords: Medial Construction. Portuguese of Brazil. Usage-based Functional 
Linguistics. Transitivity.    



 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis examina la construcción medial del portugués de Brasil (PB). Se trata de 
una construcción que describe un evento causativo, en que un participante sujeto no 
humano es afectado por una acción que no emana de él. Nos interesa investigar esa 
construcción a partir de sus funciones semántico-cognitivas y discursivo-
pragmáticas, sus características específicas, motivaciones y el contexto discursivo 
en que su uso es recurrente. Para tanto, buscamos contestar a las siguientes 
cuestiones: ¿cuál es la configuración estructural prototípica de la construcción 
medial (CM) en el Portugués de Brasil?; ¿Cuáles son sus funciones discursivas 
específicas?; ¿Cuál es el grado de transitividad de la CM con base en las 
propiedades propuestas por Hopper y Thompson (1980)? Partimos del presupuesto 
de que la CM posee/tiene estructura propia que particulariza su dimensión 
significativa, garantiendo cierto distanciamiento entre el responsable por el evento y 
la entidad afectada. La fundamentación teórica proviene de la Lingüística Funcional 
Centrada en el Uso (FURTADO DA CUNHA. BISPO; SILVA, 2013). Es una 
investigación de naturaleza cualitativo-interpretativa que tiene como prioridad el 
análisis de ocurrencias oriundas de textos producidos por usuarios de lengua 
portuguesa de Brasil en situación efectiva de comunicación. Los datos empíricos 
analizados provienen de textos electrónicos disponibles en 
www.reclameaqui.com.br. Los resultados revelaron la existencia de diferentes 
configuraciones en portugués para la CM, siendo la prototípica formada por SN+V. 
Del punto de vista morfosintáctico y semántico, la construcción expresa un sujeto 
afectado por una acción que no parte de él. Cuanto al aspecto pragmático, la 
construcción expresa un evento que parece tener como propósito enfatizar el 
argumento afectado e ignorar, intencionalmente o no, el agente o el causativo, por 
ser irrelevante para el hablante/oyente en la situación contextualizada.  
 
Palabras clave: Construcción medial. Portugués de Brasil. Lingüística Funcional 
Centrada em el Uso. Transitividad. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nesta seção, delineamos o contorno geral de nossa pesquisa cujo tema é a 

construção de estrutura argumental medial no português do Brasil. Inicialmente, 
apresentamos as motivações e justificativas para escolha do tema, em seguida, abordarmos 
o modelo teórico que a fundamentou. Mais adiante, expomos nossas questões de pesquisa 
acompanhadas de suas respectivas hipóteses. Explicitamos, então, os objetivos que 
pretendemos alcançar, bem como os procedimentos metodológicos adotados. Por fim, 
dispomos os capítulos que constituem esta tese. 

 

A tradição gramatical do português classifica as estruturas oracionais, com 

base na transitividade, como transitiva (1 a 3) ou, aparentemente  intransitiva (4). 

Assim, qualquer oração produzida pelos usuários da língua deve se enquadrar em 

uma dessas classificações. Embora saibamos que a noção de transitividade remeta 

aos modelos grego e latino (NEVES, 2005), os estudos tradicionais descreveram os 

fatos da língua de forma discreta (transitiva: do 1 ao 3), de forma a não dar conta de 

algumas realizações linguísticas do uso. Uma delas é a construção medial, como 

podemos ver em (4), que, não é transitiva nem intransitiva. Trata-se de uma 

construção bastante produtiva no uso, por isso faz-se necessária uma abordagem 

que a descreva em seus aspectos formais e funcionais. 

 

 

(1) Joaquim feriu Roberto.  
(2) Roberto foi ferido por Joaquim.        (CUNHA, 1986) 
(3) Roberto feriu-se. 
(4) “... o eixo do carro quebrou...” (D&G Natal, 1998, p. 223) 

 

 

Segundo Cunha (1986), o exemplo (1) apresenta a transitividade ativa, visto 

que o sujeito é o agente da ação expressa pelo verbo. Em (2), há passividade, já 

que a ação expressa pelo verbo afeta o sujeito. E em (3), manifesta-se a chamada 

reflexividade, tendo em vista que o fato expresso pelo verbo é, simultaneamente, 

praticado e sofrido pelo sujeito. Do ponto de vista tradicional, as três são 

consideradas transitivas, por existir nelas uma ação que transita de um sujeito 

agente para um paciente. Observamos que em alguns compêndios da Gramática 

Tradicional (GT)1 de língua portuguesa o assunto transitividade é abordado, em 

                                                 
1
 Por GT, compreendemos um “conjunto de conceitos e categorias derivados dos estudos 

gramaticais de tradição greco-latina” (cf. FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007, p.14) que por 
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alguma medida, a partir da perspectiva da voz ou diátese verbal (Cf.  MIRA 

MATEUS, 2003; BECHARA, 2001; SAID ALI, 2001; KURY, 1997; CUNHA; CINTRA, 

1985; entre outros). Voz ou diátese verbal refere-se “à forma ou flexão em que se 

apresenta o verbo transitivo direto para indicar a relação que há entre ele e o sujeito” 

(KURY, 1997, p 33). Com base nisso, geralmente, as orações são descritas como 

ativas, passivas ou reflexivas/mediais. A classificação normativa sempre prioriza a 

forma do verbo, por esse ser considerado o elemento nuclear de uma oração, em 

outras palavras, “o centro da oração, como o sol é o centro do sistema solar” 

(TESNIÉRE, 1969 apud CARONE, 1999, p. 61). Apesar de parecer um assunto já 

estudado e bem delimitado, seus resultados não são consensualmente aceitos. É o 

que nos revela uma análise mais apurada, que considere o ponto de vista sintático-

semântico de uma oração, como vemos em (4), “o eixo do carro quebrou”, a não 

adequação dela a nenhuma das classificações canônicas citadas. Temos, em (4), 

uma estrutura intransitiva formada por um argumento sujeito (o eixo do carro) e um 

verbo destransitivizado (quebrou) já que a ação parece não transitar de um agente 

para um paciente ou vice-versa. No entanto, há na oração um sentido transitivo 

implícito, oriundo de nosso conhecimento de mundo, que nos indica que a ação 

descrita parte de um agente ou causativo para afetar um paciente. Verifica-se, 

assim, que, do ponto de vista semântico, a tríplice classificação oracional da GT 

(ativa, passiva e reflexiva/medial) não dá conta desse uso da língua portuguesa. Isso 

nos mostra a necessidade de ampliarmos o estudo dos tipos de construções 

oracionais para além dos já consagrados pela tradição como forma de viabilizar uma 

categorização mais adequada ao uso cotidiano da língua. 

O enfoque dado à medialidade pelos atuais estudos funcionalistas brasileiros 

remete à verificação da existência do sistema medial em português (CAMACHO, 

2003); à identificação dos parâmetros estruturais que dão suporte à afirmação do 

estatuto da medialidade em português (DUARTE, 2005); à acepção de voz e sua 

caracterização com base em pressupostos cognitivistas (LIMA, 2007); à comparação 

entre as categorias espaço e tempo em construções médias e ergativas 

(CAMBRUSSI, 2008); à negação da relevância da descrição da medialidade para o 

português (PERINI, 2008); à análise das construções mediais no português do Brasil 

sob a perspectiva teórica da Morfologia distribuída (PACHECO, 2008); e à 

                                                                                                                                                         
muito tempo, fundamentou, com exclusividade, o ensino de Língua Portuguesa nas escolas 
brasileiras. 



16 

 

caracterização e representação da construção medial que abarque as classes de 

verbos que podem instanciá-la (CIRÍACO, 2011). Esses estudos apontam a 

existência de um solo fértil a ser pesquisado. A discussão acerca da construção 

medial vai desde a terminologia até a sua composição (estrutura e função). O próprio 

termo “medial” não é de uso unânime, pois ele concorre com voz média e com o 

próprio estatuto de medialidade.  

Outro fato que nos motivou a investigarmos a configuração, o uso, a 

recorrência e as funções discursivas da construção medial em língua portuguesa se 

deve ao contato com o estudo de Kemmer (1993), que aborda o fenômeno do ponto 

de vista da voz verbal apresentando uma análise tipológica do que denomina de voz 

média em trinta línguas. Ou seja, trata-se de um fenômeno translinguístico que 

precisa de um estudo mais profundo, no português do Brasil, acerca de suas 

características por parte dos pesquisadores da área. 

Diante disso, escolhemos como nosso objeto de investigação a construção 

medial. Trata-se de uma construção que descreve um evento de causação, em que 

um participante não-humano (Sujeito) é afetado por uma ação que não emana dele. 

Possui uma perspectiva semântica não-agentiva. É um tipo construcional 

monoargumental, formado, do ponto de vista morfossintático, por um verbo transitivo 

direto e um Sujeito. Do ponto de vista semântico, descreve uma cena em que um 

participante é afetado por um evento de ação-processo que não partiu dele, como 

podemos ver em (5): 

 

 

(5) O carro quebrou, e tive que pagar o combustível indevidamente - 
Localiza Rent a Car - São Paulo - SP Sexta-feira, 02 de Maio de 
2014 - 10:59 - No dia 28/04 aluguei um veículo categoria A (na 
ocasião não havia um veículo com essas características e recebi um 
cat C), um celta 1.0 com ar cond em Chapecó no aeroporto. Andei 
pouco mais de 200 km de Chapecó a Dionísio Cerqueira. O carro 
quebrou. Não ligava mais (problema de bomba de combustível ou 
injeção eletrônica, segundo o técnico que me atendeu), foi guinchado 
e seria substituído por outro veículo. O técnico que me atendeu 
pessoalmente não autorizou que o veículo rodasse nem mesmo até o 
posto de gasolina, o que seria difícil já que o veículo não ligava. 
(CM10E1T7-RA)2 

 

                                                 
2 A codificação é a seguinte: CM: número da construção medial, E: tipo da estrutura (1: SN + 
V; 2: V + SN; 3: SN +V + se; 4: SN + se + V; 5: SN + V + Mod; 6: SN + V + se + Mod), T: 
número do texto e RA: identificação do corpus Reclame Aqui. 
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A oração “... o carro quebrou...” manifesta um sujeito (o carro) afetado pela 

ação de um verbo destransitivizado (quebrou), cujo agente ou causa não são 

expressos. Essa ocorrência é considerada, a priori, neste trabalho, como uma 

construção de estrutura argumental medial.  

Nossa pesquisa centra-se na análise de amostras reais de língua escrita 

produzidas em situação efetiva de comunicação, com vistas a explicar o fenômeno 

da construção medial no PB e tentar encontrar respostas para algumas lacunas 

deixadas pelos estudos citados. Para tanto, ancoramo-nos na Linguística Funcional 

Centrada no Uso (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013), rótulo dado por 

pesquisadores brasileiros membros do Grupo de Estudos Discurso & 

Gramática/Natal, por se tratar de um modelo teórico que parte do uso da língua para 

explicar sua estrutura. É conhecida também como Linguística Cognitivo-Funcional, 

do inglês Cognitive-Functional Linguistics, ou ainda, de Linguística Baseada no Uso, 

em inglês Usage-based Linguistics (cf. MARTELOTTA, 2008; TOMASELLO, 2003), 

de inspiração em Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, Wallace Chafe, 

Elizabeth Traugott, George Lakoff, Ronald Langacker, Gilles Fauconnier, Adele 

Goldberg, Fillmore, Taylor entre outros.  Trata-se de uma abordagem teórica 

formada pela fusão de pressupostos teóricos convergentes oriundos da Linguística 

Funcional norte-americana e da Linguística Cognitiva, tais como concepção de 

língua, linguagem, gramática, prototipicidade, transitividade, informatividade, 

perspectivação, iconicidade, marcação, contrastividade e construção. 

A pesquisa parte da noção de língua “como um sistema adaptativo complexo, 

uma estrutura fluida, constituída, ao mesmo tempo, de padrões mais ou menos 

regulares e de outros que estão em permanente emergência, mercê de 

necessidades cognitivas e/ou intercomunicativas” (FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 

20). Sua realização linguística (estruturação, criação e mudança) se dá no uso 

cotidiano. A organização estrutural da língua tem laços estreitos com a forma como 

vemos e apreendemos o mundo, ou seja, está relacionada com o modo como 

categorizamos e armazenamos nossas experiências (CROFT, 2010; MARTELOTTA; 

PALOMANES, 2008).  

Nessa perspectiva, adotamos, neste trabalho, os seguintes pressupostos 

teóricos: 
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a) A língua é um sistema simbólico mediador entre a linguagem, o mundo e a 

cognição cuja atividade sociocultural serve a funções comunicativas e 

cognitivas.  

b) A gramática não é “a ciência do bem dizer”, mas “um sistema, fortemente 

suscetível à mudança e intensamente afetado pelo uso que lhe é dado no dia 

a dia, ou ainda, um conjunto de convenções resultantes de motivações de 

natureza distinta, em que sobressaem as pressões de uso” (FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2011, p. 22), de forma que a gramática de uma língua 

natural nunca está completa, sendo, por isso, emergente (HOPPER, 1987). 

c) Os usos linguísticos são mais ou menos motivados pelas condições de sua 

produção.  

d) A oralidade é o locus das inovações do uso linguístico. 

e) Há certo paralelismo entre a categorização conceptual e a categorização 

linguística, de modo que conhecimento do mundo e conhecimento linguístico 

não são separados (TAYLOR, 1998; TOMASELO, 1998; FURTADO DA 

CUNHA et al, 2003). 

f) Os padrões gramaticais estão estritamente relacionados à estrutura do 

discurso e podem, em muitos casos, ser explicados em termos dessa 

estrutura. O discurso realiza-se, pois, por meio de construções, ou seja, via 

“pareamentos de forma-significado (FURTADO DA CUNHA et al, 2013).  

Os pressupostos nos propiciaram uma base teórica de reflexão e discussão 

sobre alguns questionamentos que justificam nos aprofundarmos nesta investigação, 

que busca analisar as construções mediais no português do Brasil. Esse objetivo se 

relaciona a perguntas específicas a que procuramos responder:  

1. Como se realizam as instanciações, em termos de configuração estrutural, da 

construção medial (CM) no Português do Brasil (PB)?  

2. Qual é a sua configuração prototípica?  

3. Qual a função discursiva da CM no Português do Brasil?  

4. Qual a posição que a CM ocupa na escala de transitividade sugerida por 

Kemmer (2003) e quais parâmetros de transitividade propostos por Hopper e 

Thompson (1980) apresenta? 

De acordo com as questões de pesquisa elencadas, partimos da hipótese de 

que a construção medial tem características próprias que torna seu uso específico a 

um contexto em que se pretenda evidenciar o argumento afetado e omitir o 
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argumento agentivo. A partir dessa hipótese geral, outras secundárias direcionaram 

o estudo:  

1. Provavelmente, a configuração estrutural da CM no Português do Brasil (PB) 

manifeste-se por meio de um Sujeito afetado seguido de um Verbo Transitivo, 

podendo ser acrescido do SE pronominal e/ou um Sintagma Adverbial. 

2. A estrutura argumental prototípica da construção medial, parece ser 

constituída por um SN (sujeito afetado) e um SV (verbo de ação-processo). 

3. É possível que a função discursiva da construção medial  seja enfatizar o 

paciente afetado pelo evento e/ou omitir o responsável pela ação. 

4. A construção medial parece posicionar-se entre a construção transitiva e a 

intransitiva, com base nos critérios de transitividade propostos por Hopper e 

Thompson, (1980). 

Com base nas questões e hipóteses elencadas, objetivamos analisar a 

construção medial do português do Brasil, quanto suas dimensões formal e 

semântica, levando em consideração as condições pragmáticas que motivam seu 

uso no discurso. Mais especificamente, tivemos como objetivos:  

1. Verificar as diferentes manifestações da CM no PB;  

2. Identificar a CM prototípica do PB e o seu contexto de uso;  

3. Identificar a função discursiva prevista para a CM;  

4. Situar a CM na escala proposta por Kemmer  (1993) e verificar sua 

transitividade com base nos critérios propostos por Hopper e Thompson 

(1980). 

Esta pesquisa tem natureza qualitativo-interpretativista (CAVALCANTI; 

MOITA LOPES, 1991; MOITA LOPES, 1994), de forma que prioriza a interpretação 

dos dados em detrimento da sua quantificação.  Em alguns momentos, no entanto, 

fizemos uso da quantificação para observarmos a frequência de uso da construção 

medial. O método aplicado foi o hipotético-dedutivo, visto que nossas interpretações 

emergiram a partir dos dados coletados em amostras reais. A pesquisa documental 

e o levantamento bibliográfico foram as técnicas utilizadas para a coleta de dados, 

revisão da literatura e fundamentação teórica. 

Como a pesquisa está fundamentada na Linguística Funcional Centrada no 

Uso (doravante LFCU), prioriza uma análise baseada em amostras efetivas de 

língua, oriundas de textos produzidos por usuários da língua portuguesa do Brasil 
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em situações concretas de comunicação. Foi examinado o padrão discursivo3 

“reclamação digital” para a constituição do corpus que conta com 250 amostras de 

CM, coletadas em 155 textos eletrônicos da WEB, retirados do domínio de uso 

público ReclameAQUI (http://www.reclameaqui.com.br), que reúne dados atuais e de 

uso espontâneo, por meio dos quais os usuários (maiores de 18 anos) exteriorizam 

sua insatisfação após a aquisição ou uso de produtos, marcas, serviços e 

atendimentos das mais diversas empresas. O site disponibiliza uma ferramenta de 

interação e intermediação de problemas entre consumidor e fornecedor e entre 

cidadãos e poder público dentro do que prevê a legislação brasileira. Na coleta, 

buscamos verificar se os verbos apontados por Ciríaco (2011), como favorecedores 

da CM, faziam-se presentes nos textos do site. Desse material, separamos os 

diferentes tipos de verbos (types) que são produtivos para a realização da 

construção medial, bem como suas ocorrências (tokens). A partir dos textos, que são 

curtos e objetivos, selecionamos como material de análise apenas as estruturas 

unioracionais que representam a CM e excluímos as complementações, como 

orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Assim, nosso material de 

análise foi constituído do que é denominado na GT como “oração ou período 

simples”.  

Quanto à estrutura, este trabalho constitui-se de três capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a visão da tradição gramatical sobre a voz medial, sobretudo a 

apresentada por Cunha (1986), Rocha Lima (2001), Bechara (2001) e Said Ali 

(2001). Em seguida, descrevemos alguns estudos realizados sobre o assunto à luz 

da Linguística, como os dos autores Goldberg (1995); Kemmer (2003); Camacho 

(2003); Duarte (2005); Lima (2007); Cambrussi (2008); Pacheco (2008); Perini 

(2010) e Ciríaco (2011). Com base nesses estudos, apresentamos uma discussão 

sobre o que é a CM, com o intuito de caracterizá-la para a nossa investigação. 

No segundo capítulo, expomos os pressupostos teórico-metodológicos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso que fundamentam esta pesquisa. As 

categorias analíticas utilizadas para explicar o fenômeno estudado aqui foram: 

transitividade, informatividade e perspectivação, iconicidade, marcação e 

                                                 
3 Segundo Östman; Fried (2005), padrão discursivo corresponde a um par forma-função, 
relativamente convencionalizado, em que o nível formal corresponde às relações e 
organização internas e o funcional, às relações contextuais e pragmáticas. 

http://www.reclameaqui.com.br/


21 

 

contrastividade, categorização e prototipicidade, e, ainda, o modelo teórico da 

Gramática de Construções. 

No terceiro capítulo, apresentamos a discussão e a análise das amostras que 

constituem o corpus desta pesquisa, levando em conta os contextos em que se 

realizam. Apresentamos, ainda, os padrões estruturais da CM no Português do 

Brasil e a sua configuração prototípica, suas funções discursivas específicas e seu 

grau de transitividade da CM com base na proposta de Hopper e Thompson (1980) e 

na escala de Kemmer (2003).  

À guisa de conclusão, apontamos as contribuições que julgamos terem sido 

alcançadas por esta investigação e destacamos alguns pontos que abrem 

perspectivas de explorações complementares em trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 1 

ABORDAGENS DA MEDIALIDADE 

 

1  A MEDIALIDADE EM QUESTÃO 

Este capítulo está dividido em duas seções que tratam das abordagens relativas à 
medialidade e à caracterização da construção medial. Na primeira, também subdividida em 
duas seções, apresentamos a noção de medialidade segundo a visão tradicional e a voz 
medial à luz da Linguística moderna. A Gramática Tradicional não trata a medialidade em 
termos construcionais, mas como diátese, assim, apresentamos sua visão acerca do que 
denomina voz medial, nos raros manuais tradicionais que a incluem em suas vozes verbais. 
Na segunda subseção, expomos algumas pesquisas que investigam a voz e a construção 
medial à luz da Linguística moderna. Na seção seguinte, definimos a nossa compreensão 
sobre os termos construção, estrutura argumental, construção de estrutura argumental 
medial, a fim de caracterizarmos nosso objeto de estudo – a construção medial.  

 

1.1 A medialidade segundo a visão tradicional 

 

Nossas leituras iniciais revelaram que a medialidade é vista tradicionalmente 

em termos de voz. Nesse sentido, os gramáticos tendem a denominá-la de voz 

média ou voz medial. Para alguns, ela se bifurca em outras subclassificações, como 

medial passiva, medial reflexiva e outras. Não há nesses estudos um uso baseado 

em um modelo teórico consistente. Sendo assim, sentimos a necessidade não só de 

redefinir, mas também de definirmos a construção medial, como é realizado na 

seção 2 deste capítulo. Mas iniciemos, apresentando a noção de medialidade 

segundo a visão tradicional. 

Considerando não haver muita divergência entre os gramáticos tradicionais 

acerca da classificação das vozes verbais, selecionamos, para este trabalho, Cunha 

(1986), que segue a tríplice classificação da maioria dos gramáticos, não incluindo a 

voz média, e mais três gramáticos: Rocha Lima (2001), Said Ali (2001) e Bechara 

(2001) que reconhecem a voz média. Entretanto, todos os gramáticos da língua 

portuguesa consultados consideram a existência de duas estruturas verbais: ativa e 

passiva. Cunha (1986) retrata não só a voz ativa (Joaquim feriu Roberto) e passiva 

(Roberto foi ferido por Joaquim), mas também a voz reflexiva (Roberto feriu-se), 

como exemplificamos na introdução. Para o gramático, a voz ativa é aquela em que 

a ação é praticada pelo sujeito. No entanto, quando ele expressa as características 

da voz passiva, em específico, a segunda, presente em (1b), percebemos alguns 

traços de similaridade e a possibilidade de confusão com o que delineamos como 

construção medial: 
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(1) a) O verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que se quer 
conjugar. 
 

b) O pronome apassivador -se e uma terceira pessoa verbal,   
singular ou plural, em concordância com o sujeito. (CUNHA, 1986,p. 
369) 

 

 

Na classificação de Cunha (1986), há ainda uma terceira voz - a reflexiva, que 

também pode trazer confusão com o que defendemos ser construção medial, já que 

também a situamos entre os polos da ativa e da passiva. Além disso, segundo o 

gramático, a voz reflexiva é expressa por meio da junção às formas verbais da voz 

ativa os pronomes oblíquos me, te, nos e se (singular e plural). Enfim, essas são as 

três classificações apresentadas pelo autor. Em seu estudo não encontramos 

nenhum exemplo que se aproxime do que adotamos como construção medial.   

Já Rocha Lima (2001, p. 123) define voz como “um acidente que expressa a 

relação entre o processo verbal e o comportamento do sujeito”. Para ele as vozes do 

português se acomodam em dois polos: um ativo e um medial. Para o autor, a voz 

medial é caracterizada pela “anexação à forma ativa de um pronome átono da 

mesma pessoa do sujeito gramatical” (LIMA, 2001, p. 124) e subdivide-se em três 

modalidades (passiva, reflexiva e dinâmica). Dentre as três modalidades, a que mais 

se aproxima do que consideramos construção medial é a dinâmica que, segundo 

Lima, expressa uma mudança de situação do sujeito, sem a intervenção da vontade 

dele. Essa modalidade “pode traduzir, ainda, uma atividade interna que se passa 

com o sujeito, sem que, igualmente, tenha ele contribuído para tal” (LIMA, 2001, p. 

124). Para o autor essa ocorrência se dá tanto com sujeitos animados como com 

sujeitos inanimados. Como exemplos, são postos as orações em (2). 

 

(2) a) Os cristãos arrependem-se de seus pecados. 
b) O gelo derreteu-se. 
c) O navio perdeu-se.   

 

 

Em (2a), realmente, o sujeito animado (Cristãos) sofreu uma mudança de 

situação, no entanto, a ação expressa (arrependem-se) não se realiza sem a 

intervenção da vontade do sujeito. Logo, o exemplo parece ser incoerente com a 
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definição apresentada pelo autor. No caso da oração (2b), o verbo derreteu-se é 

transitivo direto, ou seja, é um verbo de ação-processo em que o sujeito não 

interfere na ação, mas é afetado por ela. E (2c) o sujeito não sofre afetação alguma 

por parte da ação expressa. Enfim, a descrição do autor não parece abarcar de 

forma satisfatória os exemplos dados.   

Enquanto Cunha (1986) defende que a voz reflexiva está entre os polos ativo 

e passivo, Rocha Lima (2001) diverge deste autor e elenca a voz reflexiva como uma 

das subclassificações da voz medial. Isso nos mostra como a denominação dos 

tipos de vozes verbais é divergente entre os estudiosos normativistas.  

Said Ali (2001) distingue três vozes verbais: a ativa, a passiva e a média ou 

medial (o autor usa os dois termos). A última voz é a que nos deteremos neste 

trabalho. Para o autor, voz média ou medial diz respeito “ao verbo conjugado com o 

pronome reflexivo” (SAID ALI, 2001, p. 135). O uso dessa voz implica sentidos 

diferentes. Primeiro, por “tratar-se de uma ação rigorosamente reflexa, que o sujeito 

em vez de dirigir para algum ente exterior, pratica sobre si mesmo”, por exemplo, 

Pedro matou-se. Segundo, por expressar “estado ou condição nova, equivalendo a 

forma reflexa à combinação de ficar com particípio do pretérito, como em Renato 

feriu-se nos espinhos (equivale a ficou ferido)/ O menino afogou-se no Rio (similar a 

ficou afogado)/ O gelo derreteu-se (assemelha-se a ficou derretido). Terceiro, por 

indicar um “ato material ou movimento que o sujeito executa em sua própria pessoa, 

idêntico ao que executa em cousas ou outras pessoas, sem haver propriamente a 

ideia de direção reflexa como no 1º caso”. Um exemplo disso é “Afastei-me do fogo 

(à semelhança de: afastei a criança, o livro do fogo)/ A mãe deitou-se na cama (à 

semelhança de: deitou a criança na cama). E, por último, “devido ao sujeito aparecer 

vivamente afetado”, como em “Todos se queixaram da grave injustiça”. Por ser uma 

voz intermediária, o autor a situa entre a voz ativa e a passiva, cabendo-lhe, por 

isso, “a denominação de voz média ou medial, que abrange as funções de 

reflexividade, reciprocidade entre outras” (SAID ALI, 2001, p. 135). 

Quanto ao fato de o verbo ser acompanhado por um pronome reflexivo, ele 

explica que isso decorre de a voz média se manifestar não só em português, mas 

translinguisticamente.  Said Ali afirma não haver regra segundo a qual se possa 

determinar quais verbos são vistos como mediais, mas afirma que verbos tomados 

em sua “acepção própria” têm como “sujeito um nome de coisa, significando que a 
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ação se executa por si mesma no objeto de que se fala” (SAID ALI, 2001, p. 137). 

Como exemplo, vejamos (3): 

 

 

(3) a) o prédio incendiou-se, 
 b) a vida extinguiu-se,  
 c) a luz apagou-se,  
 d) a água congelou-se,  
 e) o gelo derreteu-se, 
 f) o leite estragou-se,  
 g) a árvore desfolhou-se,  
 h) o véu rasgou-se, 
 i) o vestido descoseu-se,  
 j) a nuvem desfez-se,  
 l) a parede fendeu-se,  
 m) a tábua despregou-se,  
 n) o rochedo despenhou-se,  
 o) o galho bifurca-se,  
 p) a flor abriu-se,  
 q) o tronco partiu-se,  
 r) a água sumiu-se, 
 s) o navio perdeu-se,  
 t) a retina descolou-se,  
 u) a pupila dilatou-se,  
 v) a ferida abriu-se. 

 

 

  Os verbos de (a) a (v), em (3), expressam algo como “ficou incendiado” (3a), 

“ficou extinta” (3b), “apagada” (3c), “congelada” (3d) etc., sendo  classificados pelo 

autor como mediais/ médios, pois, segundo ele, “denotam atos espontâneos, sem 

agente ou causa aparente” (SAID ALI, 2001, p. 137). Para Said Ali, 

 

 

[...] a linguagem, aproveitando-se desta facilidade, torna o mesmo 
processo extensivo a casos de outra espécie e trata como se 
espontâneos fossem atos emanados de agente que não se quer ou 
não se sabe mencionar.  [...] Algumas vezes basta trocar a ordem 
das palavras para alterar o sentido, como em estraga-se a roupa e a 
roupa estraga-se. E vai-se mais longe. Como se tem em mente o 
conceito de alguém como agente, como sujeito psicológico, não se 
põe dúvida em dar ao substantivo caracteres próprios de objeto e se 
usa o pronome se até com verbos intransitivos. (2001, p. 137), 
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Para o autor, os verbos intransitivos usados ordinariamente na forma ativa, 

“admitem alguns ocasionalmente a forma medial, acrescentando o pronome reflexivo 

algum conceito novo ao verbo ou exprimindo ele a ação mais energicamente” (SAID 

ALI, 2001, p. 137).  Como exemplificado pelo autor em (4a) e (4b): 

 

 

(4) a) Ele ficou-se com a fortuna. 
b) Ele ficou com a fortuna.  

 

 

O primeiro exemplo expressa que o sujeito ficou com a fortuna definitivamente 

para si ou que a tomou a outrem sem intenção de restituí-la. Já o segundo, tem 

sentido mais vago, equivalendo simplesmente a “coube-lhe em sorte a fortuna” 

(SAID ALI, 2001, p. 137). 

Said Ali (2001) considera superficial e vaga a classificação verbal com base 

apenas em critérios morfossintáticos. Essa classificação formal facilita seu estudo, 

mas nem sempre converge para o sentido do verbo. Essa fragilidade é ilustrada por 

meio da análise de andar, fugir, ir, voar e outros intransitivos. Esses verbos 

representam atividades em que o sujeito é, como nos transitivos ativos, verdadeiros 

agentes; porém, nos verbos padecer, adoecer, morrer, envelhecer, durar, ele não 

percebe nenhuma atividade por parte do sujeito (SAID ALI, 2001). Esses verbos 

apresentam atos que neles mesmos se realizam, expressando situações vivenciadas 

pelo afetado, sem que para isso concorra seu esforço. Em orações desse tipo, o 

sujeito é semanticamente paciente. A esse respeito, o autor enfatiza que esses 

“intransitivos, ainda que tenham forma ativa, aproximam-se, no tocante à 

significação, mais dos transitivos passivos que dos transitivos ativos” (SAID ALI, 

2001, p. 135).  

Nessa direção, verbos que são conjugados com o pronome reflexivo podem 

servir ocasionalmente aos transitivos e, usualmente, a alguns intransitivos. Nesse 

caso, o pronome exerce funções diferentes. Segundo o autor, isso revela mais uma 

vez “a deficiência da linguagem, a desproporção entre os limitados meios de 

expressão e a variedade de conceitos e cambiantes de conceitos que nos importa 

exprimir” (SAID ALI, 2001, p. 135). Said Ali afirma que a linguagem faz uma 

confusão passível de ser desfeita pelo encadeamento de ideias, ao usar as mesmas 
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formas pronominais (nós, vos e se) tanto para a reflexividade quanto para a 

reciprocidade.  

Em sua visão, um verbo transitivo acrescido do pronome se poderá expressar 

situações distintas. Said Ali (2001, p, 135) exemplifica isso, por meio das seguintes 

orações: Pedro querendo matar-se, só conseguiu ferir-se e Pedro, atravessando o 

jardim, feriu-se nos espinhos das roseiras. No primeiro exemplo, ambos verbos 

(matar e ferir) manifestam reflexividade. Já no segundo caso, a ação de ferir não 

expressa agentividade alguma por parte do sujeito, mas apenas seu afetamento. 

Há, ainda, alguns verbos que, ao ser conjugados pronominalmente, alteram o 

valor semântico do sujeito que, ao invés de ser agente, passa a paciente, como 

ilustra espantei-me, enganei-me, convenci-me etc. Nesses casos, a forma reflexa 

manifesta que “o mesmo efeito que o sujeito, como agente, produz em outros 

indivíduos, se produziu inversamente nele por uma causa qualquer do mundo 

exterior” (SAID ALI, 2001, 136).  

Além disso, alguns problemas apontados pelo autor estão relacionados com 

certas construções como em (5a) a (5c): 

 

 

(5)  a) Pedro comeu peixe. 
b) O sol amadureceu a banana. 
c) O vento quebrou a janela. 

 

 
 

Os exemplos em (5) apresentam estruturas sintáticas equivalentes (SN: 

Sujeito Simples + V: perfectivo + SN: Objeto Direto), no entanto, a semântica os 

distancia.  Em (5a), o SN sujeito (Pedro) possui os traços de agente, humano, 

animado, volitivo; o verbo é perfectivo (indica ação concluída), pontual; e o SN objeto 

(peixe) sofreu mudança existencial; em (5b), o SN sujeito (sol) é um elemento da 

natureza cujos traços são definidos como: não humano, - agentivo e não volitivo; 

Apesar desses traços, observa-se que o SN objeto (banana) sofreu um processo 

natural de amadurecimento, tornando-se comestível. Em (5c), o SN sujeito o vento 

designa um fenômeno da natureza que, apesar de possuir os traços não volitivo e 

não humano, danifica literalmente o SN objeto janela. 

No que se refere à medialidade, Said Ali (2001) a concebe como diátese 

verbal, o que significa uma análise fragmentada das sentenças básicas por 
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considerar o verbo como o elemento definidor da classificação oracional. 

Discordamos dessa perspectiva e defendemos que a transitividade manifesta-se no 

âmbito construcional em sua forma/função. O conceito, adotado pelo autor, só 

enfoca o aspecto formal em detrimento da sua função. Os exemplos usados são 

todos criados, logo fora de um contexto, o que dificulta uma análise consistente dada 

a falta de informações contextuais. Enfim, o modo como o autor descreve a questão 

média não é muito claro, em alguns casos fica bastante confuso delimitar qual sua 

acepção para voz média. Um ponto importante, diz respeito, ao fato, de o autor 

negar a existência de regra segundo a qual se possa determinar quais verbos são 

mediais. 

Bechara (2003, p. 95) trata a medialidade como um tipo de voz, na língua 

portuguesa. Sua compreensão sobre voz diz respeito às “formas em que se 

apresenta um verbo para indicar o sujeito como agente ou paciente verbal”. Para 

ele, em português há três vozes: ativa, passiva e medial. Em nota de rodapé, o autor 

observa  que a  Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) prefere considerar ativa, 

passiva e reflexiva,  implicando “alguns problemas de ordem morfológica e sintática” 

(BECHARA, 2003, p. 95). Mas ele não explicita quais são esses problemas.  

Para Bechara, a medialidade “consiste no emprego da forma ativa do verbo 

conjugado com pronome átono da mesma pessoa do sujeito” (BECHARA, 2003, p. 

96). Em seu entendimento, ela assume diversas significações, que são descritas 

apenas as que o autor julga mais importantes: a medial reflexiva, a medial recíproca 

e a medial dinâmica (BECHARA, 2003). Vejamos mais detalhadamente como o 

autor expõe cada uma. 

A medial reflexiva, diz-nos Bechara (2003, p. 96), ocorre quando o “sujeito 

pratica a ação verbal sobre si mesmo (Ele se vestiu/ Nós nos penteamos)”. A 

recíproca manifesta um evento em que, “havendo mais de um sujeito, um pratica a 

ação verbal sobre o outro (Os colegas se abraçaram/ Os noivos se amam/ Nós nos 

cumprimentamos)”. E, por último, com base em Said Ali, Bechara apresenta a 

dinâmica que “indica um movimento executado pelo sujeito ou um ato em que 

„aparece vivamente afetado‟ (Sentamo-nos comodamente na poltrona/ Atirou-se com 

vontade ao trabalho/ Foram-se embora/ Partimo-nos bem cedo/ Orgulho-me do meu 

país/ Arrependeram-se do que disseram/ Atrevestes-vos a penetrar nos segredos da 

vida/ Todos se queixaram sem razão/ Lembraste-te um pouco tarde dos teus 

amigos”. Em relação ao pronome átono presente na voz medial, o autor observa 



30 

 

que, em todos os casos, já não se sente a função do pronome átono que constitui peça 

essencial do verbo; por isso não recebe em análise sintática denominação especial.  

Porém, quando o verbo é de movimento, “costumam alguns gramáticos chamar ao 

pronome átono de partícula de realce ou, mais impropriamente, partícula de 

espontaneidade” (BECHARA, 2003, p.97). O autor acrescenta que a NGB nada cogita 

sobre esse caso.  

Ainda, para Bechara, a categoria de voz ou diátese determina a relação entre 

o acontecimento comunicado e seus participantes (AC: acontecimento comunicado/ 

PC: participantes no acontecimento comunicado). Ele descreve que o “primeiro 

participante lógico, o sujeito, pode ser agente do acontecimento (voz ativa) ou objeto 

do acontecer (voz passiva), ou agente e objeto ao mesmo tempo (voz média, 

incluído o participante reflexivo)” (BECHARA, 2001, p. 213). Essa relação é 

demonstrada por meio do esquema 1: 

 

Esquema 1 – Relação entre o acontecimento comunicado e seus participantes 

 

AC 
 

AC AC 

                P  
 

               P                  P 

Ativa Passiva Medial 
 

 

De acordo com o esquema, o autor denomina esses três tipos de vozes 

verbais. Posto isso, ele encerra o assunto sem mais explicações. Em outra seção, o 

autor parece retomar a questão (BECHARA, 2001, p. 222), porém, o termo medial é 

trocado pelo reflexivo, como se ele adotasse a mesma preferência que afirma ser da 

NGB. No entanto, isso não está expresso claramente em seu texto. 

Desse modo, sua classificação oracional está centrada, principalmente, no 

constituinte verbal. Assim, uma oração será ativa mediante a “forma em que o verbo 

se apresenta para normalmente indicar que a pessoa a que se refere é o agente da 

ação”. O autor demonstra isso com as frases: “Eu escrevo a carta”, “Tu visitaste o 

primo” e “Não plantaremos a árvore”.  

A passiva, por sua vez, é designada pela “forma verbal que indica que a 

pessoa é o objeto da ação verbal”. Nesse sentido, o autor acrescenta que a “pessoa, 

neste caso, diz-se paciente da ação verbal”. Os exemplos postos são: “A carta é 
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escrita para mim”, “O primo foi visitado por ti” e “A Árvore será plantada por nós” 

(BECHARA, 2001, p. 197). Bechara ainda nos alerta de que a passiva  é  formada a 

partir do uso dos seguintes verbos: ser, estar, ficar seguido de um particípio.  

Quanto à construção reflexiva, ela ocorre quando a “forma verbal indica que 

sua ação não passa a outro ser (negação da transitividade)”, podendo: 1) reverter-se 

ao próprio agente (sentido reflexivo propriamente dito); 2) atuar reciprocamente entre 

mais de um agente (reflexivo recíproco); 3) expressar sentido de “passividade com 

se”; e 4) expressar sentido de impessoalidade, conforme as interpretações 

favorecidas pelo contexto, formada de verbo seguido de pronome oblíquo de pessoa 

igual à que o verbo se refere: eu me visto/ tu te feriste/ ele se enfeita (BECHARA, 

2001, p. 197). 

Na sequência, ele estabelece uma distinção entre a passiva e a reflexiva, a 

partir de dois aspectos sintático-semânticos, enfatizando que a passiva nem sempre 

denota ou corresponde à passividade. Assim, diz: 

 

 

É preciso não confundir voz passiva e passividade. Voz é a forma 
especial em que se apresenta o verbo para indicar que a pessoa 
recebe a ação: Ele foi visitado pelos amigos/ Alugam-se bicicletas. 
Passividade é o fato de a pessoa receber a ação verbal. A 
passividade pode traduzir-se, além da voz passiva, pela ativa se o 
verbo tiver sentido passivo: Os criminosos recebem o merecido 
castigo (BECHARA, 2001, p. 222). 

 

Em nota de observação, Bechara (2001, p. 223) aponta que  

 

 

Em construções do tipo batizei-me, chamas-te José, há professores 
que veem passiva pronominal com pronomes oblíquos de 1ª e 2ª 
pessoa. Outros, porém, não pensam assim, e interpretam o fato 
como emprego da voz reflexiva, indicando “uma atitude de aceitação 
consciente do nome dado ou do batismo recebido”. 

 

 

Em relação ao uso do termo “construção” (BECHARA, 2001, p. 223), ao longo 

de texto, não está vinculado à teoria linguística alguma, seu emprego ocorre de 

forma ateórica. Nesse caso, a medialidade é vista, em termos de voz, com base no 

verbo, o que torna sua descrição fragilizada e pouco consistente. Em nossa ótica, a 

medialidade é uma manifestação construcional que abarca a oração como um todo, 
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como reza a concepção de construção oriunda da Gramática de Construção. Parece 

bastante confuso também a afirmação de Bechara sobre a preferência do termo 

medial em detrimento do reflexivo pela NGB. O próprio autor, em uma seção, usa o 

termo voz média (BECHARA, 2001, p. 213) e, em outra seção, sem explicação 

alguma, faz uso do termo voz reflexiva (p. 222) para ocorrência similar. Ao que 

parece, ele não faz distinção entre média e reflexiva.   

A medialidade, como vista por Bechara (2001), distancia-se da concepção 

que adotamos neste trabalho, tendo em vista que ele a trata como um tipo de voz 

verbal e nós a consideramos como um tipo de construção. O autor denomina como 

medial um tipo de relação entre o acontecimento comunicado e seus participantes, 

mas, ao referir-se à voz, o autor recorre à classificação tradicional que tem como 

base o verbo.  

Cunha (1986), Bechara (2001) e Said Ali (2001) classificam a voz verbal em 

três categorias. O primeiro deles, em ativa, passiva e reflexiva e os últimos em ativa, 

passiva e medial. Não há plena convergência entre os autores, em relação ao modo 

como abordam e denominam cada uma das vozes. Said Ali, por exemplo, 

estabelece para a voz média as funções de reflexividade, reciprocidade e outras 

(que não cita). Lima (2001), por outro lado, concebe duas classificações verbais: 

ativa e medial que se divide em passiva, reflexiva e dinâmica. Observamos que 

concepções e terminologias acerca da medialidade divergem de autor para autor. 

Isso gera confusão acerca do assunto para os que se debruçam sobre seus estudos. 

As concepções tradicionais para as orações vistas como mediais não atendem 

formal e semanticamente ao uso efetivo da língua. 

 

1.2 A medialidade à luz da Linguística moderna  

 

Nesta seção, apresentamos as pesquisas linguísticas de Kemmer (2003), 

Camacho (2003), Duarte (2005), Lima (2007), Cambrussi (2008), Perini (2010),  

Ciríaco (2011) e Goldberg (1995), que trataram a medialidade. 

Kemmer (2003) aborda a voz média partindo da perspectiva dos universais 

linguísticos e tipológicos. Seu objetivo maior é o de prover uma caracterização válida 

tipologicamente da categoria de voz média, de forma que ela possa ser incorporada 

à teoria de base cognitivista das línguas humanas.  
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Para a autora, o termo middle voice tem variadas aplicações na literatura 

linguística atual. Algumas vezes denota uma categoria formal que mantém o uso 

original da categoria inflexional do verbo grego clássico. Em outros casos, expressa 

uma categoria semântica, semelhante à caracterização de Lyons (1969), para quem 

a voz média indica uma “ação” ou “estado” que afeta o sujeito do verbo.  

Segundo Kemmer (2003), não há uma definição ou caracterização 

consensual de voz média que relacione satisfatoriamente os vários fenômenos que 

têm sido rotulados com esse nome. Sua pesquisa sobre a voz média abarcou várias 

línguas do mundo, como grego clássico, francês, espanhol, alemão, fula, húngaro 

etc.  

Para essa autora, os eventos mais básicos nas línguas humanas são 

codificados por dois tipos de construção de estrutura argumental: a transitiva e a 

intransitiva. Há, no entanto, em muitas línguas, um terceiro tipo, que a literatura 

denomina de construção reflexiva. Sua característica principal é a de denotar certo 

evento em que um participante atua, não sobre outra entidade, mas sobre si mesmo. 

Os exemplos de (6) a (9), representativos de línguas de quatro continentes, ilustram 

esse tipo de construção: 

 

 

(6) Espanhol 
Se   vio. _ en el espejo 
REFL see  PRET 3SG in the mirror 
“S/he saw him/herself in the mirror.” 
Ela/ ele viu a si própria(o) no espelho. 
 
(7) Nahuatl 
Ti-to-caqui‟. 
1pl-REFL-hear 
“We hear ourselves.” (SULLIVAN; STYLES, 1988, p. 34) 
“Nós ouvimos a nós mesmos”. 
 
(8) Ngandi 
Ni-jawulpa-mak-i-ê-may? 
3MASC. SG-old man- call himself an old man.” (HEATH, 1978, p. 
286) 
“He calls himself an old man”. 
“Chama a si mesmo um homem velho”. 
 
(9) Turco 
Orhan self     mirror saw 
“Orhan saw himself in the mirror.” (UNDERHILL, 1976, p. 356) 
“Orhan se viu no espelho”. 
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Segundo Kemmer (2003), a construção reflexiva tem traços comuns com a 

transitiva por apresentar dois papéis semânticos, agente e paciente, e dois SN, 

respectivamente, um Sujeito e um Objeto Direto. Por outro lado, assemelha-se a 

uma entidade do evento intransitivo por referir-se a apenas um ser no evento, como 

no exemplo João se machucou. Corroborando o ponto de vista de Hopper e 

Thompson (1980) que defendem que a construção reflexiva ocupa uma posição 

intermediária entre a transitiva e a intransitiva, como posta a seguir: 

 

Figura 1 – Escala de posicionamento de eventos   

 

●__________________________●___________________________● 

       Eventos transitivos                 Eventos reflexivos                Eventos intransitivos 

Fonte: Hopper e Thompson (1980, p. 277) 

 

 

Kemmer (2003) caracteriza os verbos oriundos de ações corporais, vistos 

como reflexivos, como representantes de um tipo de evento distinto da semântica 

reflexiva. A essa categoria eventiva, ela denomina de voz média, e a expressão 

gramatical que a especifica, de marcador médio. A autora adiciona à  escala 

proposta por Hopper e Thompson (1980)  o evento médio, situando-o entre o evento 

reflexivo e o intransitivo. E a escala é denominada de “grau de distinção dos 

participantes” (ver Fig. 2). 

 

 

Figura 2: Relação das categorias de transitividade por grau de distinção dos participantes4. 

 

   Evento com 

dois participantes 

      Reflexivo             Médio         Evento com 

um participante 

+ <.......................................................................................................................... > - 

max.   min. 

Fonte: Kemmer (2003, p. 109) 

 

                                                 
4 Do original inglês “Relation of transitivity categories by degree of participant 
distinguishability.” 
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    Na Figura (2), as categorias transitiva e intransitiva estão polarizadas; entre 

esses polos, encontram-se a reflexiva e a média ocupando posições intermediárias. 

Há, portanto, muitos pontos comuns entre esses eventos intermediários que, em 

algumas situações, dificultam o estabelecimento de uma distinção entre eles.  

Para Kemmer, enquanto, o evento reflexivo distingue dois papéis sintático-

semânticos distintos (sujeito/ Agente e objeto/ paciente), mesmo que indiquem uma 

só entidade envolvida, no evento médio não se distingue conceitualmente dois 

papéis participantes, por isso, a entidade iniciadora e a afetada são as mesmas.  

A autora desenvolveu sua pesquisa sobre a voz média, a partir de “uma 

perspectiva tipológica e dos universais linguísticos” (KEMMER, 1993, p. 1), 

abarcando vários idiomas. A esse respeito, é pertinente registrar que o português 

não faz parte do grupo de línguas estudado pela autora. Logo, suas conclusões 

podem não se aplicar ao português. O objetivo principal de seus estudos é fornecer 

uma caracterização tipológica válida da categoria de voz média em termos de que 

possa ser incorporada a uma teoria cognitivamente-baseada da língua humana. 

Com dados da língua inglesa, Kemmer (1993) afirma que eventos constituídos com 

verbos de ações corporais são semanticamente médios. Na tentativa de verificar o 

grau de distinção de participantes, ela traça um esquema linear, com base na 

proposta de Hopper e Thompson (1980), que situa cada uma das construções da 

língua em uma escala.   

Para Goldberg (1995, p. 183), as orações médias exigem que o argumento 

agente não expresso seja indefinido, interpretado como “pessoas em geral”. Exigem, 

ainda, que o argumento sujeito-paciente possua uma qualidade particular inerente 

que o torne primeiramente responsável pela propriedade expressa no 

predicado/verbo. Contudo, o argumento agente não expresso é tipicamente 

interpretado como intencional tendo em vista que age para atender ao seu interesse. 

A autora afirma que as orações médias são normalmente interpretadas como 

envolvendo um agente volitivo (indefinido). Para ilustrar o fato de que as orações 

médias são normalmente interpretadas como envolvendo um agente volitivo 

(indefinido), a autora nos convoca a observar os contrastes entre 10 (a e b) e  11 (a 

e b): 
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(10) a. This car drives with the greatest of ease. 

        b. #This car drives with the greatest difficulty. 

         

(11) a. This wine drinks like it was water. 

 b. #This wine drinks like it was vinegar. 

 

 

Os exemplos (10a) e (11a) são construções aceitáveis pelos usuários da 

língua, já (10b) e (11b) não o são. Na ótica de Goldberg, os mesmos recursos 

semânticos caracterizadores de orações médias podem ser notados por meio de 

uma paráfrase apropriada, como exemplo, ela apresenta (12): 

 

 

(12) a. The metal hammers flat easily. 

 

 

Essa oração, segundo a autora, pode ser interpretada como em (13): 

 

(13) People can hammer the flat easily because of an inherent quality 
of de metal.5 

 

 

Baseada nisso, Goldberg afirma que o caso de objeto falso existente na 

língua inglesa é incompatível com a construção média. Para ela, a construção média 

é uma construção detentora de uma semântica particular que envolve algum aspecto 

imprevisível. 

Camacho (2003) faz uso tanto do rótulo “categoria de voz média” quanto de 

“construção média”. No entanto, este último não se fundamenta no modelo da 

Gramática de Construção. Seu estudo toma como base amostras de orações 

básicas do português padrão escrito e seu objetivo é encontrar “evidências formais, 

semânticas e tipológicas para postular uma distinção entre construções médias e 

reflexivo-recíprocas” (CAMACHO, 2003, p. 91). Dentre as orações básicas, a 

construção média é apontada, pelo autor, como uma das que representam a relação 

sujeito/verbo. Seu trabalho está pautado em uma perspectiva transsistêmica da 

                                                 
5
 Pessoas podem martelar o metal facilmente por causa de uma qualidade inerente do metal. 
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morfologia média (KEMMER, 1994; KLAIMAN, 1988) que, segundo o autor, pode se 

aplicar ao português. 

O autor defende que a construção média representa uma categoria flexional 

das línguas clássicas indo-europeias, cuja função é expressar eventos em que a 

ação ou estado de coisas afetam o sujeito do verbo ou seus interesses. A 

construção se instancia em orações que são formalmente ativas com sujeito afetado 

(CAMACHO, 2003, p. 92).  

Camacho corrobora Klaiman (1988) ao apontar a existência de dois estados 

conceituais admissíveis para o sujeito de uma oração básica: iniciador e/ou 

controlador e entidade afetada. Nesse sentido, defende que a morfologia verbal é 

responsável por indicar qual dos dois estados é atribuído ao sujeito, de maneira que 

esses dois estados alternativos remetem à diátese e à voz. 

Camacho (2003) defende a existência de um marcador medial na língua 

portuguesa, de forma que 

 

 

Embora a categoria de voz básica no português não apresente 
expressão desinencial, a morfologia verbal permite distinguir a 
diátese ativa da média mediante o uso do clítico se em construções 
sintáticas alternativas com a expressão de diferentes funções 
semânticas, mais ou menos similares à diátese das línguas clássicas 
indo-europeias (CAMACHO, 2003, p. 93). 

 

 

Assim, o “se” é um marcador medial e não um pronome reflexivo, como se 

pode ver em (14):  

 

 

(14) [...] que corta o gás caso a chama se apague.  

 

 

Camacho (2003, p. 93) afirma que como marcador medial,  

 

 

[...] o clítico SE ainda retém propriedades pronominais de acordo 
com suas origens no pronome reflexivo: formalmente ainda é parte 
do paradigma pronominal, correlacionando-se com outros membros 
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da classe, embora o único traço nominal que lhe resta seja o de 
pessoa; além disso, ele participa regularmente das regras de 
colocação de clíticos que governam os pronomes em geral.  

 

 

Apesar de esse marcador medial ainda manter traços morfossintáticos 

tipicamente pronominais, sua forma “de manifestação sintático-semântica não é 

idêntica a do marcador reflexivo-recíproco” (CAMACHO, 2003, p. 98), que é 

simultaneamente anafórico e correferencial ao sujeito, enquanto o médio expressa 

um clítico apenas anafórico, como demonstrado em (14). 

Nesse dado, o se não estabelece com o sujeito “a chama” uma relação 

semântica de correferrência, mas unicamente de anáfora.  

Camacho (2003, P. 95) apresenta em seu trabalho dez tipos de situações 

mediais, enumerados por Kemmer (1993),  cujo correlato formal é a presença de 

alguma marcação, como exposto a seguir: 

 

1  cuidados corporais (Latim: lavo-r; Português: lavar-se). 

2 movimento não-translacional (Latim: reverto-r; Português: virar-se). 

3 mudança na postura corporal (Alemão: sich hinlegen; Português: deitar-se). 

4 movimento translacional (Francês: S‟em aller; Português: ir-se). 

5 eventos naturalmente recíprocos (Latim: amplecto-r; Português: abraçar-se). 

6 médias de emoções (Latim: irasco-r; Português: irritar-se). 

7 discurso emotivo (Latim: quero-r; Português: queixar-se). 

8 média de cognição (Latim: medito-r; não há expressão em Português; uma, 

alternativa: lembrar-se). 

9 eventos espontâneos (Francês: S‟evanouir; sem tradução em Português; uma 

alternativa: originar-se). 

10 Média indireta ( Grego clássico: Kta sthai(adquirir para si próprio; sem tradução 

em Português). 

 

O autor afirma que esses estados de coisas são muito recorrentes em 

diversas línguas, mantendo nelas o mesmo comportamento sintático-semântico. 

Camacho (2003) conclui que, caso existam pelo menos duas situações dessas em 

uma língua, elas serão expressas pela mesma marca formal; De forma que línguas 

que disponham de um marcador medial para representar gramaticalmente esses 
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estados de coisas deveriam ser consideradas como sistemas mediais. O  

pesquisador ainda sugere a existência de um mesmo marcador tanto para 

construção reflexiva quanto para a média na língua portuguesa: o se. Em sua visão, 

nas construções médias, o  

 

 

[...] clítico não permite, por um lado, comutações com outros termos 
possíveis do mesmo paradigma, e por outro, não estabelece com o 
sujeito uma relação semântica de correferência e sintática de 
coindexação, o que só seria possível se houvesse duas posições 
estruturais disponíveis para serem preenchidas por SNs 
referencialmente idênticos (CAMACHO, 2003, p. 98). 

 

 

Ele cita como exemplos, as orações em (15): 

 

 

(15) a) *A porta abriu a porta 
        b) A porta se abriu. 
        c) Maria lavou a menina 
        d) Maria se lavou. 

 

 

Em (15a), a inexistência do clítico “se” torna o evento descrito 

semanticamente inviável, considerando a impossibilidade de que o SN “Porta” 

ocupe, ao mesmo tempo, as duas posições estruturais disponíveis para 

preenchimento. É uma construção agramatical, uma vez que o sujeito A porta não 

detém a habilidade para executar a ação. Em (15b), o clítico não mantém relação 

morfossintática com o sujeito. Nesse caso, seu uso pode ter uma função enfática, já 

que atribui agentividade a um ser inanimado. É o que os estudos literários 

denominam de personificação do ser inanimado. Já (15c) representa um caso de 

transitividade ativa prototípica, que expressa um evento cujo sujeito (Maria) é a 

responsável por uma ação que afeta o objeto (menina). Há, assim, duas posições 

estruturais disponíveis, porém seu preenchimento ocorre com SNs distintos. Por 

último, (15d) expressa uma situação de cuidado corporal cujo sujeito é o ponto inicial 

e o ponto final.   

Acerca da construção média, Camacho (2003) trabalha com três hipóteses: 1) 

a construção média constitui um tipo semântico bem definido de predicador cujo 
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“sujeito detém a responsabilidade pelo desencadeamento do evento do qual é 

também o principal lócus de seus efeitos” (CAMACHO, 2003, p. 100); b) a 

construção média é formada por um predicado de um só participante. Por isso, o 

clítico “se” pode ser suprimido, tendo em vista que sua função não é reflexiva; e c) o 

sistema de marcação única para um sistema de marcação dupla. De acordo com a 

primeira hipótese, a convergência dos dois estatutos semânticos no sujeito implica a 

afirmação de que o evento médio funde na mesma entidade iniciador e ponto de 

chegada. Segundo Camacho, essa é uma das características da medialidade nas 

línguas clássicas Indoeuropeias. Ainda, defende que a medialidade é constituída por 

apenas um participante explícito. Por último, aventa que o PB transita de um sistema 

de marcação única para o de marcação dupla, considerando que a construção 

média e a reflexiva são marcadas por um cognato clítico “se”, e, em contrapartida, a 

média tende a excluí-lo dada a intuição de que o marcador não exercia nenhuma 

função, torna-se gradualmente obsoleto. 

Camacho (2003) afirma existir um estreito relacionamento formal entre a 

construção de voz média no português e a de voz reflexivo-recíproca devido à 

marcação comum com o clítico reflexivo e, nesse aspecto, é formalmente distante da 

passiva, que exige a estrutura ser + V-do. Segundo o autor, a construção média é 

uma das opções disponíveis na língua a que o falante faz opção quando pretende 

expressar um evento do ponto de vista da entidade afetada, que também é 

responsável pelo desencadeamento do evento expresso. O autor conclui que a 

“despeito da diferença formal, a construção média alterna funcionalmente com as 

demais construções de voz disponíveis no português” (CAMACHO, 2003, p. 119).  

O trabalho de Duarte (2005), situado na área da Morfologia e da Semântica, 

enfoca a medialidade em termos de voz e tem como objetivo primeiro apontar o 

estatuto da voz média. Nessa perspectiva, o autor tece críticas à Gramática 

Tradicional (CUNHA; CINTRA, 1985; LUFT, 1987; LIMA, 1992; entre outros) que, 

segundo ele, descreve mal a categoria de voz, dando ênfase ao critério semântico,  

que aparece isolado, conjugado à forma ou disfarçado de critério sintático, quando 

há referência à relação sujeito/predicado.    

Segundo Duarte (2005), não existe voz média em português, se forem 

considerados apenas parâmetros estruturais para a configuração da categoria 

linguística. Para o autor, não há “distinção estruturalmente sustentável entre a 

média, a reflexiva e a recíproca” (DUARTE, 2005, p. 785) com base no uso ou não 
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do pronome. Acrescenta que a presença de uma forma pronominal é acidental e 

casuística, já que ela pode definir tanto a voz ativa quanto a voz média. Ele atenta 

para a necessidade de se levar em consideração que o uso do clítico se: “a) não é 

permitido em muitos casos (O salário aumentou); b) é facultativo em alguns casos (A 

porta abriu (-se); c) é obrigatório em outros casos (João se arrependeu de seus 

erros)” (DUARTE, 2005, p. 786). O exemplo (a) ilustra um caso de voz ativa.  Em (b), 

ocorre um caso de voz média se houver a forma pronominal; e, em (c), voz média 

novamente. Em todos esses casos, o verbo expressa um sujeito afetado. Em nossa 

acepção, os exemplos (a) e (b) não representam o que concebemos como 

construção medial. Apenas, o (b) trata-se de uma construção medial, independente 

da existência da forma pronominal “se”.   

Duarte conclui que a voz média se caracteriza sintático-semanticamente pela 

presença de um sujeito experienciador ou paciente relacionado a um verbo de 

processo. Em sua acepção, ela propicia “a codificação de eventos linguisticamente 

dados como espontâneos pelo falante ou destituídos de “autoria” pelo falante que 

não sabe ou não quer mencioná-la” (DUARTE, 2005, p. 791). Para o autor, na 

oração média “o tópico primário é o afetado, e o causativo é o tópico secundário” 

(DUARTE, 2005, p. 791) que, por ser secundário, pode ser suprimido da frase. 

Como consequência semântico-pragmática, a oração é vista como topicalizada ou 

iniciada por tema. 

Lima (2007) parte da perspectiva teórica da Gramática Cognitivo-Funcional 

para tratar a questão da medialidade que ora denomina de voz média, ora como 

construção medial (LIMA, 2007). No entanto, quando faz uso do termo construção 

não o faz de modo ateórico.  

Lima (2007) diz ser uma fragilidade dos estudos formalistas sobre voz 

caracterizar a voz média pela presença ou ausência da forma pronominal SE. Ela 

ilustra o caso com o verbo afundar(-se), que pode assumir a função de ativo ou 

passivo segundo a presença ou ausência do morfema –SE, como em O navio 

afundou (ativo)/ O navio afundou-se (passivo). 

Lima (2007, p. 237) agrupa quatro traços semânticos caracterizadores da voz 

média: 

 

a) relação com uma construção ativa/ causativa; 
b) função de demoção do agente, como estratégia discursiva para 
isenção de responsabilidade; 
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c) codificação de eventos como espontâneos sem nenhum agente 
ou causa, por exemplo, “O copo quebrou por si só”; 
d) admissão de uma causa externa não intencional ou de uma 
causa interna. 

 

 

Desses traços, a autora discorda da relação feita entre a média e a ativa no 

tocante à demoção do agente na construção medial, implicando que o objeto 

transformou-se em sujeito. Para Lima (2007), O copo quebrou não implica a 

transformação da ativa em média, pois há “especificidades semânticas em cada 

diátese que não justificam esta propalada relação ativa/média” (LIMA, 2007, 237). As 

especificidades dizem respeito ao sentido distinto expresso por cada uma das 

construções. 

Além disso, ela defende que a voz média não está vinculada a evento 

causativo. Trata-se de codificar um evento como espontâneos, sem agentividade ou 

causa, como em “O copo quebrou por si só” (LIMA, 2007, p. 552).   

A autora acrescenta que as médias possuem predicados monoargumentais, 

não derivados de construções causativas, em que o sujeito teria alguma qualidade 

própria para gerar o processo que emanaria só dele. Por evento espontâneo, 

compreende situações que designam mudanças de estado de uma entidade, em 

que nenhuma entidade agente recebe codificação, ou seja, não há nenhum agente 

ou causa explícito(a). Nesse caso, a omissão do agente pode ser interpretada como 

demoção, uma possibilidade já pré-configurada no léxico, sem derivação e sem 

transformações, mas como uma entre duas das codificações disponíveis na língua: a 

estrutura transitiva e a estrutura média. 

Lima (2007) mostra que o uso da média é “uma estratégia do falante evitar 

assumir responsabilidade, uma extensão da expressão dos atos espontâneos com 

uma clara função discursiva” (LIMA, 2007, p. 239). Ou, ainda, como a “intenção de 

se enfatizar o evento, visto como ocorrendo por si, sem causa externa” (LIMA, 2002, 

p. 69). Enfim, em sua visão, a  

 

 

voz média é uma construção endocêntrica (o sujeito é afetado) que 
não tem vínculo transformacional nenhum com a construção 
exocêntrica causativa, uma vez que referencia o mundo de forma sui 
generis: apresenta eventos espontâneos ou dados como tais. (LIMA, 
2007, p. 239) 
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Cambrussi (2008) fundamenta seu trabalho na Semântica Lexical, buscando 

estabelecer a categoria tempo como uma propriedade diferenciadora de construções 

médias e ergativas. Além disso, tenta apresentar uma descrição da categoria 

aspecto para essas construções. 

Nessa perspectiva, a autora concebe médias e ergativas como duas 

construções similares que se distinguem apenas no âmbito da interpretação. Em 

outras palavras, trata-se de uma mesma construção (ergativa) com sentidos 

distintos. Assim  (16) e (17) representam a construção ergativa:  

 

 

(16) A toalha secou (ergativa). 
(17) Essa toalha seca fácil/ Toalha de algodão seca fácil (médias).  

 

 

Cambrussi (2008) acredita que construções médias possuem um status 

atemporal e genérico, por isso se manifestam sempre no tempo presente como em 

(17). Já as construções ergativas são codificadas no tempo pretérito, com 

interpretação pontual, como em (16).  

O trabalho de Cambrussi (2008) tem como objetivo estabelecer a categoria 

temporal como marco de distinção entre a construção média e a ergativa. Nesse 

sentido, Cambrussi (2008) propõe que a distinção entre as construções deve-se ao 

fato de a construção média ser atemporal e genérica, opondo-se à ergativa, que 

expressa um evento pontual e marcado no tempo.  

Perini (2010, p. 50), um defensor da Gramática de Construções, define uma 

construção com base em seus constituintes sintáticos e pela relação semântica que 

cada um deles tem com o verbo da oração. Em termos técnicos, uma construção é 

composta por: (a) tipos de constituintes de que é formada (SN, V, ...); (b) função 

sintática de cada um deles (sujeito, objeto...); (c) papéis semânticos de cada um 

deles (agente, paciente,...). 

Com isso, ele descreve uma construção a partir de dois aspectos. O primeiro 

é sintático e diz respeito à sua estrutura formal, sem referência ao significado. O 

segundo aspecto refere-se aos papéis semânticos dos SN da construção: o 
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elemento que pratica uma ação voluntária é agente e o afetado pela ação, paciente.  

Perini afirma que esses papéis são “importantes na descrição gramatical porque ela 

procura, em última análise, explicitar a relação que existe entre a forma e o 

significado das expressões linguísticas” (PERINI, 2010, p. 147). Para o autor, as 

construções mais importantes na língua portuguesa são a transitiva, a intransitiva e a 

ergativa. Os esquemas previstos para essas construções são os seguintes (PERINI, 

2010, p. 52): 

 

 

(18) 
 
a) Transitiva: 
  
  SN                               V                          SN 
Sujeito                                                       
Agente                         ação                       Paciente 
  João                        comprou                   uma casa 
  
b) Intransitiva:      
 
    SN                                 V 
 Sujeito 
 Agente                            ação 
A menina                         sorriu 
 
c) Ergativa:                                                                  
 
   SN                                        V                                                      
  Sujeito 
  Paciente                                ação                                                                      
Seu namorado                      engordou                                                                  
 O carro                                  estragou 

 

 

 

Para o autor, a diferença entre (18b) e (18c) está relacionada com a 

semântica do constituinte sujeito, agente na primeira construção e paciente na 

segunda.  Ele explica que em (18c), Seu namorado engordou e O carro estragou, há 

“um sujeito que não pratica nenhuma ação, antes sofre o efeito do evento expresso 

pelo verbo” (PERINI, 2010, p. 52).  Ainda, no tocante aos verbos engordar e 

estragar, o autor afirma que sua ocorrência pode se dar em uma construção 

transitiva, como em (19a) e (19b): 
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(19) a) As massas engordaram seu namorado. 
b) A batida estragou o carro. 

 

O autor ressalta ser essa uma característica de muitos verbos do português: 

encher, assustar, quebrar, abrir, fechar, desmanchar, descosturar, emagrecer, 

desanimar, decepcionar e muitos outros (PERINI, 2010, p. 53). 

Perini (2008, p. 237) defende que a construção ergativa “se caracteriza por 

atribuir ao sujeito o papel temático de Paciente”, e por exigir, na presença de alguns 

verbos, “um pronome reflexivo na língua padrão, mas não na coloquial” (PERINI, 

2008, p. 310) e por ocorrer com verbos transitivo-ergativos e sujeitos animados, 

como em (20):  

 

 

(20) a) Meu tio quebrou/ faliu ( p. 244) 
  b) Uma chuva fortíssima caiu (p. 246) 
   c) Meu cachorro engordou (p. 251).  

 

 

Nessa direção, Perini identifica um grupo de verbos denominado de transitivo-

ergativo. É um tipo verbal factível de ocorrer tanto em uma construção transitiva 

quanto em uma ergativa, como demonstra o verbo encher, respectivamente, em (21) 

e (22) (PERINI, 2008, p. 308): 

 

 

(21)  O frentista encheu o tanque (transitiva) 
              Agente                Paciente 
 
(22)  O tanque encheu (ergativa) 
              Paciente 

 

 

Acrescenta Perini (2008, p. 309) que “a classe dos transitivo-ergativos tende a 

se expandir na língua falada, à custa das outras duas classes” (a “transitiva” e a 

“ergativa”).  Segundo ele, há “muitos verbos transitivo-ergativos em português 

padrão” como os verbos ligar, acabar, começar, ferver, encher, explodir etc., em 

orações como (23): 
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(23) a) Papai ligou o carro. 
   b) O carro não ligou. 
   c) Fervi um pouco de água para o chá. 
   d) A água ferveu até secar. 
  e) Minha loja vende aquecedores solares. 
   f) Aquecedores solares vendem muito no inverno. 

 

 

O autor afirma que alguns estudiosos estabelecem uma distinção entre 

ergativa e média. No entanto, para os seus propósitos de pesquisa, essa diferença 

não parece relevante. Assim, ergativas e médias são vistas por ele como um só tipo 

de construção. 

Por sua vez, Perini (2010, p. 53) defende que as orações “As massas 

engordaram seu namorado” e “A batida estragou o carro” exemplificam a construção 

transitiva, pois, em sua ótica, os sujeitos “massas” e “a batida” são agentivos. Do 

ponto de vista semântico, essa afirmação não se sustenta, pois esses argumentos 

são não animados.  

Por fim, apresentamos a pesquisa de Ciríaco (2011), cujos fundamentos 

teóricos convergem para a Semântica Lexical e para a Gramática de Construções. 

Nesse trabalho, a autora investiga a construção medial na língua portuguesa com o 

objetivo de caracterizá-la e, assim, propor uma representação que dê conta de 

circunscrever as classes de verbos que podem instanciá-la. Essa caracterização 

está relacionada com a forma sintática, a função semântico-pragmática e a relação 

existente entre o significado dos verbos que integram a construção com o significado 

da própria construção.  Seu trabalho é realizado com base em dados empíricos do 

PB. 

A estrutura oracional de “Vasos (se) quebram facilmente” é apontada por 

Ciríaco (2011, p. 57) como uma ilustração da construção medial do PB. Segundo 

ela, o tipo medial “caracteriza-se formalmente pela opcionalidade do clítico “se” e 

pela presença de um modificador adverbial” (CIRÍACO, 2011, p. 18).  Para a autora, 

a CM caracteriza-se pelo significado de propriedade do argumento sujeito em 

relação a um processo. No exemplo dado, Vasos possuem a propriedade de ser 

quebráveis. 

O estudo de Ciríaco acerca da CM mostra-se inovador por buscar tratar a 

questão por uma ótica construcionista em língua portuguesa.  Ela distingue a 
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construção ergativa da medial pela categoria temporal. Nesse caso, o tempo 

presente do indicativo é característico da construção medial, enquanto o pretérito 

especifica a ergativa. Um fato curioso diz respeito aos dados analisados pela autora, 

os quais são postos como coletados do uso, no entanto, tratam-se de dados 

descontextualizados. Sua fonte de coleta advém de um banco de dados com 

orações isoladas e sem indicação alguma do contexto, o que fragiliza sua pesquisa, 

a nosso ver. 

Enfim, dentre os trabalhos resenhados, observamos que o tema é discutido 

de modo bastante confuso e tratado de forma muito diversa, tanto do ponto de vista 

teórico quanto estrutural e até mesmo terminológico. Os gramáticos tradicionais 

tratam a medialidade em termos de voz, os linguistas a olham de modo divergente, 

ora como voz ora como um tipo oracional. Dentre os pesquisados, a visão que mais 

se aproxima da adotada neste trabalho é o estudo de Ciríaco (2011), que concebe a 

construção medial como uma construção independente. 

 

 

11 A CONSTRUÇÃO MEDIAL 

 

Apresentamos, nesta seção, os conceitos de construção, estrutura 

argumental e por fim, a construção de estrutura argumental medial.  

Na literatura linguística, o conceito de construção (Goldberg, 1995; 2006) diz 

respeito a um par forma/função cujo significado não se apreende das palavras que o 

compõem, pois a própria construção tem significado específico (ampliaremos esse 

conceito no capítulo 2), como ilustra a oração destacada em (24). 

 

 

(24)  Bola de FOM rasga com facilidade - Risco para crianças!!! – 
FOM - Piracicaba - SP Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2013 
- 10:54 - Meu filho de 1 ano ganhou uma bola de FOM... a 
vendedora disse que era antialérgica, lavável e segura para 
crianças. Coloquei a bola para lavar na máquina de lavar (assim 
como faço quinzenalmente com todas as pelúcias), no ciclo 
delicado. A bola se rasgou, fez uma sujeira inacreditável e quase 
estragou minha máquina. O problema porem não foi a sujeira, foi 
observar a facilidade com que o produto rasgou, expondo um 

bebê a um risco enorme de bronco aspiração caso a criança 
rasgue o produto durante uma brincadeira/ com os dentes.  
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http://www.reclameaqui.com.br/7309360/fom/bola-de-fom-rasga-
com-facilidade-risco-para-criancas/  

 

 

Em (24), há uma construção, “o produto rasgou”, nos termos de Goldberg 

(1995), que corresponde a uma oração simples constituída por um sujeito (o 

produto) e um verbo (rasgou).  São construções oracionais semelhantes a essa que 

compõem o corpus desta pesquisa. 

Por estrutura argumental, compreendemos a relação entre o verbo e seus 

argumentos possíveis. A estrutura argumental refere-se não só ao número, mas 

também ao tipo de argumento que um predicado toma. As relações combinatórias 

entre elementos ocorrem em duas dimensões paralelas (gramatical e semântica), e 

implicam um outro conjunto de relações entre essas dimensões, a pragmática. No 

âmbito gramatical, os nomes associados aos verbos recebem a codificação de 

sujeito ou objeto. Na dimensão semântica, temos entidades associadas aos eventos 

que são classificadas de agente, paciente etc (DU BOIS, 2003). Por exemplo, a 

estrutura argumental do verbo fechar, em “ela fechou a porta”, corresponde às 

relações entre os níveis gramaticais e semânticos, o que nos autoriza a afirmar que 

o verbo constitui um predicado de dois lugares: um SN sujeito/ agente e um SN 

objeto/ paciente, como pode ser visto em (25). 

 

 

(25) Aí o sapo bateu na porta... aí ela falou... aí ela foi lá ver quem 
é... aí era o sapo... aí ele falou... “lembra da sua promessa?... 
agora eu quero jantar com você” ... aí ela falou... “não... nem 
vou deixar não”... e fechou a porta... aí foi jantar... aí ele bateu 
de novo... aí ela fechou a porta de novo... aí a terceira vez que 
ele abriu... que ela abriu... que ele tocou na/... que ele bateu na 
porta... aí o rei perguntou... “princesinha quem é essa pessoa 
que tanto bate?” aí ela falou... “é um sapo” (Corpus D & G/ 
Natal, 1998, p. 389).  

 

 

Em (25), “ela fechou a porta”, o SN agente é ela e o SN paciente, a porta. 

Esses argumentos são exigidos pelo verbo fechar, nesse contexto. Essa é a 

estrutura argumental de fechar. Esse conhecimento acerca da estrutura argumental 

o falante vai adquirindo à medida que aprende a língua. 
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Uma Construção de Estrutura Argumental é tomada aqui, na perspectiva da 

Linguística Funcional Centrada no Uso, como  

 

  

[...] um pareamento forma-significado que não depende de verbos 
particulares: a própria construção tem significado, 
independentemente das palavras – Verbo e Sintagmas Nominais – 
que a compõem, funcionando como um modelo que reúne o que é 
comum a um conjunto de verbos (FURTADO DA CUNHA, 2011, p. 
2). 

 

 

Na visão de Goldberg (1995, p. 3), construções de estrutura argumental 

(doravante CEA) correspondem a “uma subclasse especial de construções que 

fornece os meios básicos da expressão oracional em uma língua6”. Correspondem 

aos tipos oracionais mais básicos e, em seu sentido central, codificam situações que 

são inerentes à experiência humana, como movimento, transferência, causação, 

posse, estado ou mudança. Assim, a CEA codifica cenas (situações) captadas pela 

percepção humana, tais como afetamento (algo é afetado), movimento (algo se 

move), transferência (alguém transfere algo para outro), mudança de estado (algo 

provoca um movimento ou uma mudança de estado), causação, posse, estado, etc. 

Nesse sentido, as construções são manifestações dos padrões oracionais de uma 

língua. Sua realização se dá quando um verbo principal se alia a uma construção de 

estrutura argumental que a torna transitiva, ditransitiva, intransitiva, medial etc. 

Goldberg (1995) esclarece que se deve distinguir os papéis argumentais, 

associados à construção, e os papéis participantes, relativos aos verbos. Essa 

distinção busca captar o fato de os verbos se associarem a papéis mais específicos 

ao frame, enquanto as construções são associadas a papéis mais gerais, como 

agente e paciente.  Por exemplo, o frame semântico ativado pelo verbo quebrar, em 

(26), inclui para os participantes agente e paciente. O verbo quebrar perfila os 

papéis participantes de AGENTE (iniciador volitivo da ação) e PACIENTE (o que 

sofre o efeito da ação ou mudança de estado).  Na amostra (26), eu é o agente e um 

cofrinho, o paciente.  

 

                                                 
6 Cf. original: “argument structure constructions are a special subclasse of constructions that 
provides the basic means of clausal expression in a language”. 
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(26) No ano passado eu quebrei um cofrinho exatamente como 
este. Tinha uma quantia boa. É ótimo um desses para cada 
ano. Belo blog, belas fotos; 
(http://www.quitandoca.com/2010/12/hora-e-vez-do-porquinho 
.html) 

       

A construção de estrutura argumental medial (doravante CM) é um tipo de 

construção de estrutura argumental cuja peculiaridade está no seu caráter híbrido, 

em relação à forma e à função. O hibridismo decorre do fato de a construção 

manifestar, em parte, características semânticas de um evento transitivo dado a 

possuir um Verbo de ação-processo e morfossintáticas de uma construção 

intransitiva (Sujeito + Verbo).   

Semanticamente, a CM apresenta um argumento afetado não humano e um 

evento de ação-processo. Um verbo é classificado como de ação-processo quando 

um referente animado e intencional causa uma mudança no estado ou na 

localização do referente do objeto direto (CHAFE, 1979; BORBA, 1996).  

O verbo da CM, em português, pode ser acompanhado pela partícula “se” 

e/ou um modificador adverbial. A CM pode ser instanciada por diferentes verbos de 

ação-processo, como em (27): 

 

 

(27)  [...] aí eu sei que o carro... o eixo do carro quebrou ... aí meu 
pai não teve controle e capotou quatro vezes ... quatro vezes ... 
eu ... fraturei o braço ... machuquei o rosto ... porque eu levei 
uma pancada muito grande ... porque eu vinha dormindo 
(Corpus D & G/ Natal, 1998) 

 

   

A oração destacada em (27), “o eixo do carro quebrou”, pode ser 

esquematizada da seguinte forma: 

 

 

Esquema 2: funções sintático-semânticas da CM 

 

CM 

      Semântica              não humano/ afetado              <      ação-processo 

                                               Arg                                 <           Pred 

http://www.quitandoca.com/2010/12/hora-e-vez-do-porquinho%20.html
http://www.quitandoca.com/2010/12/hora-e-vez-do-porquinho%20.html
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      Sintaxe                              SN                                               V 

                                      O eixo do carro                               quebrou 

 

 

Na oração, o eixo do carro quebrou, uma instanciação da CM, a contraparte 

semântica reflete uma mudança de estado sofrida pelo participante o eixo do carro, 

que passou de não quebrado para quebrado. Além do significado de mudança de 

estado, outra característica já posta aqui é a omissão do agente. Essa ausência 

muda a perspectiva causativa associada aos verbos que integram a CM para uma 

perspectiva processual (de mudança de estado apenas). Uma evidência disso é a 

impossibilidade de que o participante agente possa figurar nas ocorrências em (28): 

 

 

(28) a) O guarda-chuva fechou *por José 
b) O navio atracou no cais *pelo comandante. 

  c) ... as cortininhas se abrem assim *pelo vento. 
 

 

Os verbos “fechar, atracar e abrir” que projetam um frame transitivo, nas 

ocorrências em (28), manifestam-se estruturalmente como intransitivos, 

característica desempenhada pelos verbos que podem ocorrer em uma construção 

medial.   

É interessante observamos que o sujeito da CM, não é descrito pela  

Gramática Tradicional (GT), para quem o sujeito de uma oração é aquele que 

desempenha papel de agente (o desencadeador de uma ação); no entanto, em 

algumas orações, como em (29), o sujeito a janela da cabine tem o papel de 

paciente da ação verbal.  

 

 
(29) Harry Potter e a lenda de Midna – Apanhando uma de suas 

malas, Harry e Rony trocaram olhares desconfiados, a amiga 
estava muito ansiosa, retirando a edição do Profeta Diário que 
recebera no Gárgula da Guitarra pouco antes de saírem virou-a 
na primeira página. – Bom, ainda não li – disse ela olhando para 
o jornal – Vai que estão falando sobre algum acontecimento de 
última hora... Na sequência a fala de Hermione a janela da 
cabine se abriu rapidamente e o jornal voou de suas mãos 
para a porta. Harry foi diretamente pegá-lo  
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(http://fanfic.potterish.com/visucap.php?identCap=1509&identFic
=11204&tCh=22 acesso em 12.06.2012). 

  

 

Outro fato a observar é que o verbo “abrir”, em (29), é usado como 

intransitivo, já que é codificado com um só um argumento SN Sujeito (a janela da 

cabine). Já o elemento opcional SE, que normalmente exerce sentido/função dêitica, 

é esvaziado dessa atribuição, passando a indicar que o responsável pelo evento foi 

o próprio referente do sujeito. Quanto ao outro constituinte opcional, o Sintagma 

Adverbial (rapidamente: Adjunto Adverbial de modo), tende a evocar mais as 

propriedades do processo que as características adverbiais propriamente ditas. 

O fato de a CM ser constituída por um verbo transitivo acompanhado de 

apenas um argumento reflete a perspectiva adotada pelo falante para descrever o 

evento associado ao que o usuário pretenda pôr em evidência. Nesse sentido, Croft 

(2010) adverte que as várias possibilidades de codificação são, pelo menos em 

parte, motivadas semanticamente. Ele ilustra esse ponto com dados extraídos de 

Fillmore (1968) e Anderson (1971): 

 

 

(30)  a) John abriu a porta com uma chave. 
      b) A chave abriu a porta (*por John). 
      c) A porta abriu (*por John). 

 

 

Essas orações parecem descrever um mesmo evento (a abertura de uma 

porta) por meio de estruturas diferentes.  Em (30a), John abriu a porta com uma 

chave, há três argumentos: um sujeito agente (John), um complemento objeto 

afetado e não animado (a porta) e um Sintagma Preposicionado instrumento (com 

uma chave). Quanto à cláusula A chave abriu a porta, em (30b), há dois argumentos 

explícitos não animados (a porta e uma chave). Porta é o objeto afetado e chave, o 

sujeito instrumento da ação. Em (30c), A porta abriu  temos apenas um argumento 

explícito. A especificidade dessa oração é apresentar um sujeito afetado não 

animado seguido por um verbo de ação-processo cujo sentido implícito é o de que 

algo ou alguém foi o responsável ou o causador do evento. Esse conhecimento faz 

parte da experiência de mundo dos interlocutores. Apesar de apresentar um SN e 

um verbo de ação-processo, a oração (30c) não instancia uma construção transitiva 

http://fanfic.potterish.com/visucap.php?identCap=1509&identFic=11204&tCh=22
http://fanfic.potterish.com/visucap.php?identCap=1509&identFic=11204&tCh=22
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nem, semanticamente, uma intransitiva (já que sintaticamente é), mas uma 

construção medial. 

Optamos pelo uso do termo medial por considerarmos que o fenômeno 

estudado neste trabalho se distancia do já amplamente divulgado na literatura 

linguística como voz média. Tratamos aqui de uma construção que diverge da 

diátese verbal média existente no grego antigo. Nessa língua, a diátese apresenta 

um caráter híbrido, uma vez que possui características das vozes ativa e passiva. 

Nesse sentido, Souza (1999) observou que, na descrição do evento médio clássico, 

o sujeito desempenha os papéis de agente e paciente, simultaneamente, o que não 

observamos ocorrer no português. Assim, baseamo-nos em Souza (1999) e Ciríaco 

(2011), utilizamos o termo medial para denominar o fenômeno que estudamos e, 

ainda, para não haver confusão entre objetos distintos (voz média e construção 

medial).  

Enfim, construção de estrutura argumental medial é tomado aqui como um 

tipo construcional monoargumental formado por um sujeito afetado e por um verbo 

de ação-processo cujo papel argumental agentivo é omitido, e o enfoque é dado ao 

argumento afetado, como podemos ver em (31): 

 

 
(31) Paguei o maior  mico na festa de casamento do meu irmão, além de 

dar o maior prejuízo ao pai da noiva. Aconteceu quando fui me servir, 
na hora do buffet. Em cima de uma mesa, havia quatro pilhas de 
pratos, duas na frente, duas atrás (visualizem). Eu tive a infelicidade 
de pegar o último prato que estava na frente. E daí? E daí que assim 
que peguei o prato, a mesa emborcou e as duas pilhas de trás 
foram caindo....prato a prato se partindo no chão,  num total de 30 
(glub). (http://noivadotempo.blogspot.com.br/2011/01/eu-confesso-
que.html. acesso em 14.07.12) 

 

 

A instanciação, em (31), “A mesa emborcou”, tem, em sua estrutura, um papel 

argumental de sujeito afetado “A mesa” e não animado que mantém um elo sintático 

com o verbo de ação-processo destransitivizado “emborcou”, pois a amostra não 

apresenta o padrão transitivo prototípico, mas surge com uma estrutura 

monoargumental semelhante à construção intransitiva. Constitui, portanto, uma 

instanciação da construção de estrutura argumental medial.  

 

 

http://noivadotempo.blogspot.com.br/2011/01/eu-confesso-que.html
http://noivadotempo.blogspot.com.br/2011/01/eu-confesso-que.html
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CAPÍTULO 2 

LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

Neste capítulo, apresentamos um panorama do referencial teórico que embasa esta 
tese, bem como algumas de suas categorias analíticas (Transitividade, Informatividade e 
perspectivação, Iconicidade, Marcação e contrastividade, categorização e prototipicidade) e, 
ainda, recorremos ao modelo teórico da Gramática da Construção. 

 

2 APRESENTANDO A TEORIA 

 

Os fundamentos teóricos que sustentam esta tese provêm da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (doravante LFCU). Dentre os seus pressupostos, 

utilizamos em nossa análise os seguintes: transitividade; informatividade e 

perspectivação; iconicidade, marcação e contrastividade; categorização e 

prototipicidade, e, ainda, o modelo teórico da Gramática de Construção. Tanto os 

conceitos quanto a Gramática de Construção desempenham um papel importante 

para responder às questões suscitadas nesta pesquisa. Com base na transitividade, 

analisamos os traços semânticos de transitividade da CM e sugerimos um ponto de 

localização escalar com base na presença/ ausência dos parâmetros de 

transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980). Para observarmos se a CM 

veicula informações dadas ou se introduz assunto novo no discurso e sob qual 

perspectiva ela o faz, recorremos aos pressupostos da informatividade e da 

perspectivação. A iconicidade, marcação e contrastividade revelam o que motiva seu 

uso em dado contexto. A categorização e a prototipicidade contribuem para 

caracterização da construção medial prototípica. E, por fim, buscamos alguns 

fundamentos do modelo da Gramática de Construção como, por exemplo, o conceito 

de construção. Apresentamos, enfim, na próxima seção, as bases teóricas da 

Linguística Funcional Centrada no Uso. 

 

2.1 A LFCU e seus pressupostos 

 

A LFCU é utilizada atualmente no Brasil para se referir a uma corrente teórica 

vinculada à chamada Linguística Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 1998; 2003; 

MARTELOTTA, 2008), ou ainda, Usage-based Linguistic (BYBEE, 2010). Trata-se 

de uma nova perspectiva analítica constituída pelo entrelaçamento de postulados 
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teóricos comuns provenientes tanto da Linguística Funcional norte-americana quanto 

da Linguística Cognitiva.  Alguns dos pressupostos teórico-metodológicos 

compartilhados entre as duas abordagens são: a) a compreensão de que a sintaxe 

não é autônoma; b) o uso da semântica e da pragmática em suas análises; c) a 

concepção de língua como um complexo mosaico de atividades cognitivas e 

sociocomunicativas; d) uma visão de contínuo entre léxico e sintaxe; e) a postulação 

de que a unidade linguística básica de análise é a construção; e f) a defesa de que a 

análise linguística deve se pautar em amostras coletadas do uso efetivo da língua. 

Estes são alguns dos pressupostos que constituem o corpo teórico da LFCU. É 

pertinente enfatizar que não se trata de uma teoria totalmente nova, já que sua 

origem e ampliação remontam ao Funcionalismo norte-americano e à Linguística 

Cognitiva. Grosso modo, podemos afirmar que consiste na junção de alguns 

pressupostos teóricos de ambas as correntes, sob novo rótulo.  

O objetivo da LFCU é descrever e explicar os fatos da língua a partir das 

funções (semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas) que ela desempenha nos 

seus diversos contextos de uso linguístico, numa ótica pancrônica, ou seja, 

simultaneamente, sincrônica e diacrônica.  Seu princípio básico consiste na defesa 

de que a língua é um meio de interação que não deve ser analisada como um objeto 

autônomo, mas como uma estrutura suscetível a mudanças provenientes de 

pressões do seu uso. Essa estrutura linguística é modelada e motivada pelas 

práticas discursivas dos usuários no cotidiano social; confirma-se, assim, que “as 

línguas são motivadas e moldadas pela interação complexa de princípios cognitivos 

e interacionais que exercem um papel relevante na aquisição, no uso e na mudança 

linguística” (FURTADO DA CUNHA, 2012). 

A concepção de língua, no quadro teórico da LFCU, remete a um sistema 

simbólico mediador entre o mundo e a cognição, tendo em vista que a linguagem 

constitui um dispositivo para a construção de conhecimento, um instrumento 

cognitivo que aciona um conjunto de princípios relativamente limitados, operando 

sobre os conhecimentos armazenados na memória ou presentes na interação. É 

nesse sentido que o homem conceptualiza o mundo que o cerca a partir de suas 

experiências corpóreas, de modo que a linguagem produzida não pode ser 

considerada arbitrária, mas parcialmente icônica. 

A gramática é vista como uma representação cognitiva da experiência dos 

indivíduos com a linguagem, podendo ser, por isso, afetada pelo uso da língua. Os 
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constituintes gramaticais e suas propriedades são considerados como maleáveis e 

gradientes. Isso implica aceitar que as categorias linguísticas não são fixas ou 

autônomas, mas são sempre escalares, pois o contexto social e cultural provoca um 

impacto sobre as estruturas da língua (BYBEE, 2011). Desse modo, há elementos 

que podem ser prototípicos em dado contexto e em outro, não. 

Por discurso, a LFCU adota a concepção de “estratégias criativas utilizadas 

pelo falante para organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte 

em uma dada situação comunicativa” (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 

2003, p. 50). O discurso realiza-se por meio de construções, ou seja, via 

“pareamentos de forma-significado cuja existência independe de verbos” (FURTADO 

DA CUNHA et al, 2013).  

A LFCU ainda prevê, em seus postulados, a explicação da estrutura 

associada ao seu uso; viabiliza uma descrição e análise do fenômeno linguístico na 

ótica da gradualidade; considera a frequência das estruturas linguísticas para a 

compreensão da arquitetura geral da gramática; busca explicações em termos de 

processos cognitivos de domínio geral; adota a noção de construção nos moldes de 

Goldberg (2006); enfatiza a relevância do contexto social e cultural para a 

emergência de novas estruturas ou novos usos. 

Apresentamos na próxima seção, as categorias analíticas utilizadas nesta 

pesquisa: transitividade, informatividade e perspectivação, iconicidade, marcação e 

contrastividade e, por fim, categorização e prototipicidade. 

 

2.1.1 Transitividade  

  

O vocábulo “transitividade” é oriundo do termo latino transitivus, que indica 

algo que extrapola seus próprios limites. Em termos oracionais, denota “a 

transferência de uma atividade de um agente para um paciente” (FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2011, p. 31).  Remete, ainda, ao modo como “um verbo interage 

com os Sintagmas Nominais (SN) em uma dada oração” (TRASK, 2004).  

Por “oração” compreendemos a “unidade básica de organização da descrição 

sintática” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 38) que se apresenta por meio 

de “um verbo isolado, ou um verbo acompanhado por um ou mais nomes” 

(CHAFE,1979 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 39). É a natureza 

semântica do verbo que seleciona quais nomes poderão acompanhar o verbo, que 
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relação sintática esses nomes manterão com o verbo (sujeito, complemento verbal 

etc) e que papel semântico (agente, paciente etc) esses nomes desempenharão na 

oração. Logo, para se descrever uma oração, é imprescindível analisar o tipo de 

verbo que a compõe, já que ele constitui o “centro semântico, o esquema 

proposicional da oração”, sendo, portanto, o ponto de partida de descrição da 

gramática de uma língua. 

A Gramática Tradicional aborda a noção de transitividade quando apresenta a 

oração e seus possíveis predicados (cf. CEGALLA, 1984, p 276, 284; CUNHA, 1986, 

p. 147; BECHARA, 2004, p. 33), e ainda, de modo implícito, ao tratar da regência 

verbal (cf. CEGALLA, 1984, p. 401; CUNHA, 1986, p. 481; BECHARA, 2004, p. 448). 

Em ambos os casos, o verbo é tomado como o centro de referência para abordar a 

questão relativa à transitividade. Desse modo, as orações são classificadas como 

transitivas quanto seus verbos “exigem termos para completar-lhes o significado” 

(CUNHA, 1986, p. 147), ou seja, exigem complemento(s) verbal(is). Os verbos 

intransitivos formam orações intransitivas, já que seus verbos, “encerrando em si a 

noção predicativa, dispensam quaisquer complementos” (ROCHA LIMA, 2001, p. 

340), ou seja, o verbo “não exige complemento verbal” (BECHARA, 2004, p.33). 

Said Ali (1971) destaca que os verbos transitivos são caracterizados por denotarem 

uma ação que parte de um ser agente para um ser paciente. No entanto, o autor 

observa que nem todos os verbos transitivos podem ser definidos com base nesses 

critérios, pois há aqueles que não denotam os pacientes ou recipientes das ações: 

“ouvir um rádio, pedir dinheiro, escrever uma carta”. 

Furtado da Cunha e Souza (2011) explicam que, na GT, o verbo é 

classificado como transitivo ou intransitivo a partir da presença ou ausência de um 

SN objeto (critério sintático) exigido pelo significado do verbo (critério semântico).  

As autoras acrescentam que na visão tradicional de transitividade, “um verbo 

transitivo descreve uma relação entre dois participantes de tal modo que um dos 

participantes age sobre o outro” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 32). O 

intransitivo descreve “uma propriedade, um estado, ou uma situação que envolve 

apenas um participante” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 32). Na 

perspectiva tradicional, os elementos que constituem a transitividade (sujeito, ação e 

objeto) são coocorrentes.  

Conforme essa noção, em “... Ela abriu a porta” (1a), temos um exemplo de 

uma oração transitiva; em (1b), “nadei por necessidade”, uma intransitiva.  



59 

 

 

  

(1) a) O filme é uma comédia e narra a história de uma “cantora da 
noite”, ela cantava em casas noturnas dos Estados Unidos, e que 
uma noite presenciou o seu amante, (...) matando um homem por 
não ter feito um serviço direito e também por estar devendo-lhe 
dinheiro. Ela abriu a porta do apartamento na “hora” e na mesma 
hora fechou, por isso o seu amante com medo que ela contasse 
pra polícia (...) (Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 298).  

 
b) De todos os esportes, desde cedo tem um esporte que pratico: 
A natação, e posso dizer que é uma das coisas que faço menos 
ruim é nadar, no começo nadei por necessidade, devido a 
problemas respiratórios, aos 6 anos de idade, com o tempo me 
acostumei com a piscina (...)   (Corpus D & G/ Natal, 1998, p.219) 

 

 

A primeira é transitiva pela coocorrência dos elementos: Sujeito (Ela), ação 

(abriu) e complemento verbal (a porta). A segunda por possuir um verbo (nadei) que 

não exige complemento. 

Os gramáticos (BECHARA, 2001; CUNHA, 1986; CEGALLA, 1978, p. 231), no 

entanto, evidenciam ser os contornos que distinguem os verbos transitivos e os 

intransitivos difusos e nada discretos. A distinção é tão tênue que ocorre, por 

exemplo, de uma mesma forma verbal ser empregada ora como transitiva ora como 

intransitiva e vice-versa. Isso decorre da vagueza semântica da forma verbal quando 

não está inserida em nenhum contexto de uso. Como afirma Bechara (2001, p. 415), 

“um mesmo verbo pode ser usado transitiva ou intransitivamente, principalmente 

quando o processo verbal tem aplicação muito vaga”.  

Como exemplo, analisemos os verbos “comer”, em (2), e “chorar”, em (3). 

Ambos são verbos de conteúdo léxico de grande extensão semântica; assim, caso 

queiramos expressar dada realidade, precisaremos delimitar essa extensão 

mediante o uso de signos léxicos contextualizados e denominados de argumentos 

ou complementos verbais. Os que precisam dessa delimitação são os transitivos; os 

que dela não precisam, intransitivos. 

 

 

(2) a. Eles comeram maçãs (transitivo) 
    b. Eles não comeram (intransitivo) 

(BECHARA, 2001, p. 415) 
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(3) a. “Choraram ambos algumas lágrimas furtivas” 

b. “_Enchei-vos d‟água, meus olhos, enchei-vos d‟água, 
chorai!” 

(CUNHA, 1986, p. 149) 

 

 

Em (2a) e (3a), os verbos “comer” e “chorar” estão acompanhados por 

complementos verbais, são, por essa razão, considerados transitivos. Em (2b) e 

(3b), apesar da recorrência da forma verbal “comer” e “chorar”, a ausência do 

complemento faz com que sejam vistos como intransitivos.  Bechara (2001, p. 415) 

conclui que “a oposição entre transitivo e intransitivo não é absoluta, e mais pertence 

ao léxico do que à gramática”.  

Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 33) apresentam um aspecto de natureza 

semântica que, segundo elas, enfraquece a classificação categórica da 

transitividade verbal. Trata-se da possibilidade de o objeto direto poder exercer 

diferentes papéis semânticos, como por exemplo, ele pode designar “a pessoa/ coisa 

que recebe a ação, o resultado ou o produto da ação ou o ponto para onde a ação 

se dirige”.  A transitividade é vista como a “transferência de uma atividade de um 

agente para um paciente” (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2003; 

FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). As autoras distinguem a transitividade com 

base em uma gradualidade, de modo que há um exemplar que é considerado 

prototípico e outros que se afastam do protótipo. Elas concluem que, “para efeito de 

análise e classificação, há uma diferença fundamental entre uma oração transitiva 

prototípica e uma oração intransitiva prototípica” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 

2011, p. 33). Para elas, a transitiva prototípica ocorre quando um verbo é 

acompanhado por dois SN específicos, “um sujeito-agente que desencadeia a ação 

e um objeto-paciente que é afetado por essa ação”, como ilustrado em (4), “ela 

fechou a porta”:  

 

(4) Aí o sapo bateu na porta...aí ela falou...aí ela foi lá ver quem é... 
aí era o sapo...aí ele falou...”lembra da sua promessa?...agora eu 
quero jantar com você” ...aí ela falou...” não...nem vou deixar 
não”... e fechou a porta...aí foi jantar...aí ele bateu de novo...aí 
ela fechou a porta de novo...aí a terceira vez que ele abriu...que 
ela abriu...que ele tocou na/...que ele bateu na porta...aí o rei 
perguntou... “princesinha quem é essa pessoa que tanto bate?” aí 
ela falou...”é um sapo”. (Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 389). 

 

 



61 

 

As orações intransitivas prototípicas são constituídas por um verbo 

acompanhado por um só SN sujeito, como em (5), “meu pai cochilou”: 

 

 

(5) A quinze dias atrás, eu e minha família fomos a Bom Jesus e 
nessa viagem, meu pai tomou umas e outras e ficou bêbado; e 
quando nós víamos p/ casa, meu pai cochilou na pista e nós 
ficamos muito preocupados com essa situação, mas graças a 
Deus nós chegamos bem em casa. (Corpus D & G/ Natal, 1998, 
p. 265)  

 

 

É, ainda, observado pelas autoras que no uso cotidiano da língua, muitas 

orações não representam situações prototípicas, como em (6): 

 

 

(6) Quando vc ama a Deus de verdade, você obedece, e somente 
quando você obedece é que você crê realmente.” (Corpus D & G/ 
Natal, 1998, p. 301) 

 

 

 Esses casos, apesar de manifestarem uma estrutura intransitiva (Você 

obedece/ você crê), devido à presença de um só SN (sujeito-agente), é oportuno 

questionar a quem se obedece ou em quem se crê, já que os verbos “obedecer” e 

“crer” implicam elementos nominais que são o alvo dessas ações. Em (7), as 

orações com os verbos pegar”, “jogar”, “dar”, “lavar” implicam a existência de um 

argumento paciente das ações descritas. 

 

 

(7) ... aí eu pego e jogo... aí dou... aí eu lavo com água...porque  
se não.. mãe disse que se num lavar com água acontece 
alguma coisa lá...” (Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 350)  

 

 

Para Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 34), os elementos de uma oração 

são omitidos devido a tratar-se de informações dadas, o que explica sua irrelevância 

comunicativa, tendo em vista que podem ser recuperados pelo contexto manifesto 

no discurso;  nas amostras (8) e (9), o relevo é dado especificamente à ação verbal.  
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Assim, podemos afirmar que os verbos obedecer, crer, pegar, jogar, dar e lavar 

admitem uma dupla transitividade. Para exemplificar, podemos encontrar no uso 

efetivo da língua tanto uma construção como “Maria obedece ao Pai” quanto “Maria 

obedece”. Nesse sentido, podemos verificar que  a transitividade pode ser analisada 

sob duas perspectivas: sintática e semântica. A primeira considera a forma da 

oração (verbo seguido de um ou dois SN); a outra observa se há um elemento que 

sofreu afetamento. 

Do ponto de vista sintático, todas as orações (e verbos) são reconhecidas 

como transitivas pela presença de um complemento verbal em sua estrutura, como 

ilustra “Minha mãe (...) comprou o Centrum”, em (8): 

 

 

(8) Frasco do Centrum não abriu de jeito nenhum - Laboratórios 
Pfizer - São Paulo - SP Domingo, 30 de Dezembro de 2012 - 
19:03   - No dia 30/12/2012, minha mãe, uma senhora de 85 
anos, comprou o Centrum. Para nossa surpresa, a embalagem 

NÃO ABRIU de jeito nenhum! Tentamos durante 1 hora, e, como 
meu irmão mais velho não mora conosco, optamos por quebrar a 
embalagem, e, coloquei os comprimidos numa embalagem de um 
remédio manipulado em Farmácia de Manipulação, devidamente 
limpo, esterelizado e enxuto. 
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-
pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/ 

 

 

De acordo com GT, o complemento verbal explícito o Centrum, em (8), 

caracteriza a transitividade da oração (e do verbo). Quando esse complemento não 

ocorre, tanto a oração quanto o verbo são considerados intransitivos, como ilustra a 

amostra “Frasco do Centrum não abriu de jeito nenhum”, em (9):  

 

 

http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
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(9) Frasco do Centrum não abriu de jeito nenhum - Laboratórios 

Pfizer - São Paulo - SP Domingo, 30 de Dezembro de 2012 - 
19:03   - No dia 30/12/2012, minha mãe, uma senhora de 85 
anos, comprou o Centrum. Para nossa surpresa, a embalagem 
NÃO ABRIU de jeito nenhum! Tentamos durante 1 hora, e, como 
meu irmão mais velho não mora conosco, optamos por quebrar a 
embalagem, e, coloquei os comprimidos numa embalagem de um 
remédio manipulado em Farmácia de Manipulação, devidamente 
limpo, esterelizado e enxuto. 
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-
pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/ 

 

 

Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 38), no entanto, afirmam que “a 

manifestação discursiva de um verbo potencialmente transitivo depende de fatores 

pragmáticos, como a perspectiva a partir da qual o falante interpreta e comunica o 

evento narrado”. Desse modo, um mesmo evento pode ser codificado de diferentes 

ângulos a partir da perspectiva que o falante deseje por em relevo (do agente, do 

paciente ou da ação em si), como podemos ver em (10): 

 

 

(10) a) Arábia Saudita deporta homem por ser “lindo demais” 
http://www.pheeno.com.br/84533/lifestyle/arabia-saudita-homem-
e-deportado-por-ser-lindo-demais 

 
b) É crime ser bonito?! Aparentemente é na Arábia Saudita! No 
início de abril, três homens foram deportados do país por 
serem muito bonitos. A polícia os expulsou de um evento cultural 
e religioso, alegando que eles poderiam distrair as mulheres. 
http://www.pheeno.com.br/84533/lifestyle/arabia-saudita-homem-
e-deportado-por-ser-lindo-demais 

 

 

Em (10a), Arábia Saudita deporta homem, o ponto de partida é o agente 

Arábia Saudita responsável pela ação de deportar; em (10b), três homens foram 

deportados do país, a situação é transmitida sob o ponto de vista do objeto afetado 

três homens pela ação.  

A GT não apresenta explicitamente uma concepção de transitividade, parece 

não haver a necessidade de explicar o assunto, já que o introduz de forma abrupta 

como uma propriedade inerente dos verbos. Provavelmente, essa forma de 

abordagem traga à tona alguns pontos frágeis quando aplicados a dados empíricos. 

Dentre eles, dois são destacados por Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 34):  

http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
http://www.pheeno.com.br/84533/lifestyle/arabia-saudita-homem-e-deportado-por-ser-lindo-demais
http://www.pheeno.com.br/84533/lifestyle/arabia-saudita-homem-e-deportado-por-ser-lindo-demais
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(i) a transitividade não é uma propriedade inerente de um dado 

verbo. Dependendo do contexto de uso, um mesmo verbo 
pode variar entre uma classificação transitiva ou intransitiva. O 
SN que é sintaticamente analisado como objeto direto pela 
gramática tradicional nem sempre funciona semanticamente 
como paciente da ação verbal, afastando-se do caso 
característico, ou prototípico. 
 

(ii) Em contraposição à conceituação de verbos transitivos pela 
gramática tradicional, na avaliação da transitividade interagem 
elementos tanto de natureza sintática (presença/ausência de 
SN complemento), quanto semântica (papel semântico do 
objeto) e pragmática (uso textual do verbo). 
 

Após a apresentação dessas críticas, as autoras se propõem a trabalhar a 

noção de transitividade no âmbito da linguística. Dentre as alternativas de análise 

sugeridas para a questão, abordamos aqui a que se encontra no quadro teórico da 

Linguística Funcional, que , por sua vez, insere-se no quadro da LFCU.  

Na ótica da LFCU, a transitividade é entendida como “uma propriedade 

contínua, escalar (ou gradiente), da oração como um todo” (FURTADO DA CUNHA; 

SOUZA, 2011, p. 11; p. 37). A “oração como um todo” permite observar as relações 

estabelecidas entre os diversos elementos que a compõem.  Defende-se, nessa 

teoria linguística, que o fenômeno da transitividade é composto pelos polos sintático, 

semântico e pragmático.  Givón (2001) enfatiza a transitividade como um fenômeno 

complexo constituído por dois níveis: um sintático e um semântico.  Nessa linha, 

uma oração transitiva: 

 

 

descreve um evento que potencialmente envolve pelo menos dois 
participantes, um agente que é responsável pela ação, codificado 
sintaticamente como sujeito, e um paciente que é afetado por essa 
ação, codificado sintaticamente como objeto direto. Esses 
participantes são chamados de argumentos do verbo. (FURTADO 
DA CUNHA; SOUZA, 2011, p.37) 
 

 

Para Givón (2001), um evento transitivo prototípico é definido pelas 

propriedades semânticas do agente, paciente e verbo na oração-evento, 

respectivamente: a) a agentividade diz respeito à existência de um agente 

intencional e ativo; b) o afetamento refere-se a existência de um paciente concreto e 
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afetado; e, c) a perfectividade,  envolve um evento concluído e pontual. No entanto, 

delimitar suas propriedades semânticas é uma questão de grau.  Nesse sentido, os 

verbos transitivos são passíveis de ser mensurados com base na percepção 

observada na mudança física ocorrida no estado do paciente (FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2011, p. 40). Algumas dessas mudanças são apresentadas por 

Givón (1984, 96-7 apud FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p.41), como 

podemos ver de (11) a (18): 

 

 

(11) Objeto criado:  

a) He built a house (Ele construiu uma casa) 
b) She mades a dress (Ela fez um vestido) 
 

(12) Objeto totalmente destruído:  
a) They demolished the house. (Eles demoliram a casa) 
b) They evapored the water. (Eles evaporaram a água) 
 

(13) Mudança física no objeto:  
a) She sliced the salami. (Ela cortou o salame) 
b) They bleached his hair.  (Eles branquearam seus cabelos) 

 
(14) Mudança de lugar do paciente:  

a) They moved the barn. (Eles movera o celeiro) 
b) He rolled the wheelbarrow. (Ele rolou o carrinho-de-mão) 
 

(15) Mudança superficial:  
a) She washed his shirt. (Ela lavou a camisa dele) 
b) He bathed the baby. (Ele banhou o bebê) 

 
(16) Mudança interna:  

a) They heated the solution. (Eles aqueceram a solução) 
b) He chilled the meat. Ele gelou a carne) 

 
(17) Mudança com um instrument implicado:  

a) He hammered the nail (hammer). (Ele martelou o prego) 
b) She kicked the wall (foot). (Ela chutou a parede) 
 

(18) Mudança com modo implicado:  
a) They murdered her („kill‟ with intention) (Eles a assassinaram) 
b) She smashed the cup („break‟ completely). (Ela esmagou o copo) 

 

 

Furtado da Cunha e Souza (2011) alertam que alguns verbos podem até 

apresentar uma sintaxe (sujeito e objeto) que os faça membros do grupo dos verbos 

transitivos, no entanto eles podem se distanciar semanticamente do protótipo, ou 

devido ao grau em que a mudança no objeto é física, explícita, concreta e acessível 
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à percepção, ou devido às características do agente-sujeito. A questão que surge é: 

por que esses verbos “semanticamente desviantes” são elencados no grupo dos 

verbos transitivos prototípicos, em muitas línguas? Em resposta a essa questão, as 

autoras (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 42-3) remetem a duas possíveis 

respostas apresentadas por Givón (1984):  

 

i) a transitividade é uma questão de grau, em parte pela percepção 
da mudança ser gradual ou em parte porque depende de mais de 
uma propriedade.  
 
ii) devido ao verbo distanciado ser codificado sintaticamente como 
um verbo transitivo prototípico e o usuário da língua compreender as 
propriedades da língua como semelhantes, análogas ao protótipo. É 
o fenômeno da extensão metafórica (GIVÓN, 1984, p. 98). 

 

 

Há vários casos de verbos que se distanciam do protótipo transitivo, entre 

eles estão os verbos de cognição, sensação ou volição, que não expressam nenhum 

tipo de mudança ou impacto perceptível no objeto (FURTADO DA CUNHA e 

SOUZA, 2011, p. 44), mas o sujeito-experienciador da ação registra algum tipo de 

mudança interna/cognitiva. Pertencem a essa classe de verbos detestar, ouvir, ver, 

achar, saber, entender, querer, sentir por denotarem maior proximidade com verbos 

de estado que os de ações. Sua extensão metafórica para a classe dos verbos 

transitivos prototípicos dá-se por ser o sujeito agente ou experienciador, ou seja, “um 

humano-animado cuja importância no evento é alta, e cujo campo perceptual é 

estendido para o objeto, que é então metaforicamente interpretado como afetado 

pela ação verbal”. Exemplificam isso “eu detesto essas coisas”, em (19a), “eles não 

vê esses contrastes”, em (19b), e “acho as programações de filmes muito fracas”, 

em (19c). 

 

 

(19) a)... oito horas  e minha mãe já fica perguntando...”onde é que 
tu tava?” me dá uma raiva....né? porque....olha...eu detesto 
essas coisas...eu num admito também...que mãe.. 
namorado...fica ...sabe? pressionando.... (Corpus D & G/ Natal, 
1998, p. 226). 
 
b)... fomos fazer uma leitura e começamos a debater como ser 
jovem ... o que o es/ o que que o jovem tem de:: de ensinar pros 
adulto ... o que que os jovens fazem ... o que que os jovens faz:: 
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que num é de acordo ... e eles não vê esses contrastes que 
geralmente existe na adolescência e já mais ou menos adulto ... 
(Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 73). 

 
c) Pessoalmente, acho as programações de filmes muito 
fracas, no que diz respeito à qualidade. A maioria dos filmes que 
são oferecidos são os famosos “enlatados” americanos onde a 
temática se desenvolve num misto de lutas violentas ou tramas 
macabras. (Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 172). 

 

 

Dentre esses, há vários outros casos de desvio da transitividade prototípica, 

todos associados à semântica lexical dos verbos, segundo Furtado da Cunha e 

Souza (2011), mas não iremos destacá-los neste trabalho, por não serem relevantes 

para nossa análise. 

As autoras acrescentam que, além da semântica do verbo, o grau de 

afetamento do objeto está associado a outros elementos presentes na oração, como 

por exemplo, a “completude da ação verbal e a definitude ou individuação do objeto” 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 46).  A esse propósito, observemos a 

construção “Caminhões descarregavam frutas”, na oração em (20): 

 

 

(20) A casa onde eu  morava no Alecrim, apesar de possuir um bom 
espaço físico, não localizava-se em um bom espaço social, pois a 
vizinhança não era de bom convívio. Dos lados e na frente 
haviam oficinas barulhentas(...) Caminhões descarregavam 
frutas na calçada da minha casa, bêbados brigavam de frente à 
minha casa com facas...(Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 383). 

 

 

A construção destacada em (20) não caracteriza um afetamento total do 

objeto, tendo em vista que a ação verbal “descarregavam” não denota perfectividade 

nem se dirige a uma fruta específica, referencial.  Em (21), “a potência do raio... 

levaria o carro”, o grau de afetamento do objeto o carro é zero já que a ação levaria 

não foi realizada ou concluída. 

 

 
(21) ...eles fizeram uma canalização com... com uma ligação elétrica 

lá...né...um fio que ligava o carro no carro né...que dava 
justamente para chegar na hora h...aí o carro tinha que tocar 
aquele fio...aí quando tocasse...aí por causa do raio... né...a 
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potência do raio...levaria o carro para o futuro...né... por causa 
que não tinha mais combustível... (Corpus D & G/ Natal, 1998, p. 
189) 

 

 

Essas observações nos mostram que o grau de afetamento de um objeto 

tende a ser escalar e que ultrapassa os aspectos semânticos do verbo. 

Hopper e Thompson (1980) defendem não ser necessária a presença dos três 

elementos (sujeito, verbo e objeto) na oração para atestar sua transitividade, como 

prescreve a gramática. Da mesma forma que Givón (2001), eles advogam que a 

transitividade é um fenômeno “contínuo, escalar e não categórico”, que pode ser 

mensurado a partir de um complexo de dez parâmetros sintático-semânticos 

independentes, centrados em distintos pontos da transferência da ação em uma 

porção diferente da oração. Apesar de serem autônomos, esses dez traços 

“funcionam juntos e articulados na língua, o que significa que nenhum deles sozinho 

é suficiente para determinar a transitividade de uma oração” (FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2011, p. 46).  Esses dez parâmetros estão dispostos no quadro 

(1). Eles dizem respeito ao número de participantes, à cinese, ao aspecto do verbo, 

à punctualidade do verbo, à intencionalidade do sujeito, à polaridade da oração, à 

modalidade da oração, à agentividade do sujeito, ao afetamento do objeto e à 

individuação do objeto. O grau de transitividade de uma oração tem a ver com a 

presença/ ausência desses parâmetros. 

 

Quadro 1 – Parâmetros da transitividade 

 
PARÂMETROS 

 
TRANSITIVIDADE ALTA 

 
TRANSITIVIDADE BAIXA 

 

1. Participantes dois ou mais Um 

2. Cinese Ação não-ação 

3. Aspecto do verbo Perfectivo não-perfectivo 

4. Pontualidade do 
verbo 
 

Pontual não-pontual 

5. Intencionalidade do 
sujeito 

intencional 
 

não-intencional 
 

6. Polaridade da oração Afirmativa Negativa 

7. Modalidade da 
oração 

modo realis modo irrealis 

8. Agentividade do 
sujeito 

agentivo 
 

não-agentivo 
 

9. Afetamento do objeto Afetado não-afetado 

10. Individuação do individuado não-individuado 
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objeto 

(In: FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 47) 
 

A transitividade implica a existência de mais de um argumento do verbo e um 

evento concluído. Esse é o modelo canônico que pode ser traduzido em termos 

semânticos como Agente + V + Paciente (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011; 

GIVÓN, 2001). Cada traço da transitividade envolve uma faceta diferente da eficácia 

ou intensidade com que a ação é transferida de um participante para outro 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 47). Desses parâmetros, iremos utilizar, 

em nossa análise, apenas seis (participantes, cinese, aspecto, pontualidade, 

polaridade e modalidade) já que os demais (intencionalidade do sujeito, agentividade 

do sujeito, afetamento e individuação do objeto) inexistem na construção em análise, 

logo não são relevantes para a interpretação do nosso objeto de estudo, a CM. 

Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 47-8), com base em Hopper e Thompson 

(1980), apresentam a seguinte descrição para os parâmetros selecionados aqui: 

 

 

1 Participantes: não pode haver transferência a menos que dois 
participantes estejam envolvidos. 
2 Cinese: Ações podem ser transferidas de um participante para 
outro, estados não. Assim, algo acontece com Pedro em Eu abracei 
Pedro, mas não em Eu admiro Pedro. 
3 Aspecto: Uma ação vista do seu ponto final, isto é, uma ação 
perfectiva ou télica, é mais eficazmente transferida para um 
participante do que uma ação que não tenha término. Na oração 
télica Eu comi o sanduíche, a atividade de comer é apresentada 
como completa e a transferência é totalmente realizada; mas na 
oração atélica Eu estou comendo o sanduíche, a transferência é 
realizada apenas parcialmente. 
4 Pontualidade: Ações realizadas sem nenhuma fase de transição 
óbvia entre o início e o fim têm um efeito mais marcado sobre seus 
pacientes do que ações que são inerentemente contínuas. Por 
exemplo: o verbo chutar é pontual, por outro lado, carregar  é não-
pontual. 
5 Polaridade: Ações que aconteceram (oração afirmativa) podem ser 
transferidas, ações que não aconteceram (oração negativa), não. Em 
O menino não comeu o sanduíche, por exemplo, a oração está na 
negativa. O que indica que  a transferência  da ação não aconteceu.  
6 Modalidade: esse parâmetro refere-se à distinção entre a 
codificação realis e irrealis de eventos. Uma ação que não ocorreu, 
ou que expressa um evento hipotético, ou ainda  que é apresentada 
como tendo ocorrido em um  mundo não real, contingente, incerto, é 
obviamente menos eficaz do que uma ação cuja ocorrência é de fato 
asseverada como correspondendo a um evento real. Em Maria vai 
comprar um vestido novo, o verbo está no tempo futuro, o que indica 
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que a ação de comprar ainda não ocorreu; a oração é marcada como 
irrealis. 
 

 

A noção de transitividade como proposta por Hopper e Thompson (1980) 

revela-se, assim, importante para nossa pesquisa por apresentar parâmetros 

sintático-semânticos que nos possibilitam verificar quais traços da transitividade são 

recorrentes nas instanciações das CM.  

 

2.1.2 Informatividade e perspectivação 

 

 A informatividade (ou estatuto informacional) do SN em uma oração tem sido 

motivo de muitas pesquisas no âmbito dos estudos funcionalistas. Está 

intrinsecamente relacionada ao conhecimento partilhado ou supostamente partilhado 

pelos interlocutores no momento de uma interação verbal. Nesse sentido, em uma 

dada situação comunicativa, o falante/escritor constrói o seu discurso baseado em 

conjecturas do que julga (ou pressupõe) ser do conhecimento de seu ouvinte/leitor. 

Com base nesse julgamento (ou pressuposição), ao organizar seu discurso, o 

falante/escritor atribui certo grau de relevância e ineditismo à informação que 

pretende socializar com seu interlocutor. Acredita-se assim que os argumentos 

presentes em uma oração se organizam por meio de um dinamismo comunicativo, 

em que o grau de informatividade é compreendido por motivações pragmáticas. 

Segundo Chafe (1976), o funcionamento da língua só se concretiza quando o 

falante/escritor produz o seu discurso levando em consideração esses julgamentos 

(ou pressuposições). Assim, qualquer que seja a informação veiculada, ela só será 

compreendida pelo ouvinte/leitor se o falante/escritor ajustar o que diz ao que 

presume que seu ouvinte/leitor pensa no momento da interação. Nesse caso, Chafe 

refere-se à forma como o falante adapta sua fala aos estados mentais do ouvinte. 

Essa adaptação linguística diz respeito à embalagem (packaging) com que o 

falante/escritor reveste o seu discurso, ou seja, às escolhas lexicais, à ordem dos 

elementos, assim como sua codificação. O fenômeno da informatividade inclui a 

relação dado/novo, a contrastividade, a definitude, a função de sujeito, o tópico e o 

ponto de vista. Todos sinalizam não apenas o estatuto de um nome, mas também o 

conhecimento que se tem do referente.  
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A questão do estatuto informacional dos constituintes na oração, referente à 

informação velha ou nova, é um dos aspectos que mais tem influenciado os estudos 

funcionalistas; de certa forma, retoma os conceitos de tema e rema da Escola de 

Praga (PEZATTI, 2004). Por tema, compreende-se a porção da cláusula que veicula 

uma informação velha/dada (antiga), e rema apresenta o conteúdo informacional 

novo. Esses conceitos foram discutidos por Chafe (1976) e aprofundados por Prince 

(1981). Para Chafe, informação velha ou dada refere-se ao conhecimento que o 

falante/ escritor assume estar na mente do ouvinte/leitor no momento da enunciação. 

A informação nova é vista como um dado informacional que o falante/escritor 

acredita estar inserindo na mente do ouvinte/ leitor com o seu discurso.  

Essas estratégias de embalar o discurso são acionadas pelo falante em suas 

interações verbais. O modo como ele organiza seu texto é determinado tanto por 

seus propósitos interacionais quanto pela percepção que tem da necessidade de 

seu interlocutor. Assim, as opções lexicais tanto quanto o modo de organização 

oracional adotados pelo falante/escritor, manifestam sua intenção em dar saliência a 

informações novas, omitir ou dar menos relevo àquelas que são predizíveis ou 

recuperáveis pelo contexto. Na situação discursiva o interlocutor realiza inferências 

baseadas nos seus conhecimentos prévios de mundo, buscando re(construir) os 

elementos omitidos e preenchendo os espaços vazios à medida que processa as 

informações. Como exemplo, observemos (22): 

 
 

(22) Certa vez fui à Petrópolis com uma amiga que precisava  
resolver alguns problemas. Fomos de carro e ela que dirigia há 
pouco tempo, nunca tinha dirigido na Serra de Petrópolis. A ida 
foi tranquila,  enfrentamos um pequeno engarrafamento na Av. 
Brasil, mas chegamos bem. Resolvemos   o   que   tínhamos   de   
resolver,   nos   achando   as   próprias   “mulheres de negócios”,  
almoçamos e voltamos; a volta nos reservou algumas surpresas;  
já na descida da  Serra o pneu dianteiro furou, a direção 
começou a puxar para a esquerda e a Thelma tentando levar o 
carro para o acostamento, finalmente conseguimos parar, 
descemos do carro e com um certo desespero que as duas 
fingiam não ter, começamos a “operação” troca de pneus.  (D&G/ 
Rio) 

 

 

A oração o pneu dianteiro furou tem como SN Sujeito “O pneu dianteiro”, que 

desempenha o papel semântico de paciente do verbo furar, mas o agente ou a 

causa do evento não está explicitado. Sabemos, por meio de nosso conhecimento 
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de mundo, que há um responsável pelo ato, mas não podemos recuperá-

lo/identificá-lo. São os frames, ou os esquemas armazenados em nossa memória, 

que nos possibilitam inferir que o argumento sujeito “o pneu dianteiro” não pode ser 

o desencadeador da ação expressa por “furar”. Prototipicamente, esse verbo é 

transitivo implicando, em sua moldura semântica, dois argumentos: um 

agente/causativo e um paciente/afetado. Porém, nessa amostra, a oração não 

apresenta o padrão transitivo prototípico, mas é uma estrutura monoargumental, em 

que o único argumento é um SN sujeito com função semântica de paciente, uma 

característica da CM. Levando em consideração o contexto situacional, observamos 

que o produtor do texto enfatiza o resultado do evento, por isso, provavelmente 

omita o responsável ou causa. 

Em suma, os frames e esquemas relativos a uma situação são importantes 

para: a) reconhecimento da situação dada, relacionada a certa categoria; b) 

interpretação da situação e/ou previsão do que virá em termos da categoria 

reconhecida; c) captura das propriedades de conhecimentos altamente 

compartilhados sobre pessoas, eventos e ações. 

Vejamos a oração destacada em (23): 

 

 
(23) Estreantes, Jetta Variant e C4 Picasso vendem bem - Para 
modelo familiares com preço em torno de R$ 90 000, Jetta Variant e 
C4 Picasso começaram com o pé (ou pneu) direito no Brasil. A perua 
da Volkswagen, derivada do Golf, chegou ao mercado em abril 
vendendo 72 exemplares. Em maio o total subiu para 130 unidades. 
Parece pouco, mas esse segmento está longe de ser brilhante – a 
Renault Mégane Grand Tour, que é a líder, emplacou apenas 343 
carros no mês passado. (disponível em 
http://www.blogauto.com.br/estreantes-jetta-variant-e-c4-picasso-
vendem-bem/ acesso em 08.06.2012) 

 

 

Em (23), vários saberes são acionados para a compreensão da situação a 

partir do conhecimento de mundo dos interlocutores. É preciso que o interlocutor 

reconheça a situação dada e compartilhe seu conhecimento intuitivo de que o 

argumento sujeito não tem responsabilidade sobre a ação descrita. Logo, o falante 

sabe que os carros não praticam o ato de vender, mas são vendidos por um agente 

que não está especificado no discurso, embora “vender” denote uma situação que 

http://www.blogauto.com.br/estreantes-jetta-variant-e-c4-picasso-vendem-bem/
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implica pelo menos dois participantes: o vendedor e a coisa vendida. Na amostra, 

temos apenas o objeto vendido. 

Para descrevermos a semântica do verbo vender, recorremos ao seu frame, 

ou seja, as “estruturas complexas de conhecimento fundamentadas em expectativas 

partilhadas socialmente” (FILLMORE, 1977; 1982). Segundo Fillmore um frame 

 

 
é um sistema de categorias estruturadas de acordo com algum 
contexto motivador. Algumas palavras existem para fornecer acesso 
ao conhecimento de tais frames aos participantes no processo 
comunicativo e, simultaneamente, servem para desempenhar uma 
categorização que pressupõe esses frames (FILLMORE, 1982, p. 
381) 
 

 

Devido ao seu caráter integrador, um frame só pode ser compreendido se 

forem levados em conta toda a estrutura e o contexto em que aparece (FILLMORE, 

1982). Se, por exemplo, se buscasse uma acepção para “filho da mãe”, enumerar os 

traços definidores dessa expressão (ser do sexo masculino gerado por uma mulher 

adulta + ser do sexo feminino + adulto + progenitora) não seria suficiente para a 

apreensão de todos os sentidos implícitos nela, pois seria preciso recorrer a muitos 

outros conhecimentos para se estabelecer um sentido para a construção. 

No tocante ao ponto de vista ou perspectivação, sua base cognitiva está 

relacionada à habilidade que se tem de olhar o mundo sob a perspectiva do Eu ou 

sob a perspectiva do Outro. Dessa forma, em uma oração como Mãe britânica vai à 

Turquia e convence filho a sair do Estado Islâmico (g1.globo.com/mundo), o evento é 

descrito da perspectiva da mãe, já em  Jovem de 21 anos tinha fugido de casa para 

se juntar a grupo extremista na Síria e acabou voltando a Londres com a mãe 

(g1.globo.com/mundo),  descreve o evento sob a perspectiva do filho. Em qualquer 

língua é possível marcar a importância comunicacional relativa das várias entidades 

e eventos na sentença ou no discurso (PEZATTI, 2004, p. 188). Essa marcação está 

relacionada às noções psicológicas fluxo de atenção e ponto de vista, parâmetros 

basilares que contribuem para determinar o interesse relativo de várias entidades 

envolvidas no evento real, bem como indicar os valores desses parâmetros na 

oração. Existe um fluxo de atenção e um ponto de vista, de ordem natural, que estão 

relacionados a estratégias perceptuais, e um fluxo de atenção e um ponto de vista, 

de ordem linguística, que têm a ver com mecanismos linguísticos. Alguns dos 
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marcadores principais do fluxo de atenção e do ponto de vista linguísticos são 

marcação de caso, concordância verbal e ordem dos constituintes. 

A ordenação linear dos SNs são determinados pelo fluxo de atenção. Assim, 

os SNs em uma oração são apresentados na ordem sequencial desejada pelo 

falante com a intenção de que o ouvinte dê atenção a eles. Qualquer mudança na 

ordem dos constituintes ou na entonação da voz é um mecanismo usado 

intencionalmente para controlar o fluxo de atenção. 

 

A base do fluxo de atenção natural é a ordenação temporal de fases 
do evento, de modo que a ordenação dos SNs na sentença deve 
refleti-la. É necessário haver motivações especiais para que o fluxo 
de atenção linguístico não recapitule o fluxo de atenção natural. 
(PEZATTI, 2004, p. 188) 

 

 

Caso o fluxo de atenção natural não coincida com o linguístico, esse último se 

torna bem marcado. Um dos fatores que determinam a não-coincidência é o ponto 

de vista. Uma cena pode ser descrita a partir de dois pontos de vista: um externo, 

em que há um observador de terceira pessoa e o ponto de vista interno que está 

vinculado a um dos participantes. Ao que nos parece, os mecanismos gramaticais e 

os lexicais que especificam o ponto de vista da sentença estão presentes em todas 

as línguas. O ponto de vista prototípico é o lugar do ato de fala, em que o ponto de 

vista é expresso por meio de uma noção dêitica7 na oração cujo ponto de vista  

tende a ser o interno, ou seja, o dos participantes direto do evento. 

Quanto ao fluxo de atenção linguístico, a ordem natural é a que parte da 

Origem para a Meta, por isso a ordenação linear mais comum de palavras nas 

línguas é Sujeito-Objeto. O fluxo de atenção que caracteriza uma oração transitiva é 

o que parte do agente (Origem) para o paciente (Meta), por exemplo, é o que nos 

mostra a oração transitiva o Irã diluiu mais de 4.100 quilos de urânio enriquecido  

(g1.globo.com/mundo), em que o Irã é o agente (Origem) e 4.100 quilos de urânio 

enriquecido, o paciente (Meta). 

A perspectivação está relacionada ao enfoque dado aos aspectos específicos 

de uma cena (cf. TOMASELLLO, 1998).  Nesse sentido, ao comunicar qualquer 

                                                 
7 Dêitico é todo elemento linguístico que, num enunciado, faz referência à situação em que 
esse enunciado é produzido, ao momento do enunciado (tempo e aspecto do verbo) e ao 
falante (cf DUBOIS, 1978) 
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evento, o usuário da língua escolhe um elemento particular como o ponto de partida 

a partir do qual a situação será comunicada.  

Assim, o verbo vender, usado em uma situação que envolve uma transação 

comercial, por exemplo, pode dar ênfase às ações do vendedor em relação às 

mercadorias, colocando em segundo plano o comprador e o dinheiro (FILLMORE, 

1982, p. 378) ou, até mesmo, omiti-los da cena, como podemos observar no título da 

manchete em (24): 

 

(24) Homem vende ingressos por R$ 400 para primeiro jogo do 
novo Beira-Rio.  
(http://globoesporte.globo.com/futebol/times/internacional/noticia/
2014/02/integrantes-de-torcida-vendem-por-r-400-ingressos-para-
volta-do-beira-rio.html) 

  

 

Nessa amostra, o fato é comunicado a partir da perspectiva do vendedor. Já 

em (25), o ponto de partida é o valor do produto: 

 

 

(25) Por até R$ 750, operários vendem ingressos da Copa-2014 no 
Maracanã.  
(http://www.lancenet.com.br/copa-do-mundo/operarios-revendem-
ingressos-Copa-aracana_0_1152484869.html#ixzz37ZGWtbLU) 

 

 

As amostras (24) e (25) são, pois, modos diferentes de enfocar um mesmo 

evento, a venda de um produto, que atende à intenção comunicativa de seus 

locutores. 

 

2.1.3 Iconicidade 

 

A noção de iconicidade está associada ao princípio de que as línguas refletem 

o pensamento de alguma maneira. Assim, em linhas gerais, há entre a forma 

(expressão) e a função (conteúdo) uma correlação natural e motivada (FURTADO 

DA CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 29-30), considerando que a língua se 

organiza em moldes semelhantes aos da conceitualização humana do mundo.  

http://www.lancenet.com.br/copa-do-mundo/operarios-revendem-ingressos-Copa-Maracana_0_1152484869.html#ixzz37ZGWtbLU
http://www.lancenet.com.br/copa-do-mundo/operarios-revendem-ingressos-Copa-Maracana_0_1152484869.html#ixzz37ZGWtbLU
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O princípio da iconicidade (GIVÓN, 1990), em sua versão mais branda, 

manifesta-se por meio de três subprincípios: a) da quantidade; b) da ordenação 

linear; c. da integração ou proximidade. 

O subprincípio da quantidade advoga que a estrutura de uma construção 

gramatical tende a refletir a conceitualização que ela representa, de modo que 

quanto maior for a quantidade de informação, maior será a estrutura utilizada para 

expressá-la, assim a complexidade cognitiva implica complexidade estrutural. Croft 

(1990, p. 173) sustenta que: 

 

(...) conceitos que são sempre, ou frequentemente, expressos por 
estruturas gramaticais simples são cognitivamente primitivos e 
aqueles expressos por estruturas complexas são cognitivamente 
complexos. 

 

 

Logo, a complexidade da estrutura linguística indica a complexidade do 

conceito que ela expressa e vice-versa, como ilustra (26): 

 

 
(26) Conjunto sanitário ecoflush fit entope frequentemente – 

Celite - Camaçari - BA Sábado, 05 de Outubro de 2013 - 18:50 - 
Comprei 2 conjuntos sanitarios ecoflush fit da Celite depois 
de receber explicações do vendedor da loja afirmando que o 
vaso tem um jato de agua capaz ate mesmo de empurrar pedra, 

alem do design ser bonito e poder ter uma economia de água 
com as 2 formas de dar descarga. Instalei um ᴓ no terreo e um ᴓ 

no pavimento superior de minha residencia. Ocorre que os 2 
vasos entopem com frequencia quando uma pessoa o utiliza 

para depositar fezes. 
(http://www.reclameaqui.com.br/6651678/celite/conjunto-
sanitario-ecoflush-fit-entope-frequentemente/) 

 

 

Em (26), o SN “Conjunto sanitário ecoflush fit”, é introduzido no discurso como 

uma informação nova, que implica uma maior complexidade cognitiva e estrutural, 

por isso, a codificação dessa informação é mais extensa; em contrapartida, essa 

informação é retomada por SN mais sintéticos “o vaso”, “os dois vasos”, pela forma 

pronominal oblíqua “o” ou por anáforas zero (ᴓ) e não definitivação (Instalei um ᴓ no 

térreo e um ᴓ no pavimento), o que corresponde à menos material linguístico, já que 

a informação não é mais nova.  
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A construção medial, exemplificada em (27a), expressa um conceito que 

tende a ser complexo, dada a sua codificação ocorrer por meio de reduzido material 

linguístico. O que não ocorre se comparada às suas correlatas:  construção ativa 

(27b) e construção passiva (27c).  

 

 

(27) a. Mochila rasgou – kipling - Rio de Janeiro - RJ Terça-feira, 29 
de Abril de 2014 - 12:27 - Ano passado meu marido viajou para 
Orlando e comprou meu primeiro produto da Kipling, pois todos já 
haviam me falado da qualidade e da resistencia da mesma. Estou 
com o produto um pouco mais de 6 meses quando fui lavar na 
máquina (sempre lavei minhas mochilas na máquina e nunca 
tinha tido problema algum) e, tal foi a minha surpresa que a 
mochila rasgou nas costa de ponta a ponta. 
http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/. 

 
b. O menino rasgou a mochila. 
 
c. A mochila foi rasgada pelo menino. 

 

 

Na construção medial em (27a), o elemento afetado (a mochila) ocorre na 

posição pré-verbal, exercendo a função sintática de sujeito. O responsável pela ação 

é omitido e o verbo encontra-se na forma ativa (rasgou). Essa manifestação implica 

um maior custo cognitivo, em termos de demanda de elaboração e de 

processamento da informação, devido ao conhecimento de que o elemento a ocupar 

a posição de sujeito não é o agente da ação com estrutura verbal ativa, 

semanticamente é passiva. Já, a construção passiva (27c) é morfologicamente mais 

extensa e apresenta o agente da ação na posição pós-verbal, introduzido por uma 

preposição como é previsto na língua, o que implica, provavelmente, um custo 

cognitivo maior. Dentre as construções ativas e as passivas, estas últimas parecem 

indicar uma maior complexidade cognitiva, como advoga a pesquisa de Furtado da 

Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 23) sobre construções ativas e passivas. 

O subprincípio da ordenação linear prevê que a informação mais relevante 

tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática, isto é, a ordenação dos 

elementos indica o grau de importância que o falante dá ao fato explicitado por ele.  

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 24) destacam dois aspectos básicos 

caracterizadores desse subprincípio. De acordo com o primeiro aspecto, “a 

informação mais tópica tende a vir em primeiro lugar”. Assim, em uma construção 

http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/
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oracional, o elemento que ocupa a posição de sujeito tende a ser o tópico. O 

segundo defende que “a ordem das orações no discurso segue a sequência 

temporal em que os eventos são conceitualizados”.  A amostra em (28) ilustra esses 

dois aspectos. 

 

 
(28) Meu portão abre e fecha, quando bem entende! - PPA Portas 

e Portões Automáticas - Triunfo - RS Terça-feira, 07 de Janeiro 
de 2014 - 23:06 - Meu portão abre e fecha, quando bem entende! 
Saio de casa e quando volto o portão está aberto! também 
quando é para ficar aberto ele se fecha sozinho!  
http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-
automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/ 

 

 

Nesse sentido, Meu portão representa o tópico por introduzir o discurso e a 

forma como estão ordenadas as orações indicam a sequência em que os fatos se 

deram na realidade (abre e fecha). 

O terceiro e último subprincípio, o da integração ou da proximidade, advoga 

que “os conceitos mais integrados no plano cognitivo também se apresentam com 

maior grau de aderência morfossintática” (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013, p. 23). A contiguidade formal indica, assim, uma forte ligação entre os 

elementos no nível semântico. Para Bybee et al (1994, p. 11), “...elementos que 

estão semanticamente juntos tendem a vir próximos um do outro na cláusula”. Já 

Haiman (1983, p. 781), explicita que a “distância entre expressões linguísticas deve 

ser um índice iconicamente motivado da distância conceitual entre os termos ou 

eventos que elas denotam”. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 24), apresentam como exemplo 

desse subprincípio os afixos, que, por possuírem um estreito elo semântico com os 

radicais a que se relacionam, tendem a  se estruturarem  mais ligados a eles que as 

desinências de gênero e/ou número, cujas noções são secundárias e eventuais.  

Isso pode ser visto em bundinhas, na amostra (29), em que o morfema de diminutivo 

vem sempre integrado à palavra que ele modifica. 

 

(29) A casa fica um pouco distante da praia, mas mesmo assim, 
todo dia nós vamos à praia, não só para aproveitar o sol, jogar 
frescobol ou nadar um pouco, mas nós vamos à praia, 
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principalmente para observar todas aquelas “bundinhas” de fora.  
(D & G/ Natal, 1998, p. 386) 

 

 

Esses subprincípios, em especial o da quantidade e o da ordenação linear, 

são aplicáveis a este trabalho, pois viabilizam uma explicação acerca da redução da 

quantidade de informação e maior complexidade conceptual, tendo em vista que na 

CM a ordenação é marcada. Essa será uma de nossas discussões na próxima 

seção. 

  

2.1.4 Marcação e contrastividade 

 

A marcação diz respeito a um “refinamento da noção saussureana de valor 

linguístico nas distinções binárias entre um par contrastivo” (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p. 24). Há pelo menos três critérios que permitem distinguir 

uma forma marcada de uma não-marcada (GIVÓN, 1990). São eles: complexidade 

cognitiva, complexidade estrutural e distribuição de frequência, de forma que uma 

categoria marcada tende a ser: “cognitivamente mais complexa - em termos de 

esforço mental, demanda de atenção ou tempo de processamento - que a não-

marcada”;  “mais complexa ou  maior que sua correspondente não-marcada”; e, por 

fim, “menos frequente nos textos sendo, por isso, cognitivamente mais saliente, do 

que sua correlata não-marcada”. (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013, p. 

24). 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 25) ilustram isso por meio do 

contraste afirmação/ negação. Segundo eles, “a negativa é mais complexa estrutural 

(tem um morfema a mais) e cognitivamente (pressupõe a afirmativa 

correspondente)”, por isso, tende a ser menos frequente. Veja-se 30 (a) e (b): 

 

 

(30) a) Porta não fecha - JCI Esquadrias de Alumínio - Guarulhos - 

SP Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2013 - 11:20 -  Adquiri uma 
porta balcao de aluminio na na loja de materiais de construção 
DELUCA em Guarulhos, após a instalação da mesma foi 
verificado que a mesma não se movimentava no trilho de forma 
correta e não trancava através da chave em hipotese nenhuma. 
Foi feito contato com a loja que repassou o problema ao 
fabricante no dia 17/12/13, e até a presente data não retornou 
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com solução alguma. http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-
esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/ 
 
b) Meu portão abre e fecha, quando bem entende! - PPA Portas 
e Portões Automáticas - Triunfo - RS Terça-feira, 07 de Janeiro 
de 2014 - 23:06 - Meu portão abre e fecha, quando bem 
entende! Saio de casa e quando volto o portão está aberto! 
também quando é para ficar aberto ele se fecha sozinho! meu 
Cachorro já fugiu dezenas de vezes; os controles tem um 
alcance muito pequeno; Meu controle remoto de longa distancia 
do som também faz o portão se abrir e 
fechar!http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-
portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-
entende/ 

 

 

A oração Porta não fecha, em (30a), é estrutural e cognitivamente mais 

marcada e mais complexa que Meu portão abre, em (30b), já que a primeira possui 

um constituinte a mais, o não, em sua estrutura que expressa uma informação 

oposta à ação, tornando-a mais complexa cognitivamente.  Ao que parece, o evento 

fechar possui um traço semântico indicador de um evento menos casual que abrir. É 

pertinente acrescentar que devido ao seu caráter contextual, uma mesma estrutura 

pode ser mais marcada em dada situação e menos marcada em outra, ou vice-versa 

(GIVÓN, 1995). Por isso, “o fenômeno da marcação deve ser explicado por fatores 

comunicativos, socioculturais e cognitivos” (MARTELOTTA, 2006, p.253), de sorte 

que o critério da marcação não deve ser visto de modo polarizado, “com base em 

termos discretos (ou binários), mas numa perspectiva escalar” (FURTADO DA 

CUNHA, BISPO e SILVA; CROFT, 1990).  

Os interlocutores recorrem às estruturas marcadas quando desejam obter 

uma maior expressividade em seu discurso, como mostra (31a) e (31b): 

 

 

(31) a) Sobre carros chineses no Brasil - Mas o pior de tudo isso; 
que mesmo sendo caros os carros vendem bem....(mesmo que 
financiados a perder de vista). Tem gente que vende almoço; o 
pra comprar o jantar, mas estão; por aí; desfilando num carrão; o, 
acho isto muito esquisito. (disponível em  Lucius, 
http://www.htforum.com/vb/archive/index.php/t-36780.html acesso 
em 08.06.2012 
 
b) FURADEIRA NÃO FURA - Makita Ferramentas Elétricas - 

Campina Grande - PB Segunda-feira, 14 de Maio de 2012 - 
21:51 -  Comprei no dia uma maquina de furar MAKITA na 
autorizada da marca da minha cidade bazar elétrico no dia 

http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/
http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/
http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/
http://www.htforum.com/vb/archive/index.php/t-36780.html%20acesso%20em%2008.06.2012
http://www.htforum.com/vb/archive/index.php/t-36780.html%20acesso%20em%2008.06.2012
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18/11/2011 NS da maquina 0138835 NF 025340 apos 4 visitas 
autorizada alegando que durante o usos a maquina para de 
furar, retornei a autorizada onde daiquiri a maquina (...) 
http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-
eletricas/furadeira-nao-fura/ 

 

 

Ao analisarmos as duas orações em (31a) e (31b), observamos que ambas 

mantém a ordem oracional canônica do português Sujeito-Verbo (SV). 

Aparentemente, podem ser consideradas como orações não-marcadas. No entanto, 

uma análise mais detalhada revelará que, em ambas, o argumento sujeito não  

representa um ser agentivo e intencional, mas  um elemento afetado, que 

geralmente ocupa a posição de objeto direto.  Porém em (31b), o uso da negação, 

torna a construção mais complexa cognitivamente que (31a). Esses recursos 

ganham contornos mais expressivos, devido a não constituírem uma realização 

comum e previsível no contexto, implicando um dos aspectos da marcação.  

A contrastividade é de natureza cognitiva e tem laços estreitos com o princípio 

da marcação. Trata-se da opção feita pelo falante por uma estrutura, dentre um 

leque de alternativas viáveis para o contexto, porque ela melhor atende a sua 

intenção comunicativa. A seleção é marcada linguisticamente por meio de 

mecanismos de relevo, como por exemplo, o traço prosódico, o rompimento com a 

ordenação sintática canônica do português (SVO), a inserção de informação nova 

por meio do sujeito, entre outros. O trecho em (32) demonstra essa categoria: 

 

 

(32) PELICULA PROTETORA SE RASGA - Aurora Alimentos - Mogi 
das Cruzes - SP Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 - 13:52 -  
Liguei no SAC pra reclamar e dizer que todas as vezes que 
compro essa lasanha a pelicula protetora de cima não sai nem a 
pau. Tento retirar com cuidado mas se rasga inteira, é um 

transtorno. Aì a atendente só disse que registrou meu comentário 
e mais nada. (http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-
alimentos/pelicula-protetora-se-rasga/) 

 

 

A oração destacada em (32), “ᴓ se rasga inteira”, o “se”, aparentemente, 

desempenha a função sintática de complemento verbal. Isso indica uma estratégia 

de rompimento da ordenação linear padrão do português (SVO) já que 

estruturalmente a sequência adotada é (ᴓ)OV.  Ainda, o apagamento de um Sujeito 

http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-eletricas/furadeira-nao-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-eletricas/furadeira-nao-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-alimentos/pelicula-protetora-se-rasga/
http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-alimentos/pelicula-protetora-se-rasga/
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(Película protetora) que remete a um ser não agentivo, algo exigido pela semântica 

do evento. São esses alguns dos recursos dos quais um falante faz uso quando 

pretende tornar partes de seu discurso mais enfáticas que outras.  

 

2.1.5 Categorização e prototipicidade 

 

A categorização é um processo cognitivo de domínio geral que envolve “a 

captação de dados da experiência, sua compreensão e seu armazenamento na 

memória, assim como a capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e 

transmissão adequada desses dados” (MARTELOTTA, 2008, p. 179). Categorizar é 

uma atividade presente no cotidiano humano, que dá conta do reconhecimento de 

certo elemento como pertencente a determinado grupo devido aos traços de 

similaridade existentes entre os componentes desse grupo.  Nesse sentido, “sempre 

que raciocinamos sobre os tipos de coisas - as cadeiras, as nações, as doenças, as 

emoções, qualquer tipo de coisa - estamos empregando categorias” (LAKOFF, 1990, 

p. 5).  As associações que permitem a categorização de objetos concretos do mundo 

servem como modelo para categorizar elementos mais abstratos, como por exemplo, 

as atividades humanas.  

No tocante à língua, a categorização está relacionada à identidade que surge 

a partir do reconhecimento e da associação de palavras e sintagmas e suas partes 

componentes com representações armazenadas (FURTADO DA CUNHA; BISPO; 

SILVA, 2013). Como resultado desse processo, surgem categorias que formam a 

base do sistema linguístico, sejam fonemas, morfemas, itens lexicais, sintagmas ou 

construções.  

O sistema conceitual é alicerçado e estruturado por um imenso conjunto de 

padrões recorrentes de interações perceptuais (LAKOFF, 1999). As formas 

resultantes dessas interações viabilizam a compreensão de domínios conceituais 

mais abstratos. De forma que a “construção de conceitos relaciona-se às 

experiências do ser humano no ambiente biofísico e sociocultural, e são esses 

conceitos que nos permitem caracterizar mentalmente as categorias e raciocinar 

sobre elas” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 28). 

No léxico de uma língua, criamos conceitos que organizam a realidade, com 

base em nossas representações sensoriais. Assim, por exemplo, agrupamos 

“violeta, rosa e margarida” como pertencentes à classe das flores (cf FIORIN, 2003, 
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p. 56).  Essas representações são armazenadas em diferentes espaços do cérebro e 

são ativadas a cada momento em que ouvimos a expressão flores ou quando as 

visualizamos. No âmbito da gramática, a categoria substantivo tem como traços 

prototípicos:  concretude, flexão em gênero e número, poder ser núcleo de um SN 

ou ser precedido de determinante e acompanhado por modificador. O item menino, 

por exemplo, apresenta todas estas características, logo é considerado um elemento 

prototípico dessa categoria. Já, alegria por não exibir todos os traços descritos, 

afasta-se do exemplar categórico. É pelos traços de convergência/ divergência, 

portanto, que o homem categoriza os elementos em geral.  

Nesse sentido, cada categoria é conceitualizada com base no representante 

prototípico, ou seja, aquele que é constituído dos traços mais recorrentes de que se 

compõe essa categoria. O exemplar prototípico de uma categoria é o padrão do qual 

se parte para a classificação e inclusão de outros elementos no grupo. Assim, 

quanto mais traços convergentes, mais proximidade o elemento terá do exemplar 

prototípico. A divergência os afasta até ficarem tão distintos de modo a surgir uma 

nova categoria. Essa forma não discreta de organizar a realidade possibilita o 

tratamento gradual e contínuo das categorias. Há, porém, traços distintivos opacos 

que, devido à discrepância não ser discreta, dificultam ou inviabilizam a demarcação 

dos limites entre uma categoria e outra, dado que os contornos entre as categorias 

não são rígidos. Assim, há membros mais centrais (que apresentam todos os traços 

definidores da categoria) e outros mais periféricos (que apresentam alguns, mas não 

todos os traços definidores). Como exemplo clássico, temos a categoria mobília, que 

tem entre seus membros centrais (ou prototípicos) objetos como cadeiras, mesas, 

sofás, mas também podemos incluir membros mais periféricos como abajur, relógio 

de parede, cinzeiro. Trata-se, portanto, de um conjunto de elementos cujos membros 

se afastam, em maior ou menor grau, do centro categorial, de forma que o elemento 

que possui mais traços relativos ao que se concebe como “mobília” é tomado como 

o protótipo desse grupo. São esses traços que servem de base para situar, em uma 

escala ( continuum), os demais elementos do grupo.  

Segundo Slobin (1980), a concepção de “protótipo” surgiu a partir da 

ampliação das noções primárias de “semelhanças de família” feita pela psicologia 

cognitiva por meio de estudos teóricos e empíricos (ROSCH, 1973; 1975; ROSCH, 

MERVIS, 1975). A prototipicidade resulta, provavelmente, de propriedades inerentes 

da percepção humana, que realizam um conjunto de atos inferenciais ou 
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imaginativos sobre uma dada categoria. Isso envolve um processo de gradualidade 

bem como de fixação de certos traços ou propriedades. Em outras palavras, nossa 

cognição organiza os elementos do mundo num continuum categorial, em que 

alguns “localizam-se mais nos polos da escala, com propriedades conceituais  mais 

ou menos bem definidas, e outros se situam em instâncias intermediárias, por 

compartilharem características de uma e outra categoria” (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p. 29). 

Para Rosch (1975), a categoria prototípica é o parâmetro cognitivo do qual 

fazemos uso ao organizarmos o conhecimento obtido por meio de nossas 

experiências no mundo. Ela observou que a categoria prototípica: 

a) é categorizada com mais rapidez que a categoria não-prototípica; 

b) é a que primeiro aprendemos;  

c) é a primeira a ser citada, quando pedimos aos falantes que elenquem os 

membros de uma determinada categoria;  

d) representa um padrão cognitivo. 

 Givón (1984, p. 33) salienta que a  

 

“natureza híbrida baseada nas categorias prototípicas (parcialmente 
platônica, parcialmente wittgensteineana) não é uma escolha 
filosófica. Antes, é um compromisso adaptativo designado a 
acomodar duas demandas conflituosas no processamento da 
informação baseada na biologia”. 
 

 

  A primeira demanda mostra que os membros mais prototípicos de uma 

categoria tendem a ser processados automaticamente devido a sua alta frequência 

(geralmente, eles representam o maior percentual da classe) e previsibilidade. A 

segunda revela uma sutil discriminação que parte da adaptação nas decisões 

categoriais.  Em contextos de frequência e previsibilidade baixas e elevada incerteza 

mas, paradoxalmente, alta adaptabilidade, a categorização tende a ser lenta e 

consciente. Características mais refinadas e contextos mais sutis precisam ser 

descritos e analisados, cuidadosa e lentamente. Em um tratamento escalar e 

continuum, os membros não-prototípicos de uma categoria são aqueles que tendem 

a ocupar o espaço categorial marginal, por constituírem precisamente os que 

demandam mais tempo para serem processados. Isso porque, “cognitivamente, a 

aquisição do conhecimento é processada de modo altamente dependente do 
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julgamento de extensões metafóricas, analógicas e de similaridades” (GIVÓN, 1984, 

p. 34). Esses elementos situados nos limites (os mais ambíguos) tendem a ser uma 

pequena minoria dentro do grupo e, talvez, por isso tenham sido omitidos dos 

estudos tradicionais.   

A teoria dos protótipos é relevante nesta pesquisa por viabilizar a 

categorização da construção medial prototípica, permitindo, assim, um tratamento 

escalar das suas instanciações.  

 

2.2 Gramática de Construções 

 

A Gramática de Construções (doravante GC) surgiu dos trabalhos 

desenvolvidos por Lakoff (1984), Fillmore (1990), Fillmore; Kay; O‟Connor (1988) e 

Fillmore; Kay (1993).  Para esse modelo, o significado de uma expressão é o 

resultado da junção dos sentidos de palavras de classe aberta com os sentidos de 

elementos gramaticais (GOLDBERG, 1995). Nessa perspectiva, Goldberg (1995, p. 

1) formulou o conceito de construção como todo e qualquer “pareamento de forma-

sentido”. A autora sustenta que esse modelo viabiliza a descrição e análise de todos 

os constructos linguísticos de uma língua, incorporando, inclusive, questões centrais 

e periféricas em um único sistema gramatical. 

Para a GC, 

 

 

C é uma construção se e somente se C(def) for um par forma-
significado <Fi, Si>, de tal forma que nenhum aspecto de Fi ou de Si 
seja estritamente previsível a partir das partes componentes de C ou 
de outras construções previamente estabelecidas. (GOLDBERG, 
1995, p. 4)  
 

 

Essa é, portanto, a condição para que qualquer padrão linguístico seja 

reconhecido como uma construção.  Nesse sentido, construção, de modo mais 

específico, diz respeito à “unidade simbólica; um pareamento de forma-sentido, em 

que tanto a forma quanto o sentido são interpretados de modo amplo. A forma inclui 

prosódia, fonologia, morfologia e sintaxe; e o sentido, a semântica, a estrutura da 

informação/ a função discursiva e os parâmetros sociais de uso” (CROFT, 2009). 

Segundo essa noção, qualquer unidade gramatical é uma construção, de morfemas 
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e palavras (construções substantivas, atômicas) a regras sintáticas mais gerais e 

associadas a regras de interpretação semântica (construções totalmente 

esquemáticas, complexas). 

A perspectiva construcional prevê explicar, de forma holística, todas as 

possibilidades de construção de uma língua em todos os seus níveis (fonético, 

lexical, semântico e gramatical) de análise. Essa descrição dos padrões 

construcionais facilmente se estende para padrões mais gerais, simples ou regulares 

(GOLDBERG, 2006). Assim, uma construção, par convencional de forma-sentido, 

pode envolver desde morfemas ou palavras, expressões idiomáticas, padrões frasais 

gerais plenos ou padrões preenchidos lexical e parcialmente. Alguns exemplos são 

apresentados no Quadro (2). 

 

 

Quadro 2 – Exemplos de construções variando em extensão e complexidade 

Construções Exemplos 

Morfema  pre-,  -nd 

Palavra  box, pneu, e 

Palavra complexa  guarda-chuva, girassol 

Palavra complexa  

(preenchida 

parcialmente) 

[N-s] ( para plurais regulares) 

 

Expressão idiomática 

(preenchida) 

“de queixo caído” 

“tirar água do joelho” 

Expressão idiomática  

(preenchida 

parcialmente) 

“X pediu a Y uma prova de amor” 

“X mandou Y pegar o beco” 

Condicional 

covariacional 

Não só (não apenas)...mas também (como), quanto 

mais (X) menos (Y) 

Ditransitiva 

(objeto duplo) 

      Suj        V       Obj1        Obj2     (sentido: transferência) 

     Mike     deu     a ele     flores  

A mulher   deu     flores   ao mestre. 

Passiva   Suj    Aux      Vpp              (por)   X       (Função discursiva:   

A tese   foi   defendida           pela aluna. (topicalizar) 

(adaptado de Goldberg, 2006, p. 5)  
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No Quadro (2), baseado em Goldberg (2006), apresentamos algumas 

possibilidades de construções da língua portuguesa. Por exemplo, a construção 

palavra complexa preenchida totalmente é ilustrada por meio da formação do plural 

regular [N + s] no português do Brasil. Já a construção ditransitiva com o verbo dar é 

prototípica quando constitui-se de três argumentos, a saber: agente, recipiente e  

tema. 

Em termos de suas propriedades, a construção pode ser representada 

conforme a Figura (3): 

 

 

Figura 3: Estrutura simbólica de uma construção 

 

CONSTRUÇÃO 

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 (Fonte: CROFT, 2001, p. 18). 

 

 

Com base na Figura (3), observamos que Croft (2001) sugere um modelo que 

dê conta da construção tanto em termos formais quanto funcionais. Nessa proposta, 

podemos compreender que as propriedades associadas à forma abarcam os 

aspectos convencionais da construção e as propriedades relativas ao sentido, os 

aspectos discursivo-funcionais de uso.  Em sua abordagem, o elo de 

correspondência entre as propriedades de uma construção é interno, ao contrário do 

que ocorre com as análises componenciais que o concebem como externo. No 

âmbito da forma, temos as propriedades fonológicas, morfológicas e sintáticas que 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas 

Propriedades fonológicas 

 

 

FORMA 

Propriedades semânticas  

Propriedades pragmáticas  

Propriedades discursivo-funcionais 

 

ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

SENTIDO 
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se correlacionam com o sentido articulado aos componentes semântico, pragmático 

e discursivo-funcional. O vínculo entre forma e sentido é inerente à construção e 

envolve tanto aspectos arbitrários quanto motivados. Por essa razão, as estruturas 

conceptuais podem ser universais, porém, construções tendem a ser específicas a 

cada língua (MARTELOTTA, 2011). 

Goldberg (1995) formaliza as construções de EA por meio de matrizes que 

fundem papéis participantes a papéis argumentais. Para a autora, essa fusão é 

determinada por dois princípios: o Princípio da Coerência Semântica e o Princípio da 

correspondência. De acordo com o primeiro, apenas papéis semanticamente 

compatíveis podem ser fundidos. O segundo propõe que cada papel participante 

lexicalmente perfilado e expresso pode ser fundido com o papel argumental perfilado 

da construção. Uma construção ditransitiva pode ser representada como no 

Esquema (3): 

 

Esquema 3 – Construção Ditransitiva 

 

Sem               CAUSE/RECEIVE    <  agt          rec         pat   > 

                                                                          :                       

                           R                                             :                        

 

R: instance,          PRED                <                                     > 

sentido 

 

Syn                           V                       SUBJ      OBJ     OBJ 2 

 (adaptado de GOLDBERG, 1995, p. 50) 

 

 

Para Goldberg (1995, p. 51) a semântica associada à construção ditransitiva 

(cf. Esquema 3) é „CAUSAR-RECEBER  <agt pac rec>‟, ou seja, “agente faz com 

que o recipiente receba o paciente”. O PRED é uma variável que é preenchida por 

um verbo integrado na construção.  A construção especifica quais papéis da 

construção são obrigatoriamente fundidos com os papéis dos verbos, que são 

indicados pela linha sólida entre os papéis argumentais e a gama de papéis 

participantes dos verbos.  Papéis que não são obrigatoriamente fundidos com papéis 

do verbo, ou seja, papéis que podem ser fornecidos pela construção, são indicados 

Fusão 

de 

papéis 
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por uma linha pontilhada. A construção também pode especificar como o verbo está 

integrado na construção – que tipo de relação R pode estabelecer.  

Os papéis argumentais por se distinguir dos papéis participantes estão 

associados às construções, já os papéis participantes estão relacionados aos 

verbos. Logo em quebrar,  o conceito ativado está associado aos papéis 

participantes AGENTE e PACIENTE. O papel agentivo é codificado sintaticamente 

como o sujeito que executa uma ação  intencional ou não, mas que resultará sempre 

em uma mudança na condição física ou espacial de seu alvo. Esse alvo refere-se ao 

papel participante paciente, codificado sintaticamente como objeto de uma ação que 

o afeta. Esses papéis participantes são perfilados pelo verbo, como em (33): 

 

 

(33)  Pensando que sairia uma fortuna a reforma da bike, quebrei o 
cofrinho na esperança de que gastaria os meus últimos royalties 
num bom investimento. Surpreendi-me na oficina ao saber que, 
para colocar a bicicleta pra funcionar, gastaria uns R$ 8 com 
selim e mais R$ 4 por uma limpeza e lubrificação. No total, R$ 12 
e estava pronta para andar. 
http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?wendell_raphael_
de_oliveira_-_eu_pedalo&id=1451 

 

 

A oração “quebrei o cofrinho” ilustra os papéis participantes perfilados pelo 

verbo quebrar: AGENTE (iniciador volitivo da ação) e PACIENTE (aquele que sofre o 

efeito da ação ou muda de estado): 

 

 

        (Eu)            quebrei            o cofrinho 

    AGENTE                              PACIENTE 

 

 

Por agente, compreendemos: 

 

  

uma entidade animada, X, intencional e que responsavelmente usa 
sua própria força, ou energia, para realizar um evento ou iniciar um 
processo (...) que resulta em uma mudança na condição física ou 
locação de X ou de outra entidade, Y (LYONS, 1977, p. 483). 
 

http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?wendell_raphael_de_oliveira_-_eu_pedalo&id=1451
http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?wendell_raphael_de_oliveira_-_eu_pedalo&id=1451
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O paciente é o que sofre mudança em sua condição física ou em sua locação, 

não é animado nem tem controle da ação; é, portanto, o “que sofre a ação (o 

processo)” (DUBOIS et al, 1973, p.448).  

Os papéis argumentais são possibilidades previstas pela construção, mas não 

necessariamente pelo verbo, podendo, assim, diferir dos papéis participantes, que 

estão relacionados ao verbo. Para Goldberg (1995, p. 50) a fusão entre os papéis 

participantes e os papéis argumentais só deve ocorrer quando 

 

 

um verbo é membro de uma classe verbal que é convencionalmente 
associada a uma construção, então os papéis participantes do verbo 
podem ser semanticamente fundidos com os papéis argumentais da 
construção de estrutura argumental.  
 

 

A autora apresenta um conjunto formado por cinco construções de estrutura 

argumental do inglês que constituem uma subclasse especial de construções. 

Dentre elas destacamos três que estão mais relacionadas com a construção que 

investigamos nesta pesquisa: 

 

 

(1) CONSTRUÇÃO DITRANSITIVA (X CAUSA Y  RECEBER Z):  

 (34)  SUJ   V    OBJ   OBJ2 

         Pat faxed Bill the letter.  

  

(2) CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO CAUSADO (X CAUSA Y  MOVER Z):  

(35) SUJ    V             OBJ           OBL 

        Pat sneezed the napkin off the table. 

 

 

(3) CONSTRUÇÃO RESULTATIVA (X CAUSA Y TORNAR-SE Z):   

(36) SUJ    V     OBJ    Xcomp 

         She kissed him unconscious. 
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Dentre as construções apontadas por Goldberg (1995, p. 3), não encontramos 

a construção de estrutura argumental medial. 

O modelo da GC apresenta grandes contribuições analíticas. Dentre elas, 

destacamos duas: o descarte da proliferação de sentidos verbais e a economia 

semântica. A primeira contribuição está em assumir que o uso de um mesmo verbo 

em construções sintáticas diferentes não implica um novo significado para esse 

verbo, pois ele não muda seu sentido para licenciar argumentos extras, 

considerando que a estrutura argumental é determinada tanto pelo verbo quanto 

pela construção.  Assim, o sentido decorre da construção em que é empregado e da 

relação semântica que a construção estabelece com o verbo para expressar o 

evento. Um verbo prototipicamente intransitivo apresenta geralmente um papel 

participante, como podemos ver com o verbo sneeze (espirrar). Esse verbo 

apresenta normalmente apenas um papel participante, como o Sujeito “Pat”, em 

(37). O sentido é “lançar o ar para fora, repentinamente e involuntariamente, via oral 

e nasal”. Porém, esse verbo pode sofrer uma alteração semântica (ver 38), sendo 

representado da seguinte forma: [X Pat)  causar Y (a espuma) mover para Z (para 

fora do Cappuccino)  por meio do espirro].  

 

 
(37)  Pat sneezed/ Pat espirrou. 
(38) Pat sneezed the foam off the cappuccino/ Pat espirrou a 
espuma para fora do Cappuccino. (GOLDBBERG, 2006, p 73)  

 

 

Em (37) e (38), o sentido do verbo é o mesmo, mas seu uso em cada oração 

sofreu uma sutil alteração, de modo que a semântica global de cada uma delas é 

específica.  

A economia semântica se deve ao fato de o modelo construcional focalizar a 

construção em sua totalidade, e não apenas um dos elementos que a constituem, 

como, por exemplo, o verbo. Logo, cada construção possui significado próprio, 

convencional e esquemático, independentemente dos verbos e outros itens lexicais 

que a compõem.  

Neste capítulo, apresentamos o modelo teórico, os conceitos e as categorias 

que foram utilizados para a análise e interpretação de nosso objeto de estudo. Cada 
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um deles foi importante para nossa investigação acerca da CM. Os parâmetros 

propostos por Hopper e Thompson (1980) para a averiguação do grau de 

transitividade presente em uma construção se revelaram  importantes para que 

apresentássemos um posicionamento escalar para a construção enfocada aqui.  A 

informatividade, por sua vez, possibilitou o teor do conteúdo informacional veiculado 

nessa construção. A iconicidade, por meio de seus princípios, viabilizou uma 

explicação para a ordenação linear e a integração dos elementos constitutivos na 

CM. Por meio da marcação e da contrastividade, constatamos que a baixa 

frequência de uma construção está relacionada a sua complexidade, ou seja, quanto 

mais complexa for uma construção menos frequente ela tenderá a ser.    

Por fim, o modelo da Gramática de Construção mostrou-se apropriado para a 

análise construcional proposta neste trabalho, por ser um modelo que não trabalha 

com nenhuma hipótese pré-definida sobre a universalidade de categorias 

gramaticais ou configurações estruturais. Por entender a construção em um 

continuum de gradualidade, revelou-se pertinente para captar os padrões 

gramaticais tipologicamente diversos. Por isso, mostrou-se um modelo apto a 

descrever todas as construções de uma língua, incluindo aquelas não descritas pelo 

discurso tradicional como é o caso da construção de estrutura argumental medial, 

nosso objeto de estudo aqui.  
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Neste capítulo, descrevemos os dados empíricos que constituem o corpus desta 
pesquisa e apresentamos nossa análise com base nos objetivos propostos. 

 

3.1 Apresentação das amostras 

 

O corpus desta pesquisa constitui-se de 250 amostras de CM, coletadas em 

155 textos eletrônicos da WEB, especificamente, do domínio de uso público 

ReclameAQUI  (http://www.reclameaqui.com.br).  Em sua composição 

contabilizamos uma média de 104 palavras por texto, perfazendo um volume textual 

de 16.104 palavras.   Os textos disponibilizados no sítio possuem a seguinte 

estrutura: título, local e data, texto, despedida e identificação do reclamante, como 

vemos na Figura (4). 

 

Figura 4 – print da página do sítio reclameaqui 

 

http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/ (CM86E1T48-RA) 

 

A coleta foi concluída quando atingimos o número de amostras equivalente a 

¼ de mil (250). O fio condutor para selecionarmos os textos partiu do grupo de 

verbos apresentados por Ciríaco (2011) como favorecedores da realização da CM. 

Desse grupo, 15 tipos de verbos ocorreram nos textos, perfazendo 250 dados. 

Apresentamos cada tipo verbal seguido do número de ocorrências nesse corpus: 

Quebrar (77), abrir (37), furar (23), rasgar (20), fechar (16), entupir (14), arrebentar 

http://www.reclameaqui.com.br/
http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/
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(13), entortar (12), espatifar (11), amassar (10), estragar (8), ressecar (5), vender (2), 

enganchar (1) e partir (1). Agrupamos, então, as instanciações da CM em cinco (5) 

configurações de estrutura argumental, como ilustramos no Quadro (3):  

 

Quadro 3 – Configurações da Estrutura Argumental da CM presentes no corpus 

CM TOTAL DE OCORRÊNCIAS   % 

(I ) SN + V  144 58 

(II) SN + V + Mod 56 22 

(III) SN + V + se 27 11 

(IV) SN + se + V + Mod 17 7 

(V) SN + Mod +V + Mod 6 2 

TOTAL 250 100 

 

 

A distribuição de nossos dados, no Quadro (3), apresenta a estrutura 

argumental SN + V como a mais frequente, com 144/250 ocorrências, o equivalente 

a 58% do nosso corpus, sendo, por isso, considerada estruturalmente como 

prototípica. Dentre os verbos apontados anteriormente como suscetíveis à 

realização da CM, o único que não foi encontrado com a estrutura prototípica foi 

“partir”. Como segunda estrutura recorrente e mais próxima do protótipo, temos SN + 

V + Mod, com 56 ocorrências, ou seja, 22% delas. A configuração que mais se 

afasta do protótipo é SN + Mod + V + Mod, com um total de 6 ocorrências, 

representando 2% do corpus.  

 

3.2 Uma Construção Medial  exemplar  

 

A construção de estrutura argumental medial mais frequente é a estrutura (1) 

(SN + V), como ilustram (1) e (2) 

 

 

(1) Brinquedo quebrou no primeiro dia. – Yellow - Guarujá - SP 
Domingo, 09 de Março de 2014 - 00:53 - Boa noite. Comprei um 
brinquedo Bola Maluca Mike Monstros University, na loja Virtual 
"Mundo Glamour". No valor de 25,00. O brinquedo chegou 
funcionando perfeitamente. Porém, na primeira vez que meu filho foi 
brincar, ele apertou o botão onde liga o brinquedo, com uma força 
normal de um bebê de 1 ano e meio, e foi onde o botão, na hora, 
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afundou dentro do brinquedo. Não havendo possibilidade de ligar 
mais. (CM9E1T6-RA) 
 
(2) Peça Quebrou – Mallory - Natal - RN Segunda-feira, 21 de Abril 

de 2014 - 16:01 - Comprei um processador Mallory Best Chef e 
simplesmente a pecinha da lamina de corte se dividiu em duas partes 
como se tivesse "descolado". Antes eu tivesse comprado um 
processador pequeno de uma empresa concorrente, mas o vendedor 
me empurrou esse como se fosse de maior qualidade. 
http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/ 
(CM86E1T48-RA) 
 

 

As instanciações da CM “Brinquedo quebrou” e “Peça quebrou” têm a 

estrutura [SN(N) + V], consistem numa estratégia de informar sucinta e objetivamente 

o assunto que será exposto no texto. Remete à máxima de quantidade, segundo à 

qual uma informação deve expressar o máximo necessário para atingir os objetivos 

da interação verbal. Ainda, observamos que os sintagmas nominais “Brinquedo” e 

“peça” manifestam baixo grau de definitude e o verbo é de ação-processo (quebrou). 

Os SN sujeitos são afetados por ações que não emanam deles. A opção por esse 

uso por parte do falante, provavelmente, tem a intenção de evidenciar o evento do 

ponto de vista da coisa afetada, já que é a informação mais relevante na oração.  

Outras amostras com estruturas semelhantes são postas em (3) a (6); 

 

 

(3) Cancela abriu e fui multado - Sem Parar/Via fácil/Onda Livre/STP 
e CGMP - Campinas - SP Sexta-feira, 27 de Setembro de 2013 - 
14:19 - Tenho o serviço contratado do SEM PARAR VIA FACIL e 
chegou uma multa por evasão de pedágio do dia 05/06/2013. O SEM 
PARAR VIA FACIL informou que a multa é devida pois o TAG estava 
bloqueado no dia especificado, porém não fui informado de nenhum 
bloqueio e também a cancela do pedágio em questão que emitiu a 
multa, abriu normalmente no momento em que passei com o veículo. 
O procedimento neste caso, é que a cancela não se abra para que o 
usuário tenha que pagar o pedágio 
avulso. http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-
onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/ (CM114E1T64-
RA). 
 
(4) WAP entupiu e estourou no meu olho agorinha, acho que 
descolou minha retina - Fresnowap - WAP Industria de Máquina 
LTDA - São Paulo - SP Segunda-feira, 21 de Outubro de 2013 - 
14:13 - Fui usar minha WAP modelo Class 1600. Ja usei várias 
vezes e hoje fui lavar meu carro novo e nada da água sair. Parecia 
estar estupida. Desliguei a água, a WAP e fui desconectar a 
mangueira do gatilho e a pressão estourou, foi tanta que pegou no 

http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/
http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/
http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/


97 

 

meu olho e até meu óculos caiu, nunca senti tanta dor. Agora meu 
olho ta com sangue pisado e acho que descolou minha retina. WAP 
vagabunda sem segurança nenhuma, coisa vagabunda. 
http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-
maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-
que-descolo/ (CM185E1T109-RA). 
 
(5) colchao entortou - Ind. e Com. de Colchões Castor Ltda - 

Itaporanga - SP Segunda-feira, 07 de Janeiro de 2013 - 20:49 - 
Comprei um colchao do lote 60094(185) de 17/04/08, modelo silver 
star lx branco 158 x, medidas;1,58 x1,98x028, ate 2 anos tudo bem , 
depois começou a afundar em uma das laterais, parece que as molas 
cederam. Preciso de uma solução urgente, pois esta impossivel de 
dormir. http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-
colchoes-castor-ltda/colchao-entortou/ (CM229E1T141-RA) 
 
(6) Calcinha arrebentou – Loungerie - Rio de Janeiro - RJ Sexta-

feira, 12 de Julho de 2013 - 15:44 - Boa tarde, Sempre tive vontade 
de ter um sutiã de um lugar de marca, que vende a sua qualidade e 
tive essa oportunidade este ano para comprar. Comprei um sutiã em 
janeiro de 2013 e em junho ele arrebentou, fui na loja e consegui 
trocar por outro sutiã e uma calcinha. Hoje é a quarta vez que uso a 
calcinha e ela arrebentou, é um absurdo a qualidade que eles 
vendem não é a mesma que temos na  realidade!  
http://www.reclameaqui.com.br/5895301/loungerie/calcinha-
arrebentou/ (CM235E1T145-RA) 

 

 

Todos os dados de (3) a (6) possuem estrutura argumental igual: um Nome 

como SN sujeito e um Verbo no tempo pretérito. Surgem como títulos de textos e, 

em termos informacionais, sua função aparente é anunciar um evento inusitado e 

destacar o assunto da reclamação.  

Os SN da CM apresentam estruturas dimensionais diversas como exibimos 

em (7). 

 

 

(7) Caixa de lasanha abriu, me queimou. E o SAC não se 
pronuncia. - BRF Food Services - Rio de Janeiro - RJ Quarta-feira, 
02 de Abril de 2014 - 17:52 - Comprei uma lasanha da SADIA e ao 
retirá-la do microondas, a caixa ABRIU E ME QUEIMOU nos braços 
e nas pernas. Tenho foto de tudo! Entrei em contato com o SAC, me 
disseram que iam mandar lasanha, e que iam avaliar as fotos que 
enviei. Pois bem, até agora não me mandaram nada nem retornaram 
meu e-mail com alguma posição. Tento ligar novamente e fica só na 
gravação. NINGUÉM ATENDE! (CM118E1T66-RA) (CM119E1T66-
RA) 
 

http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-colchoes-castor-ltda/colchao-entortou/
http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-colchoes-castor-ltda/colchao-entortou/
http://www.reclameaqui.com.br/5895301/loungerie/calcinha-arrebentou/
http://www.reclameaqui.com.br/5895301/loungerie/calcinha-arrebentou/
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Nesse texto há duas ocorrências de CM, “caixa de lasanha abriu” e “a caixa 

abriu”, que se estruturam formalmente como a seguir: [SN (N+ SP (Prep + N) + V] e [SN 

(Det+N) + V].  Semanticamente, ambas possuem sujeitos afetados por um predicado 

de ação-processo destransitivizado, já que a configuração semântica do verbo “abrir” 

exige um agente e um paciente. A instanciação da CM que intitula o texto possui um 

SN mais específico (caixa de lasanha). A segunda ocorrência é uma retomada 

anafórica da primeira, por essa razão observamos o uso do SN definido. Outro 

recurso utilizado pelo falante foi destacar o evento inesperado por meio de letras 

maiúsculas, dando a situação relatada uma conotação de anormalidade e acidente.  

Em (8), o SN retoma algo mencionado anteriormente por meio de uma forma 

pronominal (SN(pro)  + V).  

 

 

(8) Fichário rasga sozinho - Cadernos Jandaia - Indústria Bignardi - 
Guarulhos - SP Quinta-feira, 15 de Agosto de 2013 - 17:16 - Comprei 
um fichário coca cola - Coke da marca Jandaia e com menos de 
duas semanas de uso ele rasgou na junção entre a capa e a parte 

de traz. Estou muito insatisfeita e chateada .a capa esta metade solta 
e por ser de plástico já me cortou o dedo duas vezes e estragou um 
cachecol. Logo não poderei mais usa-lo. (CM166E1T98-RA) 
(CM167E1T98-RA) 

 

 

“Ele rasgou” possui um SN anafórico “ele” que tem como referência o “fichário 

coca-cola”.  Essa substituição evita que o texto se torne repetitivo e pesado. A 

intenção do falante era enfatizar a baixa qualidade do produto adquirido. 

Nas amostras (9) e (10), os SNs são expressos lexicalmente por meio de um 

SN não definido.  

 

 

(9) controle remoto estragou e nao acho outro - Philco - São 
Thomé das Letras - MG Quinta-feira, 24 de Julho de 2014 - 14:38 - O 
controle da minha televisao estragou, e nao consigo achar um 
compatível, por favor me indiquem um local ou site que tenha. minha 
tv é ph42, led A . AC 110 -240 / 50 60HZT 140W  (CM245E1T150-
RA) 
 

(10) Tinta Olia resseca e não deixa a cor desejada – Garnier - 

Itapetinga - BA Terça-feira, 21 de Janeiro de 2014 - 18:39 - Comprei 
a tinga garnier Olia na cor 4.15, pois meu cabelo é castanho claro. A 
tinta deixou meu cabelo completamente PRETO e por fim ressecou 
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todo o cabelo que está parecendo uma palha de aço de tão seco. (...) 
(CM249E1T154-RA) 

 

 

Em (9), “controle remoto estragou”, e (10), “Tinta Olia resseca”, temos a 

estrutura [SN (N + Adj) + V]. Parece haver nessas construções uma informação enfática 

com o propósito de especificar qual o tipo ou marca de produto que não 

correspondeu às expectativas do consumidor.  

Todas as estruturas do grupo (SN + V) preservam uma estrutura similar, a 

única variação está associada à codificação do SN, que se manifesta de diversas 

formas: (Det + N)/ (N+Det)/ (Pron)/ (ᴓ) e (Det+N+ Adj).   

A estrutura canônica pode sofrer variação quanto a sua ordenação como 

podemos ver em duas ocorrências: uma delas com o verbo “quebrar” e a outra com 

“furar”(ver 11 e 12). 

 

QUEBRAR  [V + SN (Det + N) ]  

 

 

(11) o timer do forno quebrou e a empresa não da a mínima - Built  
Eletrodomésticos - Caieiras - SP Terça-feira, 14 de Fevereiro de 
2012 - 23:27 - comprei um forno da marca built em 3 meses quebrou 
o timer mandei para assistência e consertaram mais, depois de 2 
semanas quebrou de novo, entrei em contato com a built, pois eu 
acho o cumulo um forno novo, quebra 2 vezes...   (CM2E2T1-RA) 

 

 

FURAR [V + SN (Det + N + SAdj]  

 

 

(12) Mordedor Galinha Pintadinha furou - Toyster Brinquedos - São 
José dos Campos - SP Sexta-feira, 30 de Agosto de 2013 - 10:35 - 
comprei 3 mordedores da sua marca FLOOTY, sendo que dois já 
furaram, o primeiro, fiz a besteira de jogar fora, isso é um erro, pois 
furou quando minha filha (que hoje tem 11 meses) brincava, ontem a 
noite, furou o segundo mordedor, este com o desenho da Galinha 

Pintadinha. Estou com receio da marca e no momento, não 
comprarei mais este produto!  (CM154E2T88-RA) 

 

  

http://www.reclameaqui.com.br/2456715/built-eletrodomesticos/o-timer-do-forno-quebrou-e-a-empresa-nao-da-a-minima/%20(CM1E1T1-RA)
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As instanciações em (11) e (12) manifestam alto grau de definitude dos SN já 

que as informações veiculadas são dadas. O evento é posto em destaque, pois 

constitui a informação nova. No texto,  o falante inicia o relato do evento, fazendo 

uso da ordenação direta (“Mordedor Galinha Pintadinha furou” e “dois já furaram”), 

mas, em seguida, como estratégia de evidenciar o inusitado, faz-se uso da inversão 

do sujeito “furou o segundo mordedor”.  Segundo Bailard (1981, p. 13): 

 

 

Em um número de tipos de orações em que a inversão do sujeito é 
associada à inesperabilidade, a função da inversão é enfatizar o 
constituinte que é a fonte desta inesperabilidade, e a ênfase pode ser 
usada para diferentes propósitos, tais como colocar em relevo um 
tema, transmitir ironia ou, mais diretamente, simples surpresa. 

  

  

A motivação da ordem V S está relacionada ao fator inesperabilidade. O que 

define essa posição é o status informacional e a relevância  comunicativa.  

 

3.2 .1 Outras configurações da Construção Medial 

 

 Além da configuração prototípica, destacamos mais 4 configurações em 

nosso corpus, que são descritas nesta seção. 

A  configuração estrutural (SN + V + Mod) ocorre com os verbos quebrar, 

abrir, fechar, furar, amassar, rasgar e estragar.  

 

QUEBRAR [SN (N + Adj) + V + Adv] 

 

 

(13) Celular nokia lumia 720 quebra facilmente, materiais de 
péssima qualidade - Nokia do Brasil - Ribeirão Preto - SP Segunda-
feira, 13 de Janeiro de 2014 - 18:40 - Comprei um Nokia Lumia 720 
em novembro e no início de dezembro esse veio a ter a sua primeira 
e ultima queda, ele não aguentou uma simples queda, a tela trincou 
COMPLETAMENTE, já tive outros celulares de outras marcas e 
todos aguentavam essas quedas simples, esse parece uma 
porcariazinha de vidro. (CM15E5T10-RA) 
 

 

ABRIR [SN (Pro) + V + Adv] 
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(14) Recebi a caixa do produto vazia. – Submarino - São Paulo - SP 
Quinta-feira, 11 de Abril de 2013 - 15:52 - Comprei um smartphone e 
recebi a caixa vazia. Estava com a embalagem plástica do 
Submarino, porém ela abriu facilmente, e o lacre da caixa do 

produto estava meticulosamente cortado. Reclamei com a empresa 
através do chat e me pediram 4 dias úteis para dar um retorno. Isso é 
um absurdo! Minha compra foi claramente [editado pelo Reclame 
Aqui] e a empresa diz que vai me dar uma resposta em 4 dias 
úteis??? E o mais estranho é que, pesquisando na internet, vi 
reclamações sobre o mesmo motivo desde de 2006! (CM103E5T55-
RA)  
 

 

FECHAR [SN (N) + V + Adv] 

 

 

(15) Garrafa não fecha completamente – Invicta Garrafas Térmicas 

– Belo Horizonte – MG Domingo, 19 de Janeiro de 2014 – 17:36 – 
Ganhei uma garrafa térmica de Natal e, ao utilizar a garrafa, percebi 
que a tampa não fecha completamente e o liquido vaza, além de 

não mantê-lo quente. Liguei para o SAC e fui muito bem atendida, 
porém não consegui que a empresa trocasse o produto, uma vez que 
não possuo a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal da loja para comprovar 
que a garrafa ainda está dentro dos 3 meses de garantia. 
(CM136E5T79-RA) (CM137E5T79-RA) 

 

 

FURAR [SN (N + Adj.) + V + Adv] 

 

 

(16) Bola Cara, furou muito facilmente – Penalty – Belo Horizonte 

– MG Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2014 – 01:51 – Comprei uma 
Bola Penalty S11 Pró Termotec 8 Society Cor: Branco+Azul Piscina 
na loja de comercio eletrnico NETSHOES. Com menos de 3 meses a 
referida bola furou em dois lugares^, ficando assim inutilizada. 
Solicito por gentileza que seja me dado uma solução para o 
problema, pois acho que paguei muito caro pela bola (R$ 152,91), 
para em pouco tempo perceber que a bola não foi suficientemente 
capaz de suportar alguns chutes em grama sintética.  (CM155E5T89-
RA). 
 

 

AMASSAR (SN (ᴓ) + Adv + V) 
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(17) Aliança perdeu totalmente a coloração dourada com menos de 3 
meses de uso- Gift Galeria Presentes com Criatividade - Presidente 
Prudente - SP Terça-feira, 04 de Junho de 2013 - 23:09 -  Comprei 
as alianças de tungstênio da Gift Galeria, com a promessa de 
garantia eterna. Logo no inicio já tive problemas com o prazo de 
entrega, que foram solucionados graças a uma reclamação que fiz 
aqui neste site, e apenas depois de fazer essa reclamação. Não 
posso reclamar do atendimento da empresa, pois em todos os 
contatos que fiz com a mesma, obtive resposta. Depois de 30 dias de 
espera (além dos 120 que a empresa já pede como prazo de 
entrega) recebi as alianças. Lindas, grossas, pesadas e 
DOURADAS. Bom, ao menos ERAM. Percebi na minha aliança, 
depois de algumas semanas de uso, uma pequena descoloração em 
um pequeno ponto isolado. (Deixemos claro que tiro a aliança até 
para tomar banho, mesmo lembrando que a mesma é 
INDESTRUTÍVEL, NÃO ARRANHA, NÃO AMASSA E NÃO PERDE 
O BRILHO NUNCA, como diz a página da empresa).  
http://www.reclameaqui.com.br/5543006/gift-galeria-presentes-com-
criatividade/alianca-perdeu-totalmente-a-coloracao-dourada-com-
menos-de-3/ 

 

 

RASGAR [SN (det + N + Sprep) + V + Adv] 

 

 

(18) Saco de poliéster – Assa fácil – RoyalPack – Colombo – PR 
Sábado, 07 de Dezembro de 2013 – 22:15 -   O Saco de poliéster 
rasga facilmente, coloquei quatro vezes o pacote até conseguir que 
um desse certo. Comprei para experimentar e não gostei nada do 
resultado. (CM165E5T97-RA) 

 

 

ESTRAGAR (SN + Adv + V) 

 

 

(19) PRODUTO JA ESTRAGOU - Mondial Eletrodoméstico - São 

José dos Campos - SP Sexta-feira, 25 de Abril de 2014 - 14:53 - Ola 
Boa tarde Comprei uma escova rotativa da Mondial em março e ele 
ja estragou. Gostaria de saber se ha algum lugar aqui em 
SJCampos-SP que concerte , se a empresa Mondial me dara um 
novo produto ou tenho que cobrar da SHOPTIME local onde comprei. 
Aguardo! http://www.reclameaqui.com.br/8645259/mondial-
eletrodomestico/produto-ja-estragou/ 

 

 

Essa configuração ocorre 56 (22 %) vezes no corpus em análise.  
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A estrutura III, SN + V + se, é produtiva com os verbos quebrar, abrir, rasgar, 

amassar, entortar, arrebentar, espatifar e partir, como mostramos a seguir. 

 

QUEBRAR [SN(det + N) + V+ se] 

 

 

(20) Tenda Gazebo Dobrável Belfix pode ser prática, mas quebra 
com o vento - Bel Fix – BelFix - São Paulo - SP Quinta-feira, 10 de 
Janeiro de 2013 - 13:47 -  Tenho duas Tendas Gazebo de Alumínio 
Dobráveis da Belfix, e não tenho reclamações quanto ao conforto e 
praticidade delas. Todavia, já perdi a conta de quantas vezes as 
hastes verticais (pés) quebraram pela ação do vento. Os pés são de 
um perfil de alumínio muito fino, e entortam-se até quebrar sob ação 
de ventos até mesmo fracos. E aí não tem jeito, tem que comprar 
outro pé e substituir. No final das contas, as sucessivas substituições 
dos pés ficam mais caras que a própria tenda. Ainda que o manual 
deixe claras as limitações em relação às intempéries, e eu sempre 
tenha instalado com muito cuidado e travando com os tirantes bem 
esticados e enterrados na areia, os pés quebram-se sempre no 

mesmo lugar: na junção com a treliça, onde existe um furo para o 
pino de travamento que fragiliza o perfil de alumínio. (CM70E3T39-
RA) 

 

 

ABRIR [SN(N) + se + V]/ [SN(Det+N+ [SPrep (Prep + N+adj)]] + se + V 

 

 

(21) ESPALHADOR SE ABRIU - Lorenzetti - Duchas e Chuveiros - 
Paulista - PE Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2013 - 00:10 - Com 
pouco mais de 5 meses de uso, o espalhador da ducha Advanced 
- Lorenzetti se abriu, espalhando agua por todos os lados. tentei até 

colar mas não adiantou. verifiquei inúmeras reclamações para este 
mesmo modelo aqui neste mesmo lugar. (CM92E4T50-RA) 
(CM93E4T50-RA) 

 

 

RASGAR [SN (N + det) + se + V] 

 

 

(22) PELICULA PROTETORA SE RASGA - Aurora Alimentos - Mogi 

das Cruzes - SP Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 - 13:52 - - 
Liguei no SAC pra reclamar e dizer que todas as vezes que compro 
essa lasanha a pelicula protetora de cima não sai nem a pau. Tento 
retirar com cuidado mas se rasga inteira, é um transtorno. Aì a 

atendente só disse que registrou meu comentário e mais nada.  
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 (CM172E1T101-RA) (CM173E1T101-RA) 

 

 

AMASSAR [ᴓ + se + V] 

 

 

(23) Lavadora com mau funcionamento, se quebra sozinha. - 
Electrolux do Brasil - (Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, 
Microondas e outros produtos de médio e grande porte) =-Mococa - 
SP Sábado, 28 de Setembro de 2013 - 14:28 - Há 8 meses comprei 
uma lavadoura Electrolux Turbo-Economia 12kg. Ela funcionava 
normalmente. Porém ontem (dia 27/09/2013) enquanto lavava toalha 
de banho na lavadoura, ela começou a apresentar uma atividade 
anormal e começou a pular descontroladamente. Bateu na parede, 
quebrou seu tampão superior e lateral, se amassou e ainda bateu no 
tanquinho que estava ao lado. Como ela estava descontrolada a 
única opção era desligar a tomada e foi o que foi feito.  
 (CM202E1T122-RA) 

 

ENTORTAR [SN(det + N + SAdj [(SPrep (Pre + N + Adj)] + V+ se]   

 

 

(24) Porque não comprar um NISSAN? - Nissan do Brasil - Porto 
Alegre - RS - Quinta-feira, 24 de Abril de 2014 - 16:16 - Porque não 
comprar um Nissan? Comprei um Nissan Livina , que paguei a vista 
e levou 4 meses para me entregarem  (...) Quando da revisão de 6 
meses já haviam outros problemas a serem resolvidos, como a 
forração do chão esfarelando a embreagem que nunca conseguiram 
regular, pois afirmaram se tratar de um problema de projeto do carro 
pois este vinha com um motor fabricado pela Renault e por isto não 
¨casou¨ bem com o carro, e que eu deveria mudar meu modo de 
dirigir usando sempre o frei de mão para parar em lombas e 
aceleram bem forte nas arrancadas para não apagar o carro alem do 
forte cheiro de embreagem queimada que permanece até hoje 
Outras surpresas foram aparecendo com o tempo; a tampa do porta 
luvas saiu na minha mão, a alça do teto quebrou quando meu filho 
segurou-a par sair do veículo machucando-se, a tampa interna do 
porta malas entortou-se com o calor. A bateria morre muito fácil.  

(CM84E1T46-RA) 

 

 

ARREBENTAR [SN(det + N [SPrep(Prep+N)] + V+ se] 

 

 

(25) CABO DE AÇO QUE SEGURA O ESTEPE - Peugeot do Brasil - 
Santo André - SP Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2014 - 21:16 – 
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(...)Pois bem: no primeiro dia que peguei o carro, levei-o para casa e 
fiz uma coisa que um apaixonado por carro faz: lavá-lo do meu jeito; 
e, para minha surpresa, quando tirei o estepe para verificar a pressão 
do mesmo e macaco, ao coloca-lo novamente? ao girar a chave, o 
cabo de aço arrebentou-se. Procurei a autorizada proxima de São 
Caetano do Sul e me disseram que não tinha como trocar somente a 
peça danificada (cabo de aço) e sim teria que trocar todos os 
componentes da peça (conjunto pequeno) e teria eu então que 
desembolsar R$468,00 nesta peça.  (CM234E3T144-RA) 

 

 

ESPATIFAR [SN(det + N) + V+ se]  

 

 

(26)Tela Gorila Glass passível de questionamento - Motorola do 
Brasil - Rio de Janeiro - RJ Quarta-feira, 23 de Abril de 2014 - 23:36 - 
Prezados, Venho através deste canal efetuar uma reclamação 
mediante fato ocorrido comigo mesmo. Comprei um Moto G e com 
menos de 2 meses de uso, deixei cair no chão de uma altura de 45-
60 (cm). A tela espatifou-se toda, impossibilitando e inviabilizando o 

uso. (CM212E3T131-RA) 

 

 

PARTIR [SN (det + N )  +  se + V] 

 

 

(27) fogão eletrolux 56 SE vidro quebra fácil - Electrolux do Brasil - 
(Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos 
de médio e grande porte) - Osasco - SP Quinta-feira, 11 de Julho de 
2013 - 07:28 - tenho um fogão eletrolux 56 SE, um dia abaixei a 
tampa de vidro (após utilizar) e do nada o vidro se partiu todo, 

passou- se uns meses meu filho acidentalmente quebrou o vidro 
externo da porta, então desde então estou procurando tais peças e 
não encontro para compra avulsa, nao gostaria de contratar tecnico 
pois cobraria alem do valor da peças seu trabalho. (CM53E4T29-RA) 

 

 

Esta configuração de estrutura argumental é encontrada em 27/ 250, o 

equivalente a 11% das amostras. É uma estrutura com produtividade pouco 

expressiva neste corpus.  

A quarta estrutura argumental (SN + se + V + Mod) ocorre com os verbos 

quebrar, abrir espatifar, amassar e vender, por exemplo. Vejamos amostras: 

 

QUEBRAR [SN (N) + se + V + Sadv] 
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(28) Pulseira se quebra facilmente - Relógios Orient - Palotina - PR 

Sexta-feira, 24 de Maio de 2013 - 18:51 - Comprei um relógio Orient 
MPSPA 001 PPIM-195 e com pouco tempo de uso a pulseira 
quebrou sem ao menos ter enroscado em algo que pudesse forçar o 
seu rompimento, simplesmente caiu do meu pulso.  (CM22E6T14-
RA) 

 

 

ABRIR (SN + Mod + se + V)  

 

 

(29) Cancela abriu e fui multado - Sem Parar/Via fácil/Onda 
Livre/STP e CGMP - Campinas - SP Sexta-feira, 27 de Setembro de 
2013 - 14:19 - Tenho o serviço contratado do SEM PARAR VIA 
FACIL e chegou uma multa por evasão de pedágio do dia 
05/06/2013. O SEM PARAR VIA FACIL informou que a multa é 
devida pois o TAG estava bloqueado no dia especificado, porém não 
fui informado de nenhum bloqueio e também a cancela do pedágio 
em questão que emitiu a multa, abriu normalmente no momento em 
que passei com o veículo. O procedimento neste caso, é que a 
cancela não se abra para que o usuário tenha que pagar o pedágio 
avulso. http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-
onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/ (CM116E4T64-
RA) 
 

 

ESPATIFAR (SN + Mod + se + V) 

 

 

(30) Teto solar espatifou do nada - Kia Motors do Brasil - São Paulo - 
SP Segunda-feira, 11 de Março de 2013 - 21:30 - Em agosto do ano 
passado compramos um Kia Sorento top de linha, moto v6, com 
todos os opcionais, inclusive teto solar na dianteira e teto panorâmico 
na traseira . O detalhe é que na semana passada o vidro do teto 
solar traseiro simplesmente se espatifou, no NADA o carro 

inclusive estava estacionado e desligado. Temos dois filhos 
pequenos um de 6 anos e outra de 8 meses, que andam logicamente 
na cadeirinha no banco traseiro bem abaixo deste vidro - sorte é que 
eles não estavam o veiculo.  
http://www.reclameaqui.com.br/4738355/kia-motors-do-brasil/teto-
solar-espatifou-do-nada/ (CM219E6T134-RA) 
 

 

AMASSAR (SN + Mod + se + V) 

http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/
http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/
http://www.reclameaqui.com.br/4738355/kia-motors-do-brasil/teto-solar-espatifou-do-nada/
http://www.reclameaqui.com.br/4738355/kia-motors-do-brasil/teto-solar-espatifou-do-nada/
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(31)  Oxy elite pro FALSO - Tudo em Suplementos - Poços de Caldas 
- MG Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2014 - 14:07 -  - Estou muito 
decepicionado com a empresa!!! Já fiz o uso do oxyelite por duas 
vezez, ambos comprados no EUA, ao término guardei os potes 
vazios. (...) 2 - Ao comparar a resistência dos potes, o da Tudo em 
suplementos é tão duro que praticamente não se consegue amassar, 
diferente do comprado no EUA que facilmente se amassa 
(diferença enorme entre os materiais dos potes)... 
http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-
elite-pro-falso/ (CM205E6T125-RA) 

 

 

VENDER [ ᴓ  + se +  V + Mod] 

 

 

(32) Desrespeito total com o consumidor - Sierra Móveis - Piracicaba 
- SP Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014 - 10:33 - Voltamos as 18h00 
a loja fechava as 19h00, o Sr. Dionízio nos atendeu e nos levou até o 
sofá novamente dissemos que iríamos fechar o negócio e pedimos 
se era possível mais um desconto, o vendedor desceu na parte 
térrea da loja para consultar a nossa proposta, e depois de uns 
minutos voltou dizendo que o sofá já estava vendido e tratava-se de 
peça única ???? Não entendemos nada pois o sofá não estava 
vendido até as 14h00 quando saímos da loja, quando voltamos não 
tinha qualquer aviso de vendido, continuava em exposição, a loja 
estava vazia não entrava uma viva alma todo tempo que ficamos lá e 
não foi pouco, o sofá estava totamente escondido na parte de cima 
da loja e não se tratava de um sofá barato que se vende facilmente.  
Incrédula pedi que ele me mostrasse a nota fiscal de venda e então 
numa demostração de total desrespeito ele me mostrou uma nota do 
dia anterior (10/01), onde constava uma lista enorme de móveis e 
apenas o valor total da compra, (CM139E6T81-RA) 

 

 

Esta estrutura ocorre em 17(7 %) das nossas amostras. 

E, por fim, a quinta estrutura SN + Adv + V + Mod ocorre 6 vezes nas 

amostras coletadas e manifesta-se com os verbos abrir e fechar. 

 

ABRIR [SN + Adv + V + Mod] 

 

(33) iogurte batmilk nao abre fácil, sendo preciso abrir com facas e 

afins, alem de ter vindo com gosto amargo como se fosse extragado 
- Elegê (leite) - São Paulo - SP Sábado, 02 de Fevereiro de 2013 - 
00:28 - comprei o iogurte batmilk BANDEJA COM 6 UNIDADES, que 
apos a troca de embalagem por uma embalagem nova, nao abre 
facil, sendo preciso abrir com facas e afins, sendo trabalhoso para 

as crianças abrirem, o que não é nada higienico, nem comodo, alem 
de ter vindo com gosto amargo como se fosse extragado. 

http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-elite-pro-falso/
http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-elite-pro-falso/
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http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-leite/iogurte-batmilk-
nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/ 

 

 

FECHAR [SN + Adv + V + Mod] 

 

(34) Garrafa não fecha completamente - Invicta Garrafas Térmicas 

- Belo Horizonte - MG Domingo, 19 de Janeiro de 2014 - 17:36 - 
Ganhei uma garrafa térmica de Natal e, ao utilizar a garrafa, percebi 
que a tampa não fecha completamente e o liquido vaza, além de não 
mantê-lo quente. Liguei para o SAC e fui muito bem atendida, porém 
não consegui que a empresa trocasse o produto, uma vez que não 
possuo a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal da loja para comprovar que a 
garrafa ainda está dentro dos 3 meses de garantia. 
http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-garrafas-
termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/ 

 

 

A estrutura argumental que compõe nosso corpus de análise é constituída 

geralmente por um verbo acompanhado por um argumento (Sujeito/Paciente). É, 

portanto, uma construção monoargumental. 

 

3.3 Função discursivo-pragmática da Construção Medial 

 

Do ponto de vista forma-função, a CM revela ser um tipo construcional 

marcado (GIVÓN, 1990). Essa marcação não está relacionada à sua complexidade 

estrutural SN + V, mas à sua complexidade cognitiva e frequência. Verificamos, 

então, que se trata de uma construção atípica da língua: um SN sujeito afetado e 

não-agentivo seguido por um verbo transitivo que se destransitiviza. Essa 

complexidade parece demandar mais atenção, mais esforço mental e um tempo de 

processamento maior que o exigido por uma construção não-marcada. Outra 

característica da CM está associada ao seu contexto de realização. São contextos 

restritos, nos quais, não se pretende dar primazia para o agente da ação, mas para 

o paciente. É bem provável que sua forma S + V consista numa estratégia de 

manutenção da ordem canônica do português para a estrutura oracional S V O. No 

entanto, seus aspectos semânticos a afastam do Sujeito agentivo prototípico, dado 

que o SN Sujeito não exerce a função agentiva. Nela, o SN Sujeito é o argumento 

afetado de um verbo destransitivizado. 

http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-leite/iogurte-batmilk-nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/
http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-leite/iogurte-batmilk-nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/
http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-garrafas-termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/
http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-garrafas-termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/
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Ao que parece, o padrão discursivo reclamação digital favorece a realização 

da construção medial. Os textos têm em comum um relato escrito por parte de um 

consumidor que tenha se sentido lesado ao adquirir determinado produto ou serviço 

e que o ressarcimento tenha lhe sido negado por parte da empresa que representa a 

marca ou prestou o serviço.  

 

3.4  Aspectos verbais da Construção Medial 

 

Dos quinze tipos verbais apresentados na seção 3.1, dois revelaram-se como 

os mais frequentes nas instanciações da CM: quebrar (31% das ocorrências) e abrir 

(15% das ocorrências).  Esse resultado corresponde aos achados de Levin e 

Rappaport-Hovav (1995), cuja pesquisa em língua inglesa acerca das construções S 

V (Sujeito afetado e Verbo de ação-processo), os tipos break e open apresentaram-

se como os mais recorrentes. Se considerarmos que o padrão de uma sentença 

básica de uma língua é determinado pelas informações sintáticas e/ou semânticas 

especificadas pelo verbo principal (cf. GOLDBERG; CASENHISER, 2007) ambos os 

verbos destacados podem ser de dois argumentos. Isso ocorre não só com essas 

amostras, mas com as demais instanciações da CM, nelas há sempre a expectativa 

da realização de dois SNs (dois participantes) correspondentes a dois papéis 

distintos (um agente e um paciente). No entanto, não é o verbo que determina a 

estrutura argumental de uma construção, é a construção que sanciona o uso de 

certos verbos. Como pode ser visto em (35a) e (35b).  

 

 

(35) a. O carro quebrou, e tive que pagar o combustível 

indevidamente - Localiza Rent a Car - São Paulo - SP Sexta-feira, 02 
de Maio de 2014 - 10:59 – No dia 28/04 aluguei um veículo categoria 
A (na ocasião não havia um veículo com essas características e 
recebi um cat C), um celta 1.0 com ar cond em Chapecó no 
aeroporto. Andei pouco mais de 200 km de Chapecó a Dionísio 
Cerqueira. O carro quebrou. Não ligava mais (problema de bomba 

de combustível ou injeção eletrônica, segundo o técnico que me 
atendeu), foi guinchado e seria substituído por outro veículo. O 
técnico que me atendeu pessoalmente não autorizou que o veículo 
rodasse nem mesmo até o posto de gasolina, o que seria difícil já 
que o veículo não ligava.  
 http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-carro-
quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/ 
(CM11E1T7-RA) (CM12E1T7-RA) 

http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-carro-quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/
http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-carro-quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/
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b. Cancela abriu e fui multado - Sem Parar/Via fácil/Onda Livre/STP 
e CGMP - Campinas - SP Sexta-feira, 27 de Setembro de 2013 - 
14:19 - Tenho o serviço contratado do SEM PARAR VIA FACIL e 
chegou uma multa por evasão de pedágio do dia 05/06/2013. O SEM 
PARAR VIA FACIL informou que a multa é devida pois o TAG estava 
bloqueado no dia especificado, porém não fui informado de nenhum 
bloqueio e também a cancela do pedágio em questão que emitiu a 
multa, abriu normalmente no momento em que passei com o veículo. 
http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-
livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/ 

 

 

A forma e a função da CM são determinadas pelas especificações da 

construção, como se vê em (35a), “O carro quebrou” e (35b), “Cancela abriu”. O 

padrão previsto para essa construção constitui-se de um argumento SN afetado 

ocupando a posição de sujeito. A CM é, portanto, uma das possibilidades que a 

língua disponibiliza para que o falante/ escritor embale seu discurso.  

Os tipos verbais presentes em nosso corpus e suas respectivas ocorrências 

(frequências), correlacionadas ao aspecto, estão ilustradas no Quadro (4):  

 

Quadro 4:  Distribuição dos dados por tipos e ocorrências verbais 

VERBO ASPECTO VERBAL OCORRÊNCIAS 

TOTAL 

 

% 

PERFECTIVO NÃO-PERFECTIVO 

 

QUEBRAR 42 35 77  31 

ABRIR 22 15 37  15 

FURAR 18 5 23  9 

RASGAR 11 9 20  8 

FECHAR 1 15 16  6 

ENTUPIR 9 5 14  5,5 

ARREBENTAR 12 1 13  5 

ENTORTAR 9 3 12  5 

ESPATIFAR 11 Ø 11  4,5 

AMASSAR 3 7 10  4 

ESTRAGAR 4 4 8  3 

RESSECAR 1 4 5  2 

VENDER Ø 2 2  1 

ENGANCHAR 1 Ø 1  0,5 
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PARTIR 1 Ø 1  0,5 

TOTAL  145/ 58% 105/ 42% 250  100 

 

A soma dos dois tipos verbais mais frequentes (quebrar e abrir) totaliza quase 

a metade das amostras (114/ 46%). Essa quantificação indica que esses são os 

verbos mais frequentes nas realizações da CM em língua portuguesa. Os menos 

recorrentes são “enganchar” e “partir”, que, juntos, equivalem a menos de 1% de 

nossos dados. Quanto ao aspecto, apesar de o perfectivo ser o predominante, o 

não-perfectivo é bastante representativo. 

A CM é uma construção de natureza esquemática (S + V) cujo preenchimento 

lexical é passível de variação. Sua configuração sintática exige um SN sujeito 

afetado  + um Verbo de ação-processo, podendo ser acompanhado pelo pronome 

SE e/ou um SAdv. (Mod). Essa configuração está relacionada a uma contraparte 

semântica, formando uma construção única e distinta na língua que pode ser 

representada conforme esquema (4):  

 

Esquema 4: Configuração sintática da CM 

SEM 

 

 

paciente  (?)   ação-processo (modo) 

SIN Suj (Pron)            V (Mod) 

INSTANC Pulseira   se       Quebra facilmente 

Fonte: Goldberg (1995) 

Isso pode ser observado em (36): 

 

 

(36) Pulseira se quebra facilmente - Relógios Orient - Palotina - 

PR Sexta-feira, 24 de Maio de 2013 - 18:51 - Comprei um relógio 
Orient MPSPA 001 PPIM-195 e com pouco tempo de uso a pulseira 
quebrou sem ao menos ter enroscado em algo que pudesse forçar o 
seu rompimento, simplesmente caiu do meu pulso. (CM22E6T14-RA) 

 

 

Em (36), “Pulseira se quebra facilmente”, o SN sujeito afetado é pulseira; o 

verbo destransitivizado e não-perfectivo, quebrar; o uso do pronome „se‟ tem como 

função preencher o espaço de um dos participantes não mencionados no discurso e, 

ao que parece, o Advérbio facilmente é previsto quando o aspecto é não-perfectivo.   
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3.5 Status informacional do SN nas instanciações da CM 

 

O modo como os referentes nominais estão dispostos no discurso diz respeito 

a fatores de ordem semântico-pragmática. A classificação adotada nesta análise 

para o SN das instanciações da CM são: Novo,  Dado (Evocado/velho), Inferível e 

Disponível (cf. PRINCE, 1981, 253; FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 

2003, p. 46). O resultado está distribuído, no Quadro (5). 

 

Quadro 5 – Distribuição dos dados quanto ao status informacional do SN Sujeito. 

Status informacional do 

SN 

Quantidade Percentual % 

Novo 90 36 

Dado  116 46 

Inferível 24 10 

Disponível  20 8 

Total                       250                                      100 

 

 

O status informacional do SN sujeito pode se concretizar como informação 

dada (46% das ocorrências),  inferível (10%), disponível (8%) ou informação nova 

(36%). Os resultados atestam que as informações veiculadas pelo sujeito das CM 

são predominantemente dadas. Ilustramos cada um desses status de (37) a (40), 

respectivamente. 

 

 

(37) Tênis novo rasgou - Mizuno – Alpargatas - São Paulo - SP 

Sexta-feira, 02 de Maio de 2014 - 17:00 -  Comprei o Tênis Mizuno 
Wave Enigma 3 - Azul/ Verde/ Amarelo, há cerca de três meses, usei 
poucas vezes, não lavei, achei de uma ótima confortabilidade, 
porém, na parte do tecido "air" começou a rasgar, Já tive tênis com o 
mesmo tipo de tecido e sei que demora um bom tempo até o tecido 
se desgastar e não com simples três meses de uso. (CM164E1T96-
RA) 
 
 
(38) Bola de FOM rasga com facilidade - Risco para crianças!!! – 
FOM - Piracicaba - SP Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2013 - 
10:54 - Meu filho de 1 ano ganhou uma bola de FOM... a vendedora 
disse que era antialergica, lavável e segura para crianças. Coloquei a 
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bola para lavar na máquina de lavar (assim como faço 
quinzenalmente com todas as pelúcias), no ciclo delicado. A bola se 
rasgou, fez uma sujeira inacreditável e quase estragou minha 

máquina.   (CM168E4T99-RA) 
 
(39) Porque não comprar um NISSAN? - Nissan do Brasil - Porto 
Alegre - RS Quinta-feira, 24 de Abril de 2014 - 16:16 - Porque não 
comprar um Nissan? Comprei um Nissan Livina , que paguei a vista 
e levou 4 meses para me entregarem  (...) Quando da revisão de 6 
meses já haviam outros problemas a serem resolvidos, como a 
forração do chão esfarelando a embreagem que nunca conseguiram 
regular, pois afirmaram se tratar de um problema de projeto do carro 
pois este vinha com um motor fabricado pela Renault e por isto não 
¨casou¨bem com o carro, e que eu deveria mudar meu modo de 
dirigir usando sempre o frei de mão para parar em lombas e 
aceleram bem forte nas arrancadas para não apagar o carro alem do 
forte cheiro de embreagem queimada que permanece até hoje 
Outras surpresas foram aparecendo com o tempo; a tampa do porta 
luvas saiu na minha mão, a alça do teto quebrou quando meu filho 
segurou-a par sair do veículo machucando-se, a tampa interna do 
porta malas entortou-se com o calor. A bateria morre muito fácil. 

http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-
nao-comprar-um-nissan/ (CM83E1T46-RA) (CM84E1T46-RA)  
 
(40) fogão eletrolux 56 SE vidro quebra fácil - Electrolux do Brasil 

- (Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos 
de médio e grande porte) - Osasco - SP Quinta-feira, 11 de Julho de 
2013 - 07:28 - tenho um fogão eletrolux 56 SE, um dia abaixei a 
tampa de vidro (após utilizar) e do nada o vidro se partiu todo, 

passou- se uns meses meu filho acidentalmente quebrou o vidro 
externo da porta, então desde então estou procurando tais peças e 
não encontro para compra avulsa, nao gostaria de contratar tecnico 
pois cobraria alem do valor da peças seu trabalho. 
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-
refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-
quebra-facil/ (CM52E4T29-RA) (CM53E4T29-RA) 
 
 

 

O status informacional do SN Sujeito mostra-se como predominantemente 

acessível, considerando que há um elo semântico entre as informações dada 

inferível e disponível, já que elas expressam um certo grau de conhecimento prévio. 

Ao somarmos seus percentuais contabilizamos 64% das informações como dadas 

em  oposição à informação nova (36%).  Isso revela que a principal função textual 

das instanciações da CM é dar continuidade a referentes que já foram mencionados 

no texto, sua função não é introduzir elementos novos no texto.   

http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-nao-comprar-um-nissan/
http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-nao-comprar-um-nissan/
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
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Geralmente, a informação nova é codificada como não definida, já que sua 

função é inserir algo ou alguém que estava fora do discurso. Essa informação é 

retomada no texto como observamos as ocorrências em (50).   

 

 

(41) Mochila rasgou – kipling - Rio de Janeiro - RJ Terça-feira, 29 

de Abril de 2014 - 12:27 - Ano passado meu marido viajou para 
Orlando e comprou meu primeiro produto da Kipling, pois todos já 
haviam me falado da qualidade e da resistencia da mesma. Estou 
com o produto um pouco mais de 6 meses quando fui lavar na 
máquina (sempre lavei minhas mochilas na máquina e nunca tinha 
tido problema algum) e, tal foi a minha surpresa que a mochila 
rasgou nas costa de ponta a ponta.  

http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/ 
(CM177E1T105-RA) (CM178E1T105-RA) 

 

 

Em “Mochila rasgou”, temos um SN Sujeito não definido veiculando uma 

informação nova, que corresponde ao título do texto. Trata-se de um referente que é 

retomado ao longo do texto por meio de um SN definido (a mochila).  Dentre as 

opções que a língua disponibiliza, o usuário seleciona a construção que evidencia o 

elemento afetado, porém o foco de seu discurso é o evento inusitado (o afetamento). 

Assim, temos a instanciação da CM como título do texto cujo SN sujeito possui o 

traço [– definitude]. Esse é o traço predominante em nosso corpus (60%), em 

detrimento do [+ definitude] (40%). Como ilustra Quadro (6). 

 

Quadro 6: Distribuição dos sujeitos da CM segundo traço definitude. 

+ definitude - definitude      >         ᴓ definitude 

SN definido SN genérico SN Ø SN pron Total 

100/ 40% 97/39 % 37/ 15% 16/ 6%  

250/ 100% 100/ 40% 150/ 60% 

Fonte: Melo (2015) 

 

Outra ocorrência semelhante a (50), ocorre em (42a) e (42b), cuja função é 

enfatizar eventos inesperados (amassar e abrir) que constituem o foco do discurso. 

Seu propósito comunicativo é denunciar e reivindicar os direitos do consumidor.  

 

 

http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/
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(42) a. Piso só amassa - Assoalhos Monet - São Paulo - SP 

Domingo, 16 de Março de 2014 - 11:01 - Há 5 meses eu e meu 
marido compramos na loja Monet (praça panamericana) o piso 
pronto Angelim Mel. Colocação ok, prazos ok. O problema é que o 
piso AMASSA quando se anda ou mesmo quando sentamos em 

uma cadeira. Absurdo! Estamos a 5 meses neste apartamento e o 
piso esta todo marcado. Já vieram em casa fazer a avaliação, e tudo 
q ouvimos foi e normal, não tem nada a se fazer. (CM200E1T121-RA) 

(CM201E1T121-RA) 

 

 b. Caixa de lasanha abriu, me queimou. E o SAC não se 
pronuncia. - BRF Food Services - Rio de Janeiro - RJ Quarta-feira, 
02 de Abril de 2014 - 17:52 - Comprei uma lasanha da SADIA e ao 
retirá-la do microondas, a caixa ABRIU E ME QUEIMOU nos braços 
e nas pernas. Tenho foto de tudo! Entrei em contato com o SAC, me 
disseram que iam mandar lasanha, e que iam avaliar as fotos que 
enviei. NINGUÉM ATENDE! (CM11E1T66-RA) (CM118E1T66-RA) 

 

 

Nas instanciações da CM em (42a) e (42b), as informações novas constituem 

o título do texto, assumindo uma codificação diferenciada por meio de SNs Sujeito 

genérico “Piso” e “Caixa de lasanha” e são retomadas por SN definido.  

Outro fator a ser observado diz respeito à imprevisibilidade do conteúdo 

veiculado pelo SN Sujeito das ocorrências da CM. É esperado que ele seja uma 

informação dada,  porém, em algumas ocorrências da CM, o SN Sujeito introduz 

uma informação nova. A forma como o referente é posto no discurso é “determinada 

por fatores de ordem semântico-pragmática” (FURTADO DA CUNHA, 2003, p. 44). 

Com base no contexto situacional, no caso, um espaço para reclamação do 

consumidor, a intenção do autor do texto é manifestar seu grau de insatisfação com 

certo produto ou serviço e, ao mesmo tempo, apresentar argumentos para que faça 

valer seu direito de consumidor. O discurso é introduzido por meio de uma CM que 

tem como característica clareza, objetividade e concisão. De forma sucinta, a 

informação relevante é introduzida na situação discursiva. Em (42), por exemplo, 

“Piso só amassa” o foco do texto é denunciar o fato em si, manifestando a 

insatisfação do consumidor com o produto adquirido e, ainda, uma forma de exigir 

algum tipo de ressarcimento ou solução do problema exposto. O mesmo ocorre com 

“Caixa de lasanha abriu”, em (42b).  

A CM ainda viabiliza a introdução de uma informação nova por meio de um 

SN elíptico (Ø) que cria, inicialmente, um suspense acerca do elemento afetado 

(copo), conforme (43). 
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(43) nao fecha direito - Neopan - Artigos Infantis Ltda - Alumínio - 
SP Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2014 - 21:02 - Comprei um copo 
para meu filho tomar leite numa farmacia, mas quando fui utilizar o 
produto o mesmo começou a vazar, entao fui ate o estabelecimento 
que adquiri o produto e para minha surpresa me informarao que nao 
poderiam trocar o produto que eu teria que entrar em contato co 
voces para resolver meu problema, fiquei indignada porque la tinha 
uns cinco copos era so trocar, mas nao poderiam fazer. 
http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-infantis-
ltda/nao-fecha-direito/ (CM131E1T74-RA) 

A amostra (43), “não fecha direito”, introduz uma informação nova codificada 

por um SN Sujeito Ø, algo que não é previsível. Sua referência realiza-se por meio 

da catáfora. O que parece motivar essa realização é a necessidade de que o usuário 

tem de enfatizar o evento inusitado e não o produto sobre o qual deseja reclamar.  

Por outro lado, encontramos SNs Sujeito de instanciações da CM muito 

extensos (pesados), cuja função, provavelmente, seja evidenciar as informações que 

o falante julga relevantes para facilitar a compreensão do interlocutor acerca do 

produto alvo da reclamação, como ilustra “Minha máquina de lavar roupa lava e seca 

Samsung eletrônica”, em (44): 

 

 

(44) descaso com o consumidor - Mundial Service - São Paulo - SP 
Segunda-feira, 19 de Março de 2012 - 09:30 -  Tenho um seguro 
residência Itau. Minha máquina de lavar roupa lava e seca 
samsung eletrônica quebrou e acionei o seguro no dia 16.02. 
Liguei todos os dias durante 10 dias, as vezes 8 a 9 vezes ao dia 
para solicitar o reparo. Cada vez que ligava tinha que explicar a 
história inteira e era encaminhada cada vez para um setor. A certa 
altura, depois de 10 dias, disseram que o problema era com a 
Garantec, empresa prestadora de serviço do Itau Seguro residência 
que cuidaria do reparo. Passei a ligar para a Garantec diariamente, 
(...) (CM6E1T4-RA) 

 

 

Na cláusula “Minha máquina de lavar roupa lava e seca samsung eletrônica 

quebrou”, temos um SN com um grau de informatividade alto, dado seu vasto 

material linguístico (10 vocábulos), provavelmente, a quantidade de informação 

talvez tenha como propósito expor a péssima qualidade do produto e/ou denegrir a 

imagem da empresa (Samsung). Ainda, enfatizar que não se trata de qualquer item, 

http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-infantis-ltda/nao-fecha-direito/
http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-infantis-ltda/nao-fecha-direito/
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mas de uma peça de marca reconhecida que promete as qualidades manifestas 

(lavar e secar). 

Outro fator a se examinar refere-se à definitude do sujeito, ou seja,  à 

“distinção entre sujeitos específicos e sujeitos genéricos” (FURTADO DA CUNHA, 

1996, p. 52). Quanto mais definido for o SN Sujeito mais específico será, como 

ocorre em “a mochila rasgou” cujo estatuto informacional é dado; já o traço menos 

definido, é genérico como se pode constatar em “Mochila rasgou” (exemplo 45).  

Segundo Furtado da Cunha (1996, p. 53), “o traço „afetado‟ e „referencial‟ 

estão estreitamente relacionados” já que SN referenciais tendem a ser mais afetados 

que os não-referenciais, como em (54). A questão da referencialidade aliada ao 

afetamento do SN sujeito se confirma em construções mediais, como ilustra o SN 

Sujeito “Mochila” em (45).  

 

(45) Mochila rasgou – kipling - Rio de Janeiro - RJ Terça-feira, 29 
de Abril de 2014 - 12:27 - Ano passado meu marido viajou para 
Orlando e comprou meu primeiro produto da Kipling, pois todos já 
haviam me falado da qualidade e da resistência da mesma. Estou 
com o produto um pouco mais de 6 meses quando fui lavar na 
máquina (sempre lavei minhas mochilas na máquina e nunca tinha 
tido problema algum) e, tal foi a minha surpresa que a mochila 
rasgou nas costa de ponta a ponta. (CM177E1T105-RA) 
(CM178E1T105-RA) 

 

 

Em (45), temos duas instâncias mediais. Na primeira, “Mochila rasgou”, o 

Sujeito “Mochila” é referencial e afetado pela ação expressa no evento.  Na 

segunda, o referente retomado “a mochila” é definido e afetado, simultaneamente, o 

que nos leva a perceber que o traço definitude parece não ser relevante, no tocante, 

ao afetamento do SN da construção medial.   

Quanto à localização da instanciação da CM no texto, em nosso corpus, ela 

se dá como ilustra o Quadro (7): 

 

Quadro 7: Distribuição das amostras quanto à localização no texto 

Amostras como Total  Percentual % 

Títulos  104 43 

Subtítulos  12 5 

No corpo do texto 134 54 

Total  250 100 
Fonte: Melo (2015) 
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Observamos que o espaço de ocorrência não é um fator determinante para a 

frequência das ocorrências da CM. 54% delas ocorre no corpo do texto e 48% como 

título ou subtítulo. Em (46) e (47), podemos verificar como se dá essa realização. 

 

 

(46) BLACK FRIDAY - BOLETO NÃO ABRE - Compra Fácil (Soc. 

Com. Imp. Hermes S.A) - Itu - SP Segunda-feira, 26 de Novembro de 

2012 - 15:46 - Boa Tarde, fiz uma compra na Sexta-Feira 23/11 

(Black Friday), de um Celular Galaxy SII lite, por R$ 499,00. Como 

todos os sites de compras estavam super movimentados, eu 

consegui fazer algumas boas compras! Mais não consegui finalizar 

meu pedido na loja COMPRA FACIL, nº pedido 25324472, pois não 

consigo visualizar o boleto, nem imprimi-lo. Entrei em contato com o 

SAC via fone e via email nº protocolo (3818402) hoje (26/11) a fim de 

buscar uma solução par ao problema,  e o atendente muito mal 

educado, me falou: - Que realmente estava com o problema nas 

compras feitas via boleto e não tinha como ele enviar a segunda via 

do boleto, porque o produto não se encontrava mais em estoque! Ou 

seja; o email de confirmação que recebi não valeu de nada!  

http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-

hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/ (CM111E1T61-RA) 

 

(47) CANCELA NÃO ABRE - Auto Expresso - São Paulo - SP 

Sábado, 15 de Março de 2014 - 11:25 -  - Aderi ao sistema 
Autoexpresso no começo de 2014 e a cancela nunca abre quando 

passo pelas praças de pedágio, só utilizo na Ecovias sistema 
Anchieta Imigrantes. Já liguei no SAC e disseram que a tag está 
normal e que o problema é na Praça de Pedágio. Passei pela ultima 
vez em 08/03/2014 no Pedágio Piratininga da Imigrantes e não 
abriu, tive que esperar vir um funcionário para liberar meu veículo e 

o motorista do carro que vinha atrás começou a buzinar e fazer 
gestos obscenos, como se eu fosse culpado. 
http://www.reclameaqui.com.br/8240668/auto-expresso/cancela-nao-
abre/ (CM100E1T54-RA) (CM101E1T54-RA) (CM102E1T54-RA). 

 

 

 

Quanto ao afetamento, ele ocorre concretamente em quase 100% das 

amostras, ou seja, o SN Sujeito é literalmente afetado pela ação expressa no 

evento. Como podemos ver em “Peça quebrou” (48) e “Espalhador se abriu” (49): 

 

 

(48) Peça Quebrou – Mallory - Natal - RN Segunda-feira, 21 de 

Abril de 2014 - 16:01 - Comprei um processador Mallory Best Chef e 
simplesmente a pecinha da lamina de corte se dividiu em duas partes 

http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/
http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/
http://www.reclameaqui.com.br/8240668/auto-expresso/cancela-nao-abre/
http://www.reclameaqui.com.br/8240668/auto-expresso/cancela-nao-abre/
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como se tivesse "descolado". Antes eu tivesse comprado um 
processador pequeno de uma empresa concorrente, mas o 
vendendor me empurrou esse como se fosse de maior qualidade. Me 
sentindo [editado pelo Reclame Aqui] 
http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/ 
(CM86E1T48-RA) 

 
(49)  ESPALHADOR SE ABRIU - Lorenzetti - Duchas e Chuveiros - 
Paulista - PE Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2013 - 00:10 - Com 
pouco mais de 5 meses de uso, o espalhador da ducha Advanced 
- Lorenzetti se abriu, espalhando agua por todos os lados. tentei até 

colar mas não adiantou. verifiquei inúmeras reclamações para este 
mesmo modelo aqui neste mesmo lugar. 
http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-e-
chuveiros/espalhador-se-abriu/ (CM92E4T50-RA) (CM93E4T50-RA) 

 

O evento expresso em uma CM é causativo pois decorre de uma ação 

externa provocada por um agente omitido. Em (50), “Molho de tomate estragou”, 

temos um evento causativo. A mudança sofrida pelo sujeito é total.  

 

 

(50) Molho de tomate estragou – Barilla - Afonso Cláudio - ES 
Sexta-feira, 04 de Abril de 2014 - 15:27 - Comprei três sachês e 
molho de tomate Barilla no Sams Club de Vitória/ES há duas 
semanas. Consumi um, que me pareceu normal. No entanto, uma 
semana depois, quando abri o armário da despensa, me deparei com 
a embalagem do molho estufada, com algo saindo de dentro (não era 
o molho),uma espécie de fungo gelatinoso amarelado com uma capa 
cinza (tipo bombril) e esse fungo se espalhou por outros alimentos 
(temperos) que também foram perdidos. 
http://www.reclameaqui.com.br/8451209/barilla/molho-de-tomate-estragou/ 
(CM248E1T153-RA) 

  

Em (51), “Mochila arrebentou”, a princípio, o afetamento do sujeito é 

apresentado  como se fosse total, porém na continuidade do texto, o interlocutor, por 

meio de uma construção medial, apresenta o afetamento como parcial, destacando 

que apenas o referente “a alça da mochila” sofreu alteração.  

 

 

(51) Mochila Arrebentou com menos de um mês de uso. - Uatt? - 
Teresina - PI Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 - 19:25 - No dia 
01/02/2014 fiz uma compra de uma mochila nas lojas físicas da Uatt 
isso porque fui convencida pela vendedora que o produto era de 
ótima qualidade e que não iria me arrepender se realizasse a 
compra, enfim comprei a mochila por um valor de 149 reais e justo 

http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/
http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-e-chuveiros/espalhador-se-abriu/
http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-e-chuveiros/espalhador-se-abriu/
http://www.reclameaqui.com.br/8451209/barilla/molho-de-tomate-estragou/
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por ser um preço mais salgado eu achei que realmente o produto era 
de qualidade. Infelizmente ontem dia 17/02 vim perceber que a alça 
da mochila arrebentou e vai continuar a arrebentar se eu usar a 
mochila, o mais engraçado da história é que eu só levava um 
caderno e um estojo na mochila e livros levava sempre não mão(...) 
http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-
com-menos-de-um-mes-de-uso/ (CM230E1T142-RA) 
(CM231E1T142-RA) 
 
   

Em (52), “Vaso entope”, não há uma alteração na estrutura do referente em 

si, mas em seu funcionamento normal. O “Vaso” está intacto, mas seu uso está 

comprometido, já que a água não escoa. Esta é uma característica semântica do 

verbo “entupir” cuja forma do produto não é afetada externamente, mas o seu uso é, 

por isso, apesar de o produto não ter sido violado, reclama-se do produto, por ele 

não estar funcionando como deveria.  

 

 

(52) Vaso entope com frequência - Deca-Metais e Louças 
Sanitários - Porto Alegre - RS Sábado, 08 de Setembro de 2012 - 
12:30 - ESTA RECLAMAÇÃO INTENCIONA ALERTAR O 
CONSUMIDOR Tenho um vaso da Deca que tranca duas vezes por 
semana. Com ou sem papel. Encanador já fez análises, já trocou 
uma borracha, e verificou que na tubulação do prédio passa até um 
boi! Não procuro assistência por dois motivos: 
(...)http://www.reclameaqui.com.br/3520386/deca-metais-e-loucas-
sanitarios/vaso-entope-com-frequencia/(CM196E1T117-RA) 
 

 

Em (53),“A panela furou”, e (54)  “O pneu fura”, temos a mesma ação verbal, 

mas uma ocorre no aspecto perfectivo e a outra, no não-perfectivo. O primeiro indica 

um afetamento realizado; já o segundo, uma possibilidade ou qualidade do referente 

pneu.  

 

(53) A panela Furou – Alegrete - Ribeirão Pires - SP Segunda-feira, 

04 de Junho de 2012 - 18:45 - Comprei uma panela para minha mãe, 
dia 20/04/12. A panela não tem nem dois meses de uso, ainda nem 
terminei de pagar, e a panela já furou. O que devo fazer para ter 

uma panela nova? 
http://www.reclameaqui.com.br/3032846/alegrete/a-panela-furou/ 
CM161E1T94-RA) (CM162E1T94-RA) 

 
(54) COM UMA HORA DE USO O PNEU FURA - Della Via Pneus - 

São Paulo - SP Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2014 - 16:19 - Fiz um 

http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-com-menos-de-um-mes-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-com-menos-de-um-mes-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/3032846/alegrete/a-panela-furou/
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orçamento pelo televendas de 3 pneus com montagem para a a 
Unidade Freg. do Ó. Feito a instalação dos pneus, alinhamento e 
balanceamento. Após a saída da loja, dirigindo pela av. Ermano 
Marchetti, Lapa, o pneu NOVO localizado na parte dianteira direita 
fez um estouro e foi murchando. Fiz a troca do pneu com a ajuda de 
um rapaz e voltei a loja para fazer a SUBSTITUIÇÃO do pneu, visto 
que o pneu tem 5(Cinco anos de garantia), e eu havia rodado pouco 
menos de 1 hora com o pneu. Na loja, fui bem atendida pelos 
rapazes que fizeram a montagem. Ao relatarem o caso ao gerente 
Junior o mesmo, pediu para esvaziar o pneu, e ficou cutucando com 
uma chave de fenda, e alegou que a avaria teria sido causada por 
mim. O mesmo, adentrou para dentro da loja, alegando que não faria 
a troca, sem prestar mais esclarecimentos. 
http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-
hora-de-uso-o-pneu-fura/ (CM159E1T92-RA) 

 

 

A não-perfectividade verbal presente em algumas amostras parece exigir, 

quase sempre, o acréscimo de uma informação que especifique o modo como se 

realizou o evento. Talvez, o fato de a ocorrência não indicar um evento concluído 

implique a necessidade deste item complementar (Se e/ou Modificador). Como 

mostra (55): 

 

 

(55) a) Celular nokia lumia 720 quebra facilmente, materiais de 
péssima qualidade - Nokia do Brasil - Ribeirão Preto - SP Segunda-
feira, 13 de Janeiro de 2014 - 18:40 - Comprei um Nokia Lumia 720 
em novembro e no início de dezembro esse veio a ter a sua primeira 
e ultima queda, ele não aguentou uma simples queda, a tela trincou 
COMPLETAMENTE, já tive outros celulares de outras marcas e 
todos aguentavam essas quedas simples, esse parece uma 
porcariazinha de vidro.  
http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-
nokia-lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/ (CM16E5T10-
RA) 

 
b) Minha Cota FUROU!!! Fura sempre, o que fazer!!! - Editora Abril - 

São Paulo - SP Quinta-feira, 03 de Janeiro de 2013 - 16:15 - Minha 
Cota FUROU!!! Fura sempre, o que fazer!!! Estou no ramo de 

jornaleira ha dez meses e das coisas que o antigo dono me passou, 
segui em diante contando com ajuda e o contato que o entregador 
me passa. Com muita paciência fui aos poucos entendendo os erros 
que insistem em acontecer com frequência, mais sem aceitar o 
descaso e a frequência de revistas que não chegam em minha 
banca. http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-
cota-furou-fura-sempre-o-que-fazer/ (CM147E1T86-RA) 
(CM149E1T86-RA) 
 

http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-hora-de-uso-o-pneu-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-hora-de-uso-o-pneu-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-nokia-lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/
http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-nokia-lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/
http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-cota-furou-fura-sempre-o-que-fazer/
http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-cota-furou-fura-sempre-o-que-fazer/
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Em (56),  “ᴓ (sofá) se vende facilmente”, a ação-processo descrita não afeta 

fisicamente em nada o referente sofá. Ele se mantém intacto, a mudança 

evidenciada aqui é de propriedade, ou seja, a ação de repassar a posse do produto 

a outro proprietário por meio de recursos financeiros.  

 

(56) Desrespeito total com o consumidor - Sierra Móveis - 
Piracicaba - SP Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014 - 10:33 - 
Voltamos as 18h00 a loja fechava as 19h00, o Sr. Dionízio nos 
atendeu e nos levou até o sofá novamente dissemos que iríamos 
fechar o negócio e pedimos se era possível mais um desconto, o 
vendedor desceu na parte térrea da loja para consultar a nossa 
proposta, e depois de uns minutos voltou dizendo que o sofá já 
estava vendido e tratava-se de peça única ????(...), o sofá estava 
totamente escondido na parte de cima da loja e não se tratava de um 
sofá barato que se vende facilmente.  Incrédula pedi que ele me 

mostrasse a nota fiscal de venda e então numa demostração de total 
desrespeito ele me mostrou uma nota do dia anterior (10/01), onde 
constava uma lista enorme de móveis e apenas o valor total da 
compra. http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-
moveis/desrespeito-total-com-o-consumidor/ (CM139E6T81-RA) 

 

 

O mesmo afetamento ocorre em (57), “a cada um minuto, 4 coisas vendem”. 

O Sujeito “4 coisas” não é afetado pelo evento, apenas é passível de mudar de 

proprietário mediante certo valor.  

 

 

(57) Bom Negócio - Cuiabá - MT Quinta-feira, 27 de Novembro de 
2014 - 14:45 - O site que anuncia em seu nome o Bom Negócio a 
cada 1 minuto 4 coisas vendem. Porém nao é o que acontece de 
fato, pois as negociações nem sempre são boas como diz o anúncio 
e após ter sido [editado pelo Reclame Aqui] por um [editado pelo 
Reclame Aqui] conheci outras pessoas que passaram pelo mesmo 
problema, e o site de uma forma ou de outra tem sua 
responsabilidade. http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-
negocio/editado-pelo-reclame-aqui-mt/ (CM140E1T82-RA) 

 

 

Com base na escala sugerida por Kemmer (2003), situamos a CM entre a 

construção reflexiva e a intransitiva. A proximidade com a construção intransitiva se 

confirma quando analisamos a CM do ponto de vista dos 10 parâmetros sintático-

semânticos sugeridos por Hopper e Thompson (1980) para a transitividade. A CM 

http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-moveis/desrespeito-total-com-o-consumidor/
http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-moveis/desrespeito-total-com-o-consumidor/
http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-negocio/editado-pelo-reclame-aqui-mt/
http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-negocio/editado-pelo-reclame-aqui-mt/
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apresenta um baixo grau de transitividade. Os parâmetros que encontramos são os 

seguintes: um participante não agentivo atuando como Sujeito.  A polaridade, o 

aspecto verbal e a modalidade da oração dependem do contexto oracional. Os 

demais parâmetros não se aplicam à construção (afetamento e individuação do 

objeto e intencionalidade do Sujeito).  É, em geral, uma construção com baixa 

transitividade. Uma instanciação prototípica da CM apresenta os seguintes 

parâmetros da transitividade: 1 participante, não-ação, não-perfectivo, não-agentivo, 

porém, com polaridade afirmativa, considerada como alta transitividade. como 

exemplifica “Pulseira resseca e quebra” em (58). 

 

(58) Relogio Pivot PU Blue - Pulseira resseca e quebra - Rip Curl - 

Barueri - SP Terça-feira, 30 de Julho de 2013 - 02:27 - Comprei na 
loja Super Tubes um relógio RC Pivot PU Blue, porem não me deram 
a nota fiscal e quando solicitei uma segunda via me informaram que 
não era possível. O relógio quebrou porque ressecou em pouco 
tempo, como poderia conseguir uma nova pulseira? 
http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-
blue-pulseira-resseca-e-quebra/ (CM25E1T15-RA)  

 

 

Em “A panela não abre”, temos a instanciação medial que mais se 

aproximaria da intransitiva, visto que os quatro parâmetros considerados na 

construção são de baixa transitividade (1 participante, não-ação, não-perfectivo, 

não-agentivo, modo irrealis, e polaridade negativa). Como destacado em (59).  

 

 

(59) A panela não abre. E agora? - Rochedo 
(Clock/Panex/Penedo/T-Fal) - Ribeirão Pires - SP Domingo, 27 de 
Outubro de 2013 - 07:33  - Comprei uma panela Clock confort. 
Primeiro ela não cozinha. Segundo ela não abre. e essa é a primeira 
vez que eu uso. E o telefone do SAC não atende. O que faço? Deixo 
a comida apodrecer dentro da panela e a família sem janta? Ou levo 
todo mundo pra um restaurante e pago a conta com a panela, já que 
ela foi caríssima? http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-
clock-panex-penedo-t-fal/a-panela-nao-abre-e-agora/ (CM104E1T56-
RA) (CM105E1T56-RA) 

 

 

Enfim, esta é a análise que apresentamos, conscientes de que muito 

ainda há para se investigar acerca deste tema tão instigante. 

 

http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-blue-pulseira-resseca-e-quebra/
http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-blue-pulseira-resseca-e-quebra/
http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-clock-panex-penedo-t-fal/a-panela-nao-abre-e-agora/
http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-clock-panex-penedo-t-fal/a-panela-nao-abre-e-agora/
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CONCLUSÃO 

 

A trajetória teórico-metodológica percorrida nos leva a tecer algumas 

conclusões acerca da Construção Medial (CM). Inicialmente, é pertinente, 

evidenciarmos a importância dos conceitos teóricos adotados em nossa 

investigação. O conceito de construção, por exemplo, permitiu-nos uma visão mais 

refinada acerca do assunto, favorecendo a delimitação do que defendemos ser uma 

construção medial, ainda, o estabelecimento da que elencamos como a prototípica. 

Ainda, distinguir  as demais instanciações por meio de um continuum com base na 

gradiência existente entre elas.   

O corpus analisado ratifica nossa hipótese de que a configuração estrutural 

da CM, no português brasileiro, constitui-se por um SN Sujeito (paciente) mais um 

Verbo Transitivo (ação-processo), podendo agregar-se ainda, um SE (na falta de 

designação precisa, denominamo-lo de partícula) e/ou Modificador 

(SN+V+SE/ADV.). Porém, a estrutura mais recorrente, e, por isso, considerada neste 

trabalho como a prototípica é a configuração SN(paciente) + V(de ação-processo). 

Trata-se de uma construção que emerge em contextos bastante específicos, logo 

não é encontrada em qualquer padrão discursivo. Ela se mostrou muito recorrente 

em textos representados pelo padrão discursivo (cf. ÖSTMAN; FRIED, 2005) 

“reclamação digital”. 

A construção medial nos remete à oração medial oriunda do grego, porém 

dela se distancia devido ao seu distinto caráter sintático semântico: um SN paciente 

(não animado) mais um Verbo de ação processo destransitivizado.  

 A função discursiva da CM consiste em expressar uma situação em que o 

falante pretende ser claro, conciso e o mais objetivo possível.  Seu uso parece 

emergir em situações inesperadas em que é necessária rapidez cognitiva do ouvinte.  

Quanto à transitividade, a CM apresenta características formais e semânticas que 

fazem com que fique localizada entre a construção reflexiva e a intransitiva, 

considerando a escala proposta por Kemmer (2003).  Comprovamos ainda não ser o 

verbo o fator determinante da estrutura  argumental, mas a própria construção é que 

sanciona o uso de determinados verbos em detrimento a outros. 

 Em pesquisas futuras, será interessante investigar qual a função da partícula 

“se” que adjunge à CM em algumas situações. Ainda, observar se o uso da CM é 
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recorrente na modalidade falada e verificar quais padrões discursivos favorecem sua 

realização. 
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ANEXOS  

 

Nº Amostras  

 

1.  o timer do forno quebrou e a empresa não da a mínima - Built  

Eletrodomésticos - Caieiras - SP Terça-feira, 14 de Fevereiro de 2012 - 

23:27 - comprei um forno da marca built em 3 meses quebrou o timer 

mandei para assistência e consertaram mais, depois de 2 semanas 

quebrou de novo, entrei em contato com a built, pois eu acho o cumulo 

um forno novo, quebra 2 vezes...  

http://www.reclameaqui.com.br/2456715/built-eletrodomesticos/o-timer-do-

forno-quebrou-e-a-empresa-nao-da-a-minima/ (CM1E1T1-RA) (CM2E2T1-

RA) (CM3E1T1-RA) 

2.  TImer do forno quebra por várias vezes - Built Eletrodomésticos - 

Salvador - BA Segunda-feira, 21 de Outubro de 2013 - 10:10 - Comprei um 

forno de embutir vertical 55Litros em novembro de 2011, porém de lá pra 

cá não consegui utilizá-lo nem 10 vezes porque o timer quebra sozinho e 

o forno pára de funcionar. já acionei a assistência por diverssas vezes e 

sempre a peça é substituida por outra , mas o problema volta a ocorrer na 

primeira ou segunda vez que utilizo o forno. 

http://www.reclameaqui.com.br/6778493/built-eletrodomesticos/timer-do-

forno-quebra-por-varias-vezes/ (CM4E1T2-RA) (CM5E1T2-RA) 

3.  descaso com o consumidor - Mundial Service - São Paulo - SP Segunda-

feira, 19 de Março de 2012 - 09:30 -  Tenho um seguro residência Itau. 

Minha máquina de lavar roupa lava e seca samsung eletrônica 

quebrou e acionei o seguro no dia 16.02. Liguei todos os dias durante 10 

dias, as vezes 8 a 9 vezes ao dia para solicitar o reparo. Cada vez que 

ligava tinha que explicar a história inteira e era encaminhada cada vez 

para um setor. A certa altura, depois de 10 dias, disseram que o problema 

era com a Garantec, empresa prestadora de serviço do Itau Seguro 

residência que cuidaria do reparo. Passei a ligar para a Garantec 

diariamente, (...) http://www.reclameaqui.com.br/2628582/mundial-

service/descaso-com-o-consumidor/ (CM6E1T3-RA) 

http://www.reclameaqui.com.br/2456715/built-eletrodomesticos/o-timer-do-forno-quebrou-e-a-empresa-nao-da-a-minima/%20(CM1E1T1-RA)
http://www.reclameaqui.com.br/2456715/built-eletrodomesticos/o-timer-do-forno-quebrou-e-a-empresa-nao-da-a-minima/%20(CM1E1T1-RA)
http://www.reclameaqui.com.br/6778493/built-eletrodomesticos/timer-do-forno-quebra-por-varias-vezes/
http://www.reclameaqui.com.br/6778493/built-eletrodomesticos/timer-do-forno-quebra-por-varias-vezes/
http://www.reclameaqui.com.br/2628582/mundial-service/descaso-com-o-consumidor/
http://www.reclameaqui.com.br/2628582/mundial-service/descaso-com-o-consumidor/
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4.  Minha máquina de lavar quebrou vai fazer um mês e até agora não 

sabem nem qual é o defeito dela! - Medley Informática - Rio de Janeiro - 

RJ Terça-feira, 18 de Junho de 2013 - 07:58 - Tenho uma máquina lava e 

seca da samsung, que funcionava perfeitamente no modo lavagem em 

todos os programas, só que agora, com o tempo frio que estava fazendo, 

resolvi utilizar a secagem da máquina após a lavagem das roupas. Foi aí 

que percebi que a máquina não secava e ficava piscando no visor o erro 

FE.  

http://www.reclameaqui.com.br/5657350/medley-informatica/minha-

maquina-de-lavar-quebrou-vai-fazer-um-mes-e-ate-agora/ (CM7E1T4-RA). 

5.  Bico do Vaporizador quebrou durante o primeiro uso - Grupo Lemarc - 

Brasília - DF Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2014 - 12:59 - o último dia 24, 

comprei pela internet um Vaporizador 2-em-1 SteamFast modelo SF-276-

2R pelo site do Walmart. O produto me foi entregue na noite do dia 28, 

terça-feira.  Após ler o manual, utilizei o produto na função "higienizador" 

na quarta-feira e, durante o uso, ouvi um estalo e o bico "bocal de vapor" 

(nome utilizado no manual) quebrou dentro do extensor durante a 

limpeza, separando-se imediatamente do 

extensor. http://www.reclameaqui.com.br/7781486/grupo-lemarc/bico-do-

vaporizador-quebrou-durante-o-primeiro-uso/ (CM8E1T5-RA) (CM9E1T5-

RA). 

6.  Brinquedo quebrou no primeiro dia. – Yellow - Guarujá - SP Domingo, 09 

de Março de 2014 - 00:53 - Boa noite.. Comprei um brinquedo Bola Maluca 

Mike Monstros University, na loja Virtual "Mundo Glamour". No valor de 

25,00. O brinquedo chegou funcionando perfeitamente. Porém, na primeira 

vez que meu filho foi brincar, ele apertou o botão onde liga o brinquedo, 

com uma força normal de um bebê de 1 ano e meio, e foi onde o botão, na 

hora, afundou dentro do brinquedo. Não havendo possibilidade de ligar 

mais. http://www.reclameaqui.com.br/8168528/yellow/brinquedo-quebrou-

no-primeiro-dia/. (CM10E1T6-RA). 

7.  O carro quebrou, e tive que pagar o combustível indevidamente - Localiza 

Rent a Car - São Paulo - SP Sexta-feira, 02 de Maio de 2014 - 10:59 -  

No dia 28/04 aluguei um veículo categoria A (na ocasião não havia um 

http://www.reclameaqui.com.br/5657350/medley-informatica/minha-maquina-de-lavar-quebrou-vai-fazer-um-mes-e-ate-agora/
http://www.reclameaqui.com.br/5657350/medley-informatica/minha-maquina-de-lavar-quebrou-vai-fazer-um-mes-e-ate-agora/
http://www.reclameaqui.com.br/7781486/grupo-lemarc/bico-do-vaporizador-quebrou-durante-o-primeiro-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7781486/grupo-lemarc/bico-do-vaporizador-quebrou-durante-o-primeiro-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/8168528/yellow/brinquedo-quebrou-no-primeiro-dia/
http://www.reclameaqui.com.br/8168528/yellow/brinquedo-quebrou-no-primeiro-dia/


138 

 

veículo com essas características e recebi um cat C), um celta 1.0 com ar 

cond em Chapecó no aeroporto. Andei pouco mais de 200 km de Chapecó 

a Dionísio Cerqueira. O carro quebrou. Não ligava mais (problema de 

bomba de combustível ou injeção eletrônica, segundo o técnico que me 

atendeu), foi guinchado e seria substituído por outro veículo. O técnico que 

me atendeu pessoalmente não autorizou que o veículo rodasse nem 

mesmo até o posto de gasolina, o que seria difícil já que o veículo não 

ligava.  http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-

carro-quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/ 

(CM11E1T7-RA) (CM12E1T7-RA). 

8.  Jarra da cafeteira CB30 Inox quebra fácil. - Britânia Eletrodomésticos - 

Curitiba - PR Sexta-feira, 28 de Março de 2014 - 18:56 - Efetuei a compra 

de uma cafeteira CB 30 Inox em abril de 2013 e comecei a usá-la com 

frequência (em média 1x ao dia) a partir de julho/13. Sempre tive os 

cuidados necessários com a jarra, já que desde o início de uso percebi 

que o material era muitíssimo frágil. Fiquei muito decepcionada, pois na 

última vez que utilizei o aparelho, apenas pelo fato de encher a jarra com 

água na temperatura ambiente, a mesma trincou de ponta a ponta. 

http://www.reclameaqui.com.br/8381943/britania-eletrodomesticos/jarra-

da-cafeteira-cb30-inox-quebra-facil/ (CM13E5T8-RA). 

9.  TELA DO MOTO G QUEBRA MUITO FACILMENTE - Motorola do Brasil 

Piuí - MG Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014 - 09:25 - Adquiri o 

Smartphone Motorola Moto G, depois de muito pesquisa, pelo fato dele 

apresentar um visor mais resistente a quedas e outros acidentes por 

possuir um vidro chamado de "tecnologia Corning© Gorilla© Glass", mas 

apos esbarrar em uma mesa com ele no meu bolso o visor dele quebrou 

no local do esbarrão e trincou todo o restante da tela. 

http://www.reclameaqui.com.br/7688154/motorola-do-brasil/tela-do-moto-g-

quebra-muito-facilmente/ (CM14E5T9-RA) (CM15E1T9-RA) 

10.  Celular nokia lumia 720 quebra facilmente, materiais de péssima 

qualidade - Nokia do Brasil - Ribeirão Preto - SP Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2014 - 18:40 - Comprei um Nokia Lumia 720 em novembro e no 

início de dezembro esse veio a ter a sua primeira e ultima queda, ele não 

http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-carro-quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/
http://www.reclameaqui.com.br/8702355/localiza-rent-a-car/o-carro-quebrou-e-tive-que-pagar-o-combustivel-indevidamente/
http://www.reclameaqui.com.br/8381943/britania-eletrodomesticos/jarra-da-cafeteira-cb30-inox-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/8381943/britania-eletrodomesticos/jarra-da-cafeteira-cb30-inox-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/7688154/motorola-do-brasil/tela-do-moto-g-quebra-muito-facilmente/
http://www.reclameaqui.com.br/7688154/motorola-do-brasil/tela-do-moto-g-quebra-muito-facilmente/
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aguentou uma simples queda, a tela trincou COMPLETAMENTE, já tive 

outros celulares de outras marcas e todos aguentavam essas quedas 

simples, esse parece uma porcariazinha de vidro. 

http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-nokia-

lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/ (CM16E5T10-RA). 

11.  MOTOROLA MOTO G TELA QUEBRA FÁCIL - Motorola do Brasil - 

Guaratinguetá - SP Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2014 - 14:00 - Minha 

insatisfação com a Marca MOTOROLA é sobre meu Ultimo Smartphone 

comprado que é o Motorola Moto G, sobre a Tecnologia do Aparelho e 

configurações não tenho do que reclamar, mas o PROBLEMA é sobre a 

sua Tela que é diferente de qualquer outro Smartphone que já tive, ela 

quebra muito fácil e foi o que aconteceu comigo, o meu Celular caiu de 

uma altura baixa e a tela trincou toda como se tivesse caído de uma altura 

de 3 metros, derrubar o aparelho não chão chega a ser comum as vezes 

por descuido, já tive outros aparelhos Smartphone de outras Marcas e até 

mesmo da Motorola que já caíram mais de uma vez no chão chegando até 

a abri-lo e nada aconteceu com a Tela, mas no caso desse Moto G foi 

incrível e Frustrante pelo-lo assim que caiu no Chão e ver a Tela toda 

trincada, impossibilitando ele de uso!! 

http://www.reclameaqui.com.br/7663214/motorola-do-brasil/motorola-moto-

g-tela-quebra-facil/ (CM17E5T11-RA) (CM18E5T11-RA). 

12.  Pulseira relógio Technos Mormaii yp4042 quebra facilmente e não se 

acha reposição -  Mormaii Relógios - Gandu - BA Domingo, 19 de Maio de 

2013 - 21:41 - Tenho um relógio Technos Mormaii YP-4042 e a pulseira 

dele é de péssima qualidade e se quebra facilmente e não se acha a 

peça para reposição, já procurei nos quatro cantos da Bahia e nada de 

achar! Segundo soube o relógio deixou de ser fabricado.  Agora como fica 

a situação? Pagar caro pelo produto, necessitar de uma reposição e não 

encontrar... até pela internet não encontrei. Mormaii e Technos aguardo 

uma posição de vocês! http://www.reclameaqui.com.br/5406117/mormaii-

relogios/pulseira-relogio-technos-mormaii-yp4042-quebra-facilmente-e/ 

(CM19E5T12-RA) (CM20E6T12-RA). 

13.  Pulseira se quebra muito facil e rápido - Mormaii Relógios - Parnamirim - 

http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-nokia-lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/
http://www.reclameaqui.com.br/7588435/nokia-do-brasil/celular-nokia-lumia-720-quebra-facilmente-materiais-de-pessi/
http://www.reclameaqui.com.br/7663214/motorola-do-brasil/motorola-moto-g-tela-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/7663214/motorola-do-brasil/motorola-moto-g-tela-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/5406117/mormaii-relogios/pulseira-relogio-technos-mormaii-yp4042-quebra-facilmente-e/
http://www.reclameaqui.com.br/5406117/mormaii-relogios/pulseira-relogio-technos-mormaii-yp4042-quebra-facilmente-e/
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RN Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2014 - 01:28 - Comprei um relogio 

mormaii yp4042, sua pulseira se quebra muito rápido, troquei a mesma 

, que por sua vez foi muito dificil encontrar aqui na minha cidade, so 

encontrando pela internet, mas agora sua pulseira esta novamente 

quebrada e ñ encontro mais nem pela internet, paguei caro pelo relogio e 

estou no prejuizo. Soube que este modelo ñ é fabricado mais. 

http://www.reclameaqui.com.br/7555166/mormaii-relogios/pulseira-se-

quebra-muito-facil-e-rapido/ (CM21E6T13-RA) (CM22E6T13-RA). 

14.  Pulseira se quebra facilmente - Relógios Orient - Palotina - PR Sexta-

feira, 24 de Maio de 2013 - 18:51 - Comprei um relógio Orient MPSPA 001 

PPIM-195 e com pouco tempo de uso a pulseira quebrou sem ao menos 

ter enroscado em algo que pudesse forçar o seu rompimento, 

simplesmente caiu do meu pulso.  

http://www.reclameaqui.com.br/5458602/relogios-orient/pulseira-se-

quebra-facilmente/ (CM23E6T14-RA) (CM24E1T14-RA). 

15.  Relogio Pivot PU Blue - Pulseira resseca e quebra - Rip Curl - Barueri - 

SP Terça-feira, 30 de Julho de 2013 - 02:27 - Comprei na loja Super Tubes 

um relógio RC Pivot PU Blue, porem não me deram a nota fiscal e quando 

solicitei uma segunda via me informaram que não era possível. O relógio 

quebrou porque ressecou em pouco tempo, como poderia conseguir uma 

nova pulseira?  

http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-blue-

pulseira-resseca-e-quebra/ (CM25E1T15-RA) (CM26E1T15-RA) 

(CM27E1T15-RA) (CM28E1T15-RA). 

16.  Armação se quebra ao abrir, terceiro óculos no mesmo lugar, - Chilli 

Beans - Loja Fisica - Rio de Janeiro - RJ Segunda-feira, 13 de Janeiro de 

2014 - 18:04 - Boa tarde, prezados. Motivo de meu contato é simples, 

porém revoltante. Já tive três óculos Chilli Beans, mas com todos tive o 

mesmo problema. Este último tem menos de 2 anos, com uso bem regular 

pois possuo outros óculos, logo acabo adotando um revezamento. Quando 

fui abri-lo, a armação simplesmente quebra, na parte de cima da lente 

do olho direito. Óculos sempre guardado em local seguro, sem condições 

adversas.  

http://www.reclameaqui.com.br/7555166/mormaii-relogios/pulseira-se-quebra-muito-facil-e-rapido/
http://www.reclameaqui.com.br/7555166/mormaii-relogios/pulseira-se-quebra-muito-facil-e-rapido/
http://www.reclameaqui.com.br/5458602/relogios-orient/pulseira-se-quebra-facilmente/
http://www.reclameaqui.com.br/5458602/relogios-orient/pulseira-se-quebra-facilmente/
http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-blue-pulseira-resseca-e-quebra/
http://www.reclameaqui.com.br/6046033/rip-curl/relogio-pivot-pu-blue-pulseira-resseca-e-quebra/
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http://www.reclameaqui.com.br/7587920/chilli-beans-loja-fisica/armacao-

se-quebra-ao-abrir-terceiro-oculos-no-mesmo-lugar/ (CM29E4T16-RA) 

(CM30E5T16-RA). 

17.  Armação do óculos resseca e quebra - Chilli Beans - Loja Fisica - 

Cuiabá - MT Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014 - 14:55 - Este já é o 

segundo óculos que compro da Chilli Beans e assim que acaba a garantia 

dada pelo fabricante o óculos resseca e trinca (quebra). O primeiro 

comprei no shopping Três Américas aqui na cidade de Cuiabá, estava com 

o óculos no rosto e ele trincou a armação. O Segundo comprei na cidade 

de Natal em 25/06/13, modelo CL 0898, nº garantia 31620, foi só acabar 

os 180 dias da garantia e quebrou também, e este ultimo ainda tem vários 

outros lugares que parece que vai trincar também. 

http://www.reclameaqui.com.br/7694063/chilli-beans-loja-fisica/armacao-

do-culos-resseca-e-quebra/ (CM31E1T17-RA) (CM32E1T17-RA) 

(CM33E1T17-RA) (CM34E1T17-RA). 

18.  CORDÃO MUITO FRACO QUEBRA SOZINHO... - Rommanel Jóias 

Folheadas - Fortaleza - CE Sexta-feira, 14 de Março de 2014 - 12:39 - Em 

2013 comprei na rommanel em fortaleza, um cordão com pingente, so que 

não uso nem direto e o mesmo não tem resistência e já se quebrou varias 

vezes, dessa ultima se quebrou no meu pescoço, produto totalmente sem 

qualidade, quero trocar por outro modelo tenho direito. 

http://www.reclameaqui.com.br/8231740/rommanel-joias-folheadas/cordao-

muito-fraco-quebra-sozinho/ (CM35E1T18-RA) (CM36E3T18-RA). 

19.  Cordão de Ouro - Lulean Jóias - Rio de Janeiro - RJ Segunda-feira, 03 de 

Fevereiro de 2014 - 16:58 -  (...) 1.350.00 Comprei um cordão na LULEAN 

JÓIAS na presente data 15/122012 horario 21:33:17 segundos, que logo 

com 3 meses veio apresentar problema arrebentando se al menos cliente 

fazer um esforço algum no cordão. Levei na loja para concerto a loja 

concertou , menos de 2 meses ó cordão quebrou de novo, levei de volta 

a loja e me cobrarão R$ 15.00 do concerto, Quando acebei de sair da loja 

cheguei no estacionamento do SHOPPING ó cordão arrebentou de novo 

, me cobraram mais R$ 15.00 do concerto.(...) 

http://www.reclameaqui.com.br/7820960/lulean-joias/cordao-de-ouro/ 

http://www.reclameaqui.com.br/7587920/chilli-beans-loja-fisica/armacao-se-quebra-ao-abrir-terceiro-oculos-no-mesmo-lugar/
http://www.reclameaqui.com.br/7587920/chilli-beans-loja-fisica/armacao-se-quebra-ao-abrir-terceiro-oculos-no-mesmo-lugar/
http://www.reclameaqui.com.br/7694063/chilli-beans-loja-fisica/armacao-do-oculos-resseca-e-quebra/
http://www.reclameaqui.com.br/7694063/chilli-beans-loja-fisica/armacao-do-oculos-resseca-e-quebra/
http://www.reclameaqui.com.br/8231740/rommanel-joias-folheadas/cordao-muito-fraco-quebra-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/8231740/rommanel-joias-folheadas/cordao-muito-fraco-quebra-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/7820960/lulean-joias/cordao-de-ouro/
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(CM37E1T19-RA) (CM38E1T19-RA). 

20.  NAO COMPRE POIS SE A GARRAFA QUEBRAR NÁO TERA 

COMPENSACAO – Evino - Salvador - BA Sábado, 31 de Agosto de 2013 - 

09:13 -  Comprei em 07/06/2013, Através do pedido BR 201363285, 8 

garrafas de vinho. Apesar de bem embalada, 01 garrafa quebrou e foi 

devidamente notificadas pelos correios. Ai começou a bagunça. fiz 

reclamação no site. liguei na empresa nos dias 27/06, 02/07, e 17/07 com 

MARCOS, LEONARDO sem retorno. Minha sorte que foi a garrafa do 

vinho de menor qualidade que quebrou. 

http://www.reclameaqui.com.br/6332638/epicerie/nao-compre-pois-se-a-

garrafa-quebrar-nao-tera-compensacao/ (CM39E1T20-RA). 

21.  produto quebrado - Extra.com.br - Mariana - MG Quarta-feira, 30 de Abril 

de 2014 - 18:21 - Comprei um BANCO ALTO STOOL, no site extra.com, 

ao desembalar o produto, o assento da alavanca se quebrou, sem ao 

menos ser manuseada. No dia 07/04/2014, entrei em contato por email, 

que se prontificou a coletar a mercadoria até dia 15/04, porém eles 

insistem em dizer que fizeram duas tentativas de coletas em minha casa 

nos dia 09/04 e 10/04 (impossível, fica pessoas em casa 24 horas por dia). 

http://www.reclameaqui.com.br/8692175/extra-com-br/produto-quebrado/ 

(CM40E4T21-RA). 

22.  a cadeirinha ja quebrou – Dican - Guarulhos - SP Quinta-feira, 10 de 

Abril de 2014 - 20:33 - Comprei a caderinha em dezembro e agora no dia 

06/04/2014 ela quebrou e diz que aguenta ate 11 kilos e meu filho pesa 8 

e a caderinha nao aguentou entao nao aguenta os 11, fiquei no prejuizo e 

meu bebe sente uma falta pois estava acostumado com a cadeira. 

http://www.reclameaqui.com.br/8515458/dican/a-cadeirinha-ja-quebrou/ 

(CM41E1T22-RA) 

23.  Peça frágil quebra depois de 13 meses - Electrolux do Brasil - 

(Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos de 

médio e grande porte) Sorocaba - SP Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 

2014 - 09:26 - Depois de 13 meses de uso, a peça que encaixa a porta do 

congelador do refrigerador RDE33 quebrou, a peça é extramemente 

frágil, e quebrou com a abertura constante do congelador, normal nessa 

http://www.reclameaqui.com.br/6332638/epicerie/nao-compre-pois-se-a-garrafa-quebrar-nao-tera-compensacao/
http://www.reclameaqui.com.br/6332638/epicerie/nao-compre-pois-se-a-garrafa-quebrar-nao-tera-compensacao/
http://www.reclameaqui.com.br/8692175/extra-com-br/produto-quebrado/
http://www.reclameaqui.com.br/8515458/dican/a-cadeirinha-ja-quebrou/
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época do ano, onde a busca por gelo é constante, o pino de plástico fica 

ao lado da porta e é integrado a porta, para mim isso caracteriza 

"Obsolescência Programada", ou seja, o produto é propositalmente feito 

de maneira frágil para que quebre constantemente com o uso. 

http://www.reclameaqui.com.br/7933409/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/peca-fragil-quebra-depois-de-13-

meses/ (CM42E1T23-RA) (CM43E1T23-RA) (CM44E1T23-RA) 

24.  PRATO GIRATORIO QUEBRA MISTERIOSAMENTE - Electrolux do 

Brasil - (Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos 

de médio e grande porte) - Santo André - SP Sexta-feira, 08 de Junho de 

2012 - 15:23 - Ganhei um microondas da Electrolux modelo MEC41 em 

Janeiro de 2011. Quando foi ontem, 08/06/2012 o prato giratório quebra-

se misteriosamente ao meio quando estourava uma pipoca. Isso é um 

absurdo, como pode um prato quebrar deste jeito, acredito eu que os 

pratos giratórios deveriam suportar o calor produzido pelo microondas, 

isso porque coloquei 3:30, imagina se fosse para descongelar uma 

carne.... http://www.reclameaqui.com.br/3051747/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/prato-giratorio-quebra-

misteriosamente/ (CM45E5T24-RA) (CM46E6T24-RA). 

25.  Lavadora com mau funcionamento, se quebra sozinha. - Electrolux do 

Brasil - (Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos 

de médio e grande porte) =-Mococa - SP Sábado, 28 de Setembro de 

2013 - 14:28 - Há 8 meses comprei uma lavadoura Electrolux Turbo-

Economia 12kg. Ela funcionava normalmente. Porém ontem (dia 

27/09/2013) enquanto lavava toalha de banho na lavadoura, ela começou 

a apresentar uma atividade anormal e começou a pular 

descontroladamente. Bateu na parede, quebrou seu tampão superior e 

lateral, se amassou e ainda bateu no tanquinho que estava ao lado. Como 

ela estava descontrolada a única opção era desligar a tomada e foi o que 

foi feito. http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-

funcionamento-se-quebra-sozinha/  (CM47E4T25-RA). 

26.  Haste quebrou e não encontro reposição - HB - Hot Buttered - Brasília - 

http://www.reclameaqui.com.br/7933409/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/peca-fragil-quebra-depois-de-13-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/7933409/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/peca-fragil-quebra-depois-de-13-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/7933409/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/peca-fragil-quebra-depois-de-13-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/3051747/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/prato-giratorio-quebra-misteriosamente/
http://www.reclameaqui.com.br/3051747/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/prato-giratorio-quebra-misteriosamente/
http://www.reclameaqui.com.br/3051747/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/prato-giratorio-quebra-misteriosamente/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
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DF Sexta-feira, 07 de Março de 2014 - 13:46 No ano de 2010 comprei um 

óculos de grau da HB. Entretanto, no uso do dia a dia, no começo deste 

ano, a haste quebrou no meio. Fui a diversas lojas que vendem óculos 

HB em Brasília e em Curitiba (mais de 6, inclusive a loja onde adquiri o 

produto) e fui informado que não há possibilidade de conserto ou 

instalação de novas hastes. Na última loja, me foi informado que o modelo 

do produto havia saído de 

linha.  http://www.reclameaqui.com.br/8155219/hb-hot-buttered/haste-

quebrou-e-nao-encontro-reposicao/ (CM48E1T26-RA) (CM49E1T26-RA). 

27.  Quebra do prato do micro-ondas - Brastemp / Consul - São Paulo - SP 

Sexta-feira, 25 de Outubro de 2013 - 14:49 - Gostaria de expor por meio 

deste minha insatisfação com a marca Brastemp.  Sobre meu microondas 

maxi gratine inox Serie: IM9050076 Modelo: BMX35ARHNA - Tem apenas 

3 anos de uso. Eu estava descongelando uma lasanha (dessas prontas), 

seguindo as instruções corretamente e na metade do tempo de 

descongelamento ouvi um barulho muito alto e forte, para minha surpresa 

era o prato do microondas que havia quebrado, ele quebrou em diversas 

partes.  

http://www.reclameaqui.com.br/6824619/brastemp-consul/quebra-do-prato-

do-microondas/ (CM50E1T27-RA) 

28.  ônibus da linha 483 quebra constantemente - City Rio Rotas Turisticas 

Ltda - Rio de Janeiro - RJ Terça-feira, 06 de Agosto de 2013 - 18:18 - No 

dia 02/08/13 peguei o ônibus no ponto regular da Penha (Estação de Trem 

Penha Circular) antes das 8h. Depois de muito demorar pra chegar na 

perimetral, esta também estava com o trânsito ruim. Logo adiante ainda na 

altura do cais do porto o ônibus parou. Um outro ônibus da linha tinha 

quebrado e os passageiros de lá foram remanejados para o ônibus onde 

eu estava. Então o inevitável: Um bom tempo parado e o ônibus ficou 

excessivamente lotado.   

 http://www.reclameaqui.com.br/6115381/city-rio-rotas-turisticas-

ltda/onibus-da-linha-483-quebra-constantemente/ (CM51E5T28-RA) 

29.  fogão eletrolux 56 SE vidro quebra fácil - Electrolux do Brasil - 

(Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos de 

http://www.reclameaqui.com.br/8155219/hb-hot-buttered/haste-quebrou-e-nao-encontro-reposicao/
http://www.reclameaqui.com.br/8155219/hb-hot-buttered/haste-quebrou-e-nao-encontro-reposicao/
http://www.reclameaqui.com.br/6824619/brastemp-consul/quebra-do-prato-do-microondas/
http://www.reclameaqui.com.br/6824619/brastemp-consul/quebra-do-prato-do-microondas/
http://www.reclameaqui.com.br/6115381/city-rio-rotas-turisticas-ltda/onibus-da-linha-483-quebra-constantemente/
http://www.reclameaqui.com.br/6115381/city-rio-rotas-turisticas-ltda/onibus-da-linha-483-quebra-constantemente/
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médio e grande porte) - Osasco - SP Quinta-feira, 11 de Julho de 2013 - 

07:28 - tenho um fogão eletrolux 56 SE, um dia abaixei a tampa de vidro 

(após utilizar) e do nada o vidro se partiu todo, passou- se uns meses 

meu filho acidentalmente quebrou o vidro externo da porta, então desde 

então estou procurando tais peças e não encontro para compra avulsa, 

nao gostaria de contratar tecnico pois cobraria alem do valor da peças seu 

trabalho. 

http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-

quebra-facil/ (CM52E4T29-RA) (CM53E4T29-RA) 

30.  Relógio quebrou no primeiro dia de uso – TNG - São Paulo - SP Terça-

feira, 22 de Abril de 2014 - 11:54 - Comprei de presente um relógio para o 

meu namorado dia 16 de abril de 2014. No dia seguinte apertamos e ele 

colocou no pulso. Após cerca de 2 horas, os polteiros soltaram e parou de 

funcionar. 

http://www.reclameaqui.com.br/8605198/tng/relogio-quebrou-no-primeiro-

dia-de-uso/ (CM54E1T30-RA) 

31.  Frigideira Ceraflame - cabo quebrou – Ceraflame - São Paulo - SP 

Domingo, 29 de Dezembro de 2013 - 22:08 - olá, comprei um conjunto de 

4 panelas em janeiro deste ano e sobre elas só tenho elogios. Só que 

neste fim de semana o cabo da frigideira quebrou dentro da pia, sem 

nenhum impacto aparente. Gostaria da reposição da frigideira, pois não 

tenho nem como arrumar a panela, já que a parte que enrosca no cabo foi 

danificada. 

http://www.reclameaqui.com.br/7442040/ceraflame/frigideira-ceraflame-

cabo-quebrou/ (CM55E1T31-RA) (CM56E1T31-RA) 

32.  Embalagem quebrou e produto não sai - La Roche-Posay - São Caetano 

do Sul - SP Quarta-feira, 19 de Março de 2014 - 11:36  -  Comprei o 

produto Rosialic AR Intense da La Roche-Posay em Agosto/2013 e desde 

o ínicio tive dificuldades para utilizar o produto, que vem em uma 

embalagem tipo pump. Em uma das minhas utilizações e com dificuldade 

de tirar o produto apertando o pump, eu chacolhei a embalagem e a 

mesma caiu da minha mão. Depois disso eu não consegui mais retirar o 

http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/5879077/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-eletrolux-56-se-vidro-quebra-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/8605198/tng/relogio-quebrou-no-primeiro-dia-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/8605198/tng/relogio-quebrou-no-primeiro-dia-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7442040/ceraflame/frigideira-ceraflame-cabo-quebrou/
http://www.reclameaqui.com.br/7442040/ceraflame/frigideira-ceraflame-cabo-quebrou/
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produto da embalagem para usar. O pump simplesmente travou e não sai 

mais produto.  http://www.reclameaqui.com.br/8279878/la-roche-

posay/embalagem-quebrou-e-produto-nao-sai/ (CM57E1T32-RA). 

33.  Minha tv quebrou, foi pra assistência há um mês e ainda não foi 

consertada – philco - barueri - sp sábado, 19 de abril de 2014 - 11:58 - ola 

, meu nome é evelin  estou muito insatisfeita com a demora no 

atendimento da assistencia tecnica da philco , minha tv tem 6 meses de 

uso e já quebrou. deixei minha tv na assistencia dia 19/03/2014 e hoje já 

é dia 19/04/2014 . eu ligo na empresa responsavel pelo conserto e a 

mesma informa que a peça nao 

chegou. http://www.reclameaqui.com.br/8590247/philco/minha-tv-quebrou-

foi-pra-assistencia-ha-um-mes-e-ainda-ao/  (CM58E1T33-RA) 

(CM59E1T33-RA) 

34.  
Fivela do cinto de couro quebrou com menos de 3 meses de uso -  VR 

Menswear - Cabo Frio - RJ Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2014 - 12:03 - 

Entrei em contato com o SAC do site Submarino para informar que o cinto 

que comprei da marca VR com menos de 3 meses de uso a fivela 

quebrou. Foi passado a informação por email que eu teria que entrar em 

contato no telefone do fabricante(21)25753502. Na terceira tentativa de 

contato com o número que o Submarino me passou, me foi passado a 

informação que esse não é o 

procedimento. http://www.reclameaqui.com.br/7870215/vr-

menswear/fivela-do-cinto-de-couro-quebrou-com-menos-de-3-meses-de-

uso/. CM60E1T34-RA) (CM61E1T34-RA). 
 

35.  minha cama quebrou com 17 dias de comprada vai fazer 3 meses e ate 

agora nada - Colchões Ortobom - PE, AL e PB - Jaboatão dos Guararapes 

- PE Sábado, 26 de Abril de 2014 - 10:27 - comprei uma cama da ortobom 

06-02-014 ate hoje ninguem apareceu pra troca minha cama fui a loja ficar 

um jogando pra o outro tou minha coluna prejudicada minha esposa 

tambem agora u ingraçado com 17 dias de comprada a cama quebra e 

ninguem resolve vc pg um abisurdo pela cama issso e um desrespeito com 

o comsumido vou proculra meus direito de comssumido ser eu fosse a 

inpressa vcs resolveriao na hora vcs da ortobom sao decepicionante 

http://www.reclameaqui.com.br/8279878/la-roche-posay/embalagem-quebrou-e-produto-nao-sai/
http://www.reclameaqui.com.br/8279878/la-roche-posay/embalagem-quebrou-e-produto-nao-sai/
http://www.reclameaqui.com.br/8590247/philco/minha-tv-quebrou-foi-pra-assistencia-ha-um-mes-e-ainda-ao/
http://www.reclameaqui.com.br/8590247/philco/minha-tv-quebrou-foi-pra-assistencia-ha-um-mes-e-ainda-ao/
http://www.reclameaqui.com.br/7870215/vr-menswear/fivela-do-cinto-de-couro-quebrou-com-menos-de-3-meses-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7870215/vr-menswear/fivela-do-cinto-de-couro-quebrou-com-menos-de-3-meses-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7870215/vr-menswear/fivela-do-cinto-de-couro-quebrou-com-menos-de-3-meses-de-uso/
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http://www.reclameaqui.com.br/8651326/colchoes-ortobom-pe-al-e-

pb/minha-cama-quebrou-com-17-dias-de-comprada-vai-fazer-3-meses/ 

(CM62E1T35-RA) (CM63E1T35-RA). 

36.  Fogão 4 Bocas 52SM Branco Piso - A tampa de vidro quebra 

constantemente. - Electrolux do Brasil - (Refrigeradores, Fogões, 

Lavadoras, Microondas e outros produtos de médio e grande porte) - 

Campinas - SP Domingo, 19 de Junho de 2011 - 20:26 - Compramos o 

Fogão 4 Bocas 52SM Branco Piso nas lojas do Carrefour no dia 

25/01/2011 para minha avó. A loja entregou sem problemas. Fiz a 

instalação do novo fogão conforme o manual e ai começou a dor de 

cabeça. Quatro dias depois a tampa de vidro estourou sozinha voando 

projeteis de vidro na cozinha inteira. Minha avó levou um susto enorme, 

fora o perigo de voar projeteis de vidro na direção dela a podendo ter o 

risco de ir a seus olhos ou ingeri-los na comida que ela preparava. 

http://www.reclameaqui.com.br/1391707/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-4-bocas-52sm-branco-piso-

a-tampa-de-vidro-quebra-cons/ (CM64E1T36-RA). 

37.  Balança que se espatifou – Beurer - Santos - SP Sexta-feira, 01 de 

Fevereiro de 2013 - 14:38 - Comprei uma balança da marca Beurer dia 

05/06/2012 ou seja tem apenas 7 meses de uso, a balança é otima bem 

precisa e tudo mais, porem é de vidro temperado e hj ouvi um estalo no 

meu quarto (lugar onde fica a balança), quando fui ver, a balança se 

quebrou em milhares de pedacinhos, ficou o formato da balança porem 

toda quebrada, tirei fotos e tudo mais. Pois bem, essa balança é o modelo 

vidro floral GS27 150k e nao custa barato, muito pelo contrario. Gostaria 

de saber como a "Beurer" poderia me ajudar. grata. ana Paula. 

http://www.reclameaqui.com.br/4442659/beurer/balanca-que-se-espatifou/ 

(CM65E4T37-RA). 

38.  Samsung S4 mini duos - tela quebrou - Samsung Electronics - Frederico 

Westphalen - RS Sábado, 26 de Abril de 2014 - 09:56 - Olá! Eu comprei o 

Samsung S4 mini DUOS pois admiro muito os produtos da linha Samsung, 

porém, eu fiquei decepcionado com o que aconteceu hoje. Meu celular 

estava no bolso de trás, e ao sentar no sofá, o celular trincou a tela. Isso 

http://www.reclameaqui.com.br/8651326/colchoes-ortobom-pe-al-e-pb/minha-cama-quebrou-com-17-dias-de-comprada-vai-fazer-3-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/8651326/colchoes-ortobom-pe-al-e-pb/minha-cama-quebrou-com-17-dias-de-comprada-vai-fazer-3-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/1391707/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-4-bocas-52sm-branco-piso-a-tampa-de-vidro-quebra-cons/
http://www.reclameaqui.com.br/1391707/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-4-bocas-52sm-branco-piso-a-tampa-de-vidro-quebra-cons/
http://www.reclameaqui.com.br/1391707/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/fogao-4-bocas-52sm-branco-piso-a-tampa-de-vidro-quebra-cons/
http://www.reclameaqui.com.br/4442659/beurer/balanca-que-se-espatifou/
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não existe!!! Como que um celular vai quebrar a tela com tão pouco 

esforço humano? E o pior de tudo, eu fui em algumas lojas da minha 

cidade, e eles querem me cobrar 900 reais para trocar a tela. Eles 

disseram que o touch está funcionando, porém só pra trocar essa tela terá 

este custo absurdo. http://www.reclameaqui.com.br/8651160/samsung-

electronics/samsung-s4-mini-duos-tela-quebrou/ (CM66E1T38-RA) 

39.  Tenda Gazebo Dobrável Belfix pode ser prática, mas quebra com o vento 

- Bel Fix – BelFix - São Paulo - SP Quinta-feira, 10 de Janeiro de 2013 - 

13:47 -  

Tenho duas Tendas Gazebo de Alumínio Dobráveis da Belfix, e não tenho 

reclamações quanto ao conforto e praticidade delas. Todavia, já perdi a 

conta de quantas vezes as hastes verticais (pés) quebraram pela ação 

do vento. Os pés são de um perfil de alumínio muito fino, e entortam-se 

até quebrar sob ação de ventos até mesmo fracos. E aí não tem jeito, tem 

que comprar outro pé e substituir. No final das contas, as sucessivas 

substituições dos pés ficam mais caras que a própria tenda. Ainda que o 

manual deixe claras as limitações em relação às intempéries, e eu sempre 

tenha instalado com muito cuidado e travando com os tirantes bem 

esticados e enterrados na areia, os pés quebram-se sempre no mesmo 

lugar: na junção com a treliça, onde existe um furo para o pino de 

travamento que fragiliza o perfil de alumínio. 

http://www.reclameaqui.com.br/4279080/bel-fix-belfix/tenda-gazebo-

dobravel-belfix-pode-ser-pratica-mas-quebra-com/ (CM67E1T39-RA) 

(CM68E1T39-RA) (CM69E3T39-RA) (CM70E3T39-RA). 

40.  .Embalagem de vidro quebrou e a empresa se nega a fazer reposição do 

produto - Sanofi-Aventis - São Paulo - SP Segunda-feira, 17 de Março de 

2014 - 11:47 - Acabo de ligar no 0800 cujos protocolos gerados foram : 

623924767 e 623925153. - Minha reclamação é a seguinte: ontem dia 16 

de março de 2014 estava na cidade de Nova Odessa a passeio quando 

minha filha de um ano apresentou febre de 38ºC. Comprei então 

Novalgina Xarope Infantil e quando fui tirar a medida para medicar minha 

filha o frasco de VIDRO caiu e QUEBROU! Quero a reposição do produto 

e a mesma me foi negada no SAC em que a Atendente Gabriela me 

http://www.reclameaqui.com.br/8651160/samsung-electronics/samsung-s4-mini-duos-tela-quebrou/
http://www.reclameaqui.com.br/8651160/samsung-electronics/samsung-s4-mini-duos-tela-quebrou/
http://www.reclameaqui.com.br/4279080/bel-fix-belfix/tenda-gazebo-dobravel-belfix-pode-ser-pratica-mas-quebra-com/
http://www.reclameaqui.com.br/4279080/bel-fix-belfix/tenda-gazebo-dobravel-belfix-pode-ser-pratica-mas-quebra-com/
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responsabiliza pela quebra do vidro! 

http://www.reclameaqui.com.br/8253119/sanofi-aventis/embalagem-de-

vidro-quebrou-e-a-empresa-se-nega-a-fazer-repo/ (CM71E1T40-RA) 

(CM72E1T40-RA). 

41.  Calça abriu inteira, costura podre! - Riu Kiu - São Paulo - SP Quarta-feira, 

22 de Janeiro de 2014 - 15:29  - Olá, comprei uma calça da Riu Kiu na loja 

Central Surf do shopping Interlagos no dia 16/12/2013... e tal foi a minha 

decepção e constrangimento quando a vesti. A usei para passar o 

réveillon, vesti a calça e quando abaixei para colocar o calçado a custura 

simplesmente estourou toda, a calça abriu inteira. Fiquei super 

constrangida pelo ocorrido e pela ocasião, em meio a amigos e 

familiares... e indignada pois não é uma marca barata. 

http://www.reclameaqui.com.br/7694692/riu-kiu/calca-abriu-inteira-costura-

podre/ (CM73E1T41-RA) (CM74E1T41-RA). 

42.  Móveis em PVC se quebram facilmente ao sentar. - Dolfin Moveis e 

Equipamentos - Curitiba - PR Terça-feira, 03 de Dezembro de 2013 - 21:58 

- Na metade de Novembro/2013 comprei no Carrefour Parolin em Curitiba, 

duas banquetas de PVC fabricadas pela Dolfin Industria e Comércio Ltda. 

As referidas baquetas logo no segundo e terceiro dia quebraram e 

começaram a rachar no assento, ressalto que na etiqueta diz que suporta 

peso de até 90 Kg e só eu e minha esposa sentamos nelas e temos peso 

inferior a isso, fomos ao Carrefour e resolvemos pegar outras duas 

banquetas e não é que com menos de 1 semana ambas também 

racharam, uma delas inclusive deixou um vergão na pele de minha nádega 

pois a sentar ela rachou de uma vez e prensou-a no vão do assento de 

PVC. http://www.reclameaqui.com.br/7172013/dolfin-moveis-e-

equipamentos/moveis-em-pvc-se-quebram-facilmente-ao-sentar/ 

(CM75E3T42-RA) (CM76E1T42-RA). 

43.  COPOS COM DEFEITO - QUEBRAM SOZINHOS - Nadir Figueiredo - São 

Paulo - SP Terça-feira, 19 de Novembro de 2013 - 15:19 - Comprei duas 

duzias de copos da linha long drink amassadinho a pouco mais de 1 mês. 

Acreditem ou não os copos quebram sozinhos. O fundo simplesmente 

"descola" do resto do corpo. O problema nao é tanto quando acontece 

http://www.reclameaqui.com.br/8253119/sanofi-aventis/embalagem-de-vidro-quebrou-e-a-empresa-se-nega-a-fazer-repo/
http://www.reclameaqui.com.br/8253119/sanofi-aventis/embalagem-de-vidro-quebrou-e-a-empresa-se-nega-a-fazer-repo/
http://www.reclameaqui.com.br/7694692/riu-kiu/calca-abriu-inteira-costura-podre/
http://www.reclameaqui.com.br/7694692/riu-kiu/calca-abriu-inteira-costura-podre/
http://www.reclameaqui.com.br/7172013/dolfin-moveis-e-equipamentos/moveis-em-pvc-se-quebram-facilmente-ao-sentar/
http://www.reclameaqui.com.br/7172013/dolfin-moveis-e-equipamentos/moveis-em-pvc-se-quebram-facilmente-ao-sentar/
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sem ninguém usar. No entanto, eu e minha filha já fomos vitimas destas 

armas. Fiz contato através do SAC e no dia seguinte ficaram de entrar em 

contato. Passado três dias resolvi novo contato e só então resolveram 

ouvir minha reclamação. De todos que já quebraram fiz questão de 

guardar 13. A posição da Nadir foi recolher estes copos e devolver 

exatamente 13. http://www.reclameaqui.com.br/7024413/nadir-

figueiredo/copos-com-defeito-quebram-sozinhos/ (CM77E1T43-RA) 

(CM78E1T43-RA). 

44.  cadeiras se quebram já 2° troca - Casas Bahia - Lojas Físicas - Suzano - 

SP Domingo, 01 de Janeiro de 2012 - 19:34 - bom não sei mais o que faço 

porque já é 2° vez que troco esse produto em menos de 1 ano as cadeiras 

são muito fracas eles quebram hoje mesmo tenho 4 cadeiras e se chegar 

uma visita em minha casa a mesma não tem onde se sentar é muito 

costrangedor pois toda vez que quebra presciso troca-los... 

http://www.reclameaqui.com.br/2211224/casas-bahia/cadeiras-se-

quebram-ja-2-troca/ (CM79E4T44-RA) (CM80E1T44-RA). 

45.  Aparelho muito fraco, as peças quebram fácil e o cabo de energia é 

muito curto. - Britânia Eletrodomésticos - Chapecó - SC Sábado, 01 de 

Junho de 2013 - 14:56 - O aspirador de pó Britânia modelo Faciclean 1640 

é muito fraquinho, as peças quebram fácil, é quase descartável. 

Compramos uma não faz trinta dias (13/05/2013), sofreu uma pequena 

queda, de aproximadamente 30 cms de altura e quebrou a tampa - não 

fecha mais. Algumas peças saltaram longe. 

http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-

eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-

de-ener/ (CM81E5T45-RA) (CM82E5T45-RA). 

46.  Porque não comprar um NISSAN? - Nissan do Brasil - Porto Alegre - RS 

Quinta-feira, 24 de Abril de 2014 - 16:16 - Porque não comprar um 

Nissan? Comprei um Nissan Livina , que paguei a vista e levou 4 meses 

para me entregarem  (...) Quando da revisão de 6 meses já haviam outros 

problemas a serem resolvidos, como a forração do chão esfarelando a 

embreagem que nunca conseguiram regular, pois afirmaram se tratar de 

um problema de projeto do carro pois este vinha com um motor fabricado 

http://www.reclameaqui.com.br/7024413/nadir-figueiredo/copos-com-defeito-quebram-sozinhos/
http://www.reclameaqui.com.br/7024413/nadir-figueiredo/copos-com-defeito-quebram-sozinhos/
http://www.reclameaqui.com.br/2211224/casas-bahia/cadeiras-se-quebram-ja-2-troca/
http://www.reclameaqui.com.br/2211224/casas-bahia/cadeiras-se-quebram-ja-2-troca/
http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/
http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/
http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/
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pela Renault e por isto não ¨casou¨bem com o carro, e que eu deveria 

mudar meu modo de dirigir usando sempre o frei de mão para parar em 

lombas e aceleram bem forte nas arrancadas para não apagar o carro 

alem do forte cheiro de embreagem queimada que permanece até hoje 

Outras surpresas foram aparecendo com o tempo; a tampa do porta luvas 

saiu na minha mão, a alça do teto quebrou quando meu filho segurou-a 

par sair do veículo machucando-se, a tampa interna do porta malas 

entortou-se com o calor. A bateria morre muito fácil. 

http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-nao-

comprar-um-nissan/ (CM83E1T46-RA) (CM84E1T46-RA). 

47.  Carro quebra muito e não inspira confiança - Peugeot do Brasil - 

Campinas - SP Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014 - 16:53 - Sou 

proprietário de um Peugeot 3008 que está na garantia e desde abril 2013 

tem apresentado uma série de problemas de motor e câmbio. Sempre sou 

atendido e o carro consertado na garantia. Entretanto, na maioria das 

vezes o veículo passa vários dias na concessionaria e nos últimos meses 

tem ficado parado mais de uma vez por mês esperando pelo diagnóstico e 

por peças para ser reparado.  

http://www.reclameaqui.com.br/7615839/peugeot-do-brasil/carro-quebra-

muito-e-nao-inspira-confianca/ (CM85E1T47-RA). 

48.  Peça Quebrou – Mallory - Natal - RN Segunda-feira, 21 de Abril de 2014 - 

16:01 Comprei um processador Mallory Best Chef e simplesmente a 

pecinha da lamina de corte se dividiu em duas partes como se tivesse 

"descolado". Antes eu tivesse comprado um processador pequeno de uma 

empresa concorrente, mas o vendendor me empurrou esse como se fosse 

de maior qualidade. Me sentindo [editado pelo Reclame Aqui. 

http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/ 

(CM86E1T48-RA). 

49.  Meu portão abre e fecha, quando bem entende! - PPA Portas e Portões 

Automáticas - Triunfo - RS Terça-feira, 07 de Janeiro de 2014 - 23:06 - 

Meu portão abre e fecha, quando bem entende! Saio de casa e quando 

volto o portão está aberto! também quando é para ficar aberto ele se 

fecha sozinho! meu Cachorro já fugiu dezenas de vezes; os controles tem 

http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-nao-comprar-um-nissan/
http://www.reclameaqui.com.br/8635139/nissan-do-brasil/porque-nao-comprar-um-nissan/
http://www.reclameaqui.com.br/7615839/peugeot-do-brasil/carro-quebra-muito-e-nao-inspira-confianca/
http://www.reclameaqui.com.br/7615839/peugeot-do-brasil/carro-quebra-muito-e-nao-inspira-confianca/
http://www.reclameaqui.com.br/8599155/mallory/peca-quebrou/
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um alcance muito pequeno; Meu controle remoto de longa distancia do 

som também faz o portão se abrir e fechar! estou muito chateado pois 

comprei um produto para me dar comodidade e segurança e não para me 

deixar frustado, tendo muito mais trabalho e total. 

http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-

automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/ 

(CM87E1T49-RA) (CM88E1T49-RA) (CM89E1T49-RA) (CM90E1T49-RA) 

(CM91E1T49-RA). 

50.  ESPALHADOR SE ABRIU - Lorenzetti - Duchas e Chuveiros - Paulista - 

PE Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2013 - 00:10 - Com pouco mais de 5 

meses de uso, o espalhador da ducha Advanced - Lorenzetti se abriu, 

espalhando agua por todos os lados. tentei até colar mas não adiantou. 

verifiquei inúmeras reclamações para este mesmo modelo aqui neste 

mesmo lugar.  http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-

e-huveiros/espalhador-se-abriu/ (CM92E4T50-RA) (CM93E4T50-RA). 

51.  O Bradesco roubou o meu dinheiro. - Banco Bradesco - São Paulo - SP 

Sexta-feira, 02 de Maio de 2014 - 08:48 - Fui até uma agência do 

Bradesco no dia 01 de maio, isso mesmo em pleno dia do trabalhador fui 

[editado pelo Reclame Aqui] pelo Bradesco. Realizei um saque no caixa 

eletrônico e quando a gaveta por onde é entregue o dinheiro abriu, 

acabei me destraíndo por alguns segundos e a gaveta se fechou sem 

entregar o meu dinheiro, aparecendo a mensagem na tela "Tempo 

esgotado, operação cancelada". Só que pra minha surpresa foi debitado o 

valor da minha conta! http://www.reclameaqui.com.br/8701076/banco-

bradesco/o-bradesco-roubou-o-meu-dinheiro/ (CM94E1T51-RA) 

(CM95E4T51-RA). 

52.  Caixa de perfume com defeito, abre e o frasco cai – Natura - Poços de 

Caldas - MG Terça-feira, 01 de Abril de 2014 - 16:59 - Me sinto totalmente 

prejudicada pela Natura. Assim como muitas pessoas. Paguei pelo 

perfume mas não usei , pois a embalagem com defeito se abriu e o 

frasco quebrou... Eu tenheo provas disso, a própria consultora estava 

perto de mim quando isso aconteceu. A Natura responde sim, mas só fala 

que NÃO PODE SER FEITO A TROCA KKKKKKKKKKKKKKKKK Como 

http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/
http://www.reclameaqui.com.br/7526656/ppa-portas-e-portoes-automaticas/meu-portao-abre-e-fecha-quando-bem-entende/
http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-e-chuveiros/espalhador-se-abriu/
http://www.reclameaqui.com.br/4503174/lorenzetti-duchas-e-chuveiros/espalhador-se-abriu/
http://www.reclameaqui.com.br/8701076/banco-bradesco/o-bradesco-roubou-o-meu-dinheiro/
http://www.reclameaqui.com.br/8701076/banco-bradesco/o-bradesco-roubou-o-meu-dinheiro/
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vai ser feito troca se o perfume se evaporou no chão???? que 

absurdo Natura. http://www.reclameaqui.com.br/8415357/natura/caixa-de-

perfume-com-defeito-abre-e-o-frasco-cai/ (CM96E1T52-RA) (CM97E4T52-

RA) (CM98E1T52-RA). 

53.  Mecânico deixou aberta a tampa do reservatório do radiador - Bono Pneus 

- Campinas - SP Sábado, 02 de Novembro de 2013 - 15:28 - No dia 26/10 

estive na Bono Pneus Unidade Av. Brasil para fazerem o balanceamento 

dos pneus e limpeza de bicos injetores de combustível do meu veiculo. 

Entretanto, alem do preço abusivo cobrado pelos serviços (R$100,00 por 

uma pastilha de freio que custa R$30,00 o par e R$40,00 reais por 

retentores dos bicos injetores que custam R$ 5,00 o kit), o mecânico de 

forma arbitrária, desnecessária e sorrateira abriu a entreabriu a tampa do 

reservatório de água do radiador, sem que lhe fosse requisitado nenhum 

tipo de serviço que envolvesse o sistema de arrefecimento do veiculo. Por 

consequência do ato, a tampa se abriu e desprendeu do veiculo enquanto 

eu trafegava pela rodovia Anhanguera, causando o derramamento do 

líquido de arrefecimento e por consequência superaquecimento do 

motor. http://www.reclameaqui.com.br/6890435/bono-pneus/mecanico-

deixou-aberta-a-tampa-do-reservatorio-do-radiador/ (CM99E4T53-RA). 

54.  CANCELA NÃO ABRE - Auto Expresso - São Paulo - SP Sábado, 15 de 

Março de 2014 - 11:25 -  - Aderi ao sistema Autoexpresso no começo de 

2014 e a cancela nunca abre quando passo pelas praças de pedágio, só 

utilizo na Ecovias sistema Anchieta Imigrantes. Já liguei no SAC e 

disseram que a tag está normal e que o problema é na Praça de Pedágio. 

Passei pela ultima vez em 08/03/2014 no Pedágio Piratininga da 

Imigrantes e não abriu, tive que esperar vir um funcionário para liberar 

meu veículo e o motorista do carro que vinha atrás começou a buzinar e 

fazer gestos obscenos, como se eu fosse culpado. 

http://www.reclameaqui.com.br/8240668/auto-expresso/cancela-nao-abre/ 

(CM100E1T54-RA) (CM101E1T54-RA) (CM102E1T54-RA). 

55.  Recebi a caixa do produto vazia. – Submarino - São Paulo - SP Quinta-

feira, 11 de Abril de 2013 - 15:52 - Comprei um smartphone e recebi a 

caixa vazia. Estava com a embalagem plástica do Submarino, porém ela 

http://www.reclameaqui.com.br/8415357/natura/caixa-de-perfume-com-defeito-abre-e-o-frasco-cai/
http://www.reclameaqui.com.br/8415357/natura/caixa-de-perfume-com-defeito-abre-e-o-frasco-cai/
http://www.reclameaqui.com.br/6890435/bono-pneus/mecanico-deixou-aberta-a-tampa-do-reservatorio-do-radiador/
http://www.reclameaqui.com.br/6890435/bono-pneus/mecanico-deixou-aberta-a-tampa-do-reservatorio-do-radiador/
http://www.reclameaqui.com.br/8240668/auto-expresso/cancela-nao-abre/
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abriu facilmente, e o lacre da caixa do produto estava meticulosamente 

cortado. Reclamei com a empresa através do chat e me pediram 4 dias 

úteis para dar um retorno. Isso é um absurdo! Minha compra foi 

claramente [editado pelo Reclame Aqui] e a empresa diz que vai me dar 

uma resposta em 4 dias úteis??? E o mais estranho é que, pesquisando 

na internet, vi reclamações sobre o mesmo motivo desde de 

2006! http://www.reclameaqui.com.br/5055967/submarino/recebi-a-caixa-

do-produto-vazia/  (CM103E5T55-RA). 

56.  A panela não abre. E agora? -  Rochedo (Clock/Panex/Penedo/T-Fal) - 

Ribeirão Pires - SP Domingo, 27 de Outubro de 2013 - 07:33  - Comprei 

uma panela Clock confort. Primeiro ela não cozinha. Segundo ela não 

abre. e essa é a primeira vez que eu uso. E o telefone do SAC não 

atende. O que faço? Deixo a comida apodrecer dentro da panela e a 

família sem janta? Ou levo todo mundo pra um restaurante e pago a conta 

com a panela, já que ela foi caríssima? 

http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-clock-panex-penedo-t-

fal/a-panela-nao-abre-e-agora/  (CM104E1T56-RA) (CM105E1T56-RA). 

57.  Janela Não Abre a mais de um ano - Hoga Construções Ltda - São Paulo 

- SP Terça-feira, 20 de Novembro de 2012 - 15:58 - Já escrevi uma 

reclamação aqui sobre a HOGA CONTRUÇÕES LTDA. 

(http://www.reclameaqui.com.br/2523166/hoga-construcoes-ltda/venham-

ver-antes-de-comprar/) A empresa ESAF contratada pela HOGA para 

fornecimento das janelas. esteve aqui pela quarta vez vieram aqui no 

Bloco 2 AP 55 Jardim Europa 1 Cotia, desmontaram a janela todas as 

vezes, a última vez o funcionário ROGÉRIO da ESAF colocou vaselina na 

janela para ela correr. http://www.reclameaqui.com.br/3916917/hoga-

construcoes-ltda/janela-nao-abre-a-mais-de-um-ano/ (CM106E1T57-RA). 

58.  Os briquedos não abre e o valor do ingresso não diminue - Hopi Hari - 

São Paulo - SP Terça-feira, 17 de Dezembro de 2013 - 17:40 - No dia 

14/12/2013 eu e meu namorado fomos ao Hopi Hari. Primeiro achamos o 

valor do ingresso um absurdo mas achamos que valia a pena. Nos 

enganamos. O hopi hari não mudou nada e os poucos brinquedos bosn 

estão todos fechados. Você paga 100,00 para acessar os brinquedos e so 

http://www.reclameaqui.com.br/5055967/submarino/recebi-a-caixa-do-produto-vazia/
http://www.reclameaqui.com.br/5055967/submarino/recebi-a-caixa-do-produto-vazia/
http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-clock-panex-penedo-t-fal/a-panela-nao-abre-e-agora/
http://www.reclameaqui.com.br/6833700/rochedo-clock-panex-penedo-t-fal/a-panela-nao-abre-e-agora/
http://www.reclameaqui.com.br/2523166/hoga-construcoes-ltda/venham-ver-antes-de-comprar/
http://www.reclameaqui.com.br/2523166/hoga-construcoes-ltda/venham-ver-antes-de-comprar/
http://www.reclameaqui.com.br/3916917/hoga-construcoes-ltda/janela-nao-abre-a-mais-de-um-ano/
http://www.reclameaqui.com.br/3916917/hoga-construcoes-ltda/janela-nao-abre-a-mais-de-um-ano/
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brinca com 2 ou 3. Por causa de filas? NÂO! Por causa que esta tudo 

fechado....nada naquele lugar 

funciona.  http://www.reclameaqui.com.br/7332678/hopi-hari/os-briquedos-

nao-abre-e-o-valor-do-ingresso-nao-iminue/ (CM107E1T58-RA). 

59.  iogurte batmilk nao abre facil, sendo preciso abrir com facas e afins, 

alem de ter vindo com gosto amargo como se fosse extragado - Elegê 

(leite) - São Paulo - SP Sábado, 02 de Fevereiro de 2013 - 00:28 - comprei 

o iogurte batmilk BANDEJA COM 6 UNIDADES, que apos a troca de 

embalagem por uma embalagem nova, nao abre facil, sendo preciso abrir 

com facas e afins, sendo trabalhoso para as crianças abrirem, o que não é 

nada higienico, nem comodo, alem de ter vindo com gosto amargo como 

se fosse extragado. http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-

leite/iogurte-batmilk-nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/ 

(CM108E5T59-RA) (CM109E5T59-RA). 

60.  Fotos que não abrem - CP7 Studio Fotográfico - Rio de Janeiro - RJ 

Segunda-feira, 31 de Março de 2014 - 12:13 -  - Adquiri o pacote de fotos 

da CP7 contendo um álbum + cd com as fotos da minha formatura 

realizada em novembro/2013! No ato da compra fui informada que todas 

as fotos que estavam no álbum e mais as fotos que foram retiradas no 

studio e externa para o convite, na colação e no baile estariam no cd que 

seria enviado após 90 dias da compra do pacote. No dia 29/03/2014 o cd 

de fotos chegou em minha residência contendo 225 fotos, das quais 95 

fotos não abrem. Gostaria de um posicionamento da empresa quanto a 

esta questão e a solução o mais rápido possível. 

http://www.reclameaqui.com.br/8397612/cp7-studio-fotografico/fotos-que-

nao-abrem/  (CM110E1T60-RA). 

61.  BLACK FRIDAY - BOLETO NÃO ABRE - Compra Fácil (Soc. Com. Imp. 

Hermes S.A) - Itu - SP Segunda-feira, 26 de Novembro de 2012 - 15:46 - 

Boa Tarde, fiz uma compra na Sexta-Feira 23/11 (Black Friday), de um 

Celular Galaxy SII lite, por R$ 499,00. Como todos os sites de compras 

estavam super movimentados, eu consegui fazer algumas boas compras! 

Mais não consegui finalizar meu pedido na loja COMPRA FACIL, nº pedido 

25324472, pois não consigo visualizar o boleto, nem imprimi-lo. Entrei em 

http://www.reclameaqui.com.br/7332678/hopi-hari/os-briquedos-nao-abre-e-o-valor-do-ingresso-nao-iminue/
http://www.reclameaqui.com.br/7332678/hopi-hari/os-briquedos-nao-abre-e-o-valor-do-ingresso-nao-iminue/
http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-leite/iogurte-batmilk-nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/
http://www.reclameaqui.com.br/4446742/elege-leite/iogurte-batmilk-nao-abre-facil-sendo-preciso-abrir-com-facas/
http://www.reclameaqui.com.br/8397612/cp7-studio-fotografico/fotos-que-nao-abrem/
http://www.reclameaqui.com.br/8397612/cp7-studio-fotografico/fotos-que-nao-abrem/
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contato com o SAC via fone e via email nº protocolo (3818402) hoje 

(26/11) a fim de buscar uma solução par ao problema,  e o atendente 

muito mal educado, me falou: - Que realmente estava com o problema nas 

compras feitas via boleto e não tinha como ele enviar a segunda via do 

boleto, porque o produto não se encontrava mais em estoque! Ou seja; o 

email de confirmação que recebi não valeu de nada!  

http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-

hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/ (CM111E1T61-RA). 

62.  V I A F Á C I L NÃO PAGA DANOS CAUSADOS AOS VEÍCULOS NAS 

CANCELAS - Sem Parar/Via fácil/Onda Livre/STP e CGMP - Simões Filho 

- BA Sexta-feira, 30 de Setembro de 2011 - 12:34 - No dia 02/08/2011, em 

torno das 19:10 tive meu carro danificado durante a passagem pela praça 

de pedágio Via Bahia - Simões Filho. Estava no sentido Salvador-Feira de 

Santana passando pela Via Fácil quando a cancela não se abriu 

arranhando o parabrisa e fazendo uma morsa na porta traseira do lado do 

motorista. Já registrei uma queixa na ANTT, pois a cancela não deveria 

danificar meu carro.  http://www.reclameaqui.com.br/1751329/sem-parar-

via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/v-i-a-f-a-c-i-l-nao-paga-danos-causados-

aos-veiculos-nas-ca/ (CM112E4T62-RA). 

63.  Multa por Evadir-se SEM PAGAR Pedágio - Com Sem Parar colado no 

vidro do carro - Sem Parar/Via fácil/Onda Livre/STP e CGMP -  Campinas - 

SP Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2013 - 17:02 - Minha insatisfação com a 

empresa se dá por uma multa contestada e sem qualquer retorno da 

empresa Via Fácil / Sem Parar. Levei uma multa por passar no pedágio 

sem pagar (incrível) em um trajeto com quatro pedágios ida e volta, 

mesmo dia, sendo que os 2 pedágios de ida eram os mesmos 2 da volta. 

Meu trajeto foi Campinas - São Paulo e vice versa, trajeto aliás que eu 

fazia todos os dias devido ao trabalho. Passei por todos os pedágios da 

ida sem problemas e um deles na volta, o de Caieiras, demorou para abrir 

a cancela, chegou a piscar alguma luz que não identifiquei de onde vinha e 

a cancela se abriu, foi questão de menos de 1 minuto. 

http://www.reclameaqui.com.br/4216395/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-

e cgmp/multa-por-evadir-se-sem-pagar-pedagio-com-sem-parar-colado/ 

http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/
http://www.reclameaqui.com.br/3956489/compra-facil-soc-com-imp-hermes-s-a/black-friday-boleto-nao-abre/
http://www.reclameaqui.com.br/1751329/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/v-i-a-f-a-c-i-l-nao-paga-danos-causados-aos-veiculos-nas-ca/
http://www.reclameaqui.com.br/1751329/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/v-i-a-f-a-c-i-l-nao-paga-danos-causados-aos-veiculos-nas-ca/
http://www.reclameaqui.com.br/1751329/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/v-i-a-f-a-c-i-l-nao-paga-danos-causados-aos-veiculos-nas-ca/
http://www.reclameaqui.com.br/4216395/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e%20cgmp/multa-por-evadir-se-sem-pagar-pedagio-com-sem-parar-colado/
http://www.reclameaqui.com.br/4216395/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e%20cgmp/multa-por-evadir-se-sem-pagar-pedagio-com-sem-parar-colado/
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(CM113E4T63-RA). 

64.  Cancela abriu e fui multado - Sem Parar/Via fácil/Onda Livre/STP e 

CGMP - Campinas - SP Sexta-feira, 27 de Setembro de 2013 - 14:19 - 

Tenho o serviço contratado do SEM PARAR VIA FACIL e chegou uma 

multa por evasão de pedágio do dia 05/06/2013. O SEM PARAR VIA 

FACIL informou que a multa é devida pois o TAG estava bloqueado no dia 

especificado, porém não fui informado de nenhum bloqueio e também a 

cancela do pedágio em questão que emitiu a multa, abriu normalmente 

no momento em que passei com o veículo. O procedimento neste caso, é 

que a cancela não se abra para que o usuário tenha que pagar o pedágio 

avulso. http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-

livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/ (CM114E1T64-RA) 

(CM115E1T64-RA) (CM116E4T64-RA). 

65.  Cancela não abre/funcionário com falta de respeito. - Sem Parar/Via 

fácil/Onda Livre/STP e CGMP - São Paulo - SP Segunda-feira, 22 de Abril 

de 2013 - 14:48 - Em 20/04/2013 no periodo da tarde estive num quiosque 

do sem parar no posto Bandeirantes rod. Airton Senna Km 29/leste, onde 

fui prontamente atendido. Colocquei em meu veículo o sistema sem parar 

paulista, a atendente informou que já poderia ser utilizado no próximo 

pedágio, a informação dela foi correta utilizei no pedágio de 

Itaquaquecetuba KM 32 leste. No dia 21/04/2013 por volta das 15:30 ao 

passar pelo sistema sem parar na rodovia Airton Senna 

ITAQUAQUECETUBA KM 32 OESTE, o equipamento sem parar não 

funcionou e foi ai que começou o mal atendimento, a falta de orientação da 

empresa junto à seus funcionários que se acham verdadeiros deuses. 

(...)Paguei o valor pedi meu comprovante ela quis negar a me dar, 

comecei a ficar nervoso e disse para ela que eu queria o nome dela e o 

RG ela continuou negando as informações e pior começou a debochar, 

dizendo "o sr. deve ficar quieto e aguardar que vou buscar, espere se 

quiser o sr. não tem razão nenhuma para me cobrar o comprovante, nem 

tem sem parar", esperei peguei meu comprovante e sai muito nervoso. 

http://www.reclameaqui.com.br/5157843/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-

e-cgmp/cancela-nao-abre-funcionario-com-falta-de-respeito/ 

http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/
http://www.reclameaqui.com.br/6581015/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-abriu-e-fui-multado/
http://www.reclameaqui.com.br/5157843/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-nao-abre-funcionario-com-falta-de-respeito/
http://www.reclameaqui.com.br/5157843/sem-parar-via-facil-onda-livre-stp-e-cgmp/cancela-nao-abre-funcionario-com-falta-de-respeito/
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(CM117E1T65-RA). 

66.  Caixa de lasanha abriu, me queimou. E o SAC não se pronuncia. - BRF 

Food Services - Rio de Janeiro - RJ Quarta-feira, 02 de Abril de 2014 - 

17:52 - Comprei uma lasanha da SADIA e ao retirá-la do microondas, a 

caixa ABRIU E ME QUEIMOU nos braços e nas pernas. Tenho foto de 

tudo! Entrei em contato com o SAC, me disseram que iam mandar 

lasanha, e que iam avaliar as fotos que enviei. Pois bem, até agora não 

me mandaram nada nem retornaram meu e-mail com alguma posição. 

Tento ligar novamente e fica só na gravação. NINGUÉM ATENDE! 

http://www.reclameaqui.com.br/8428782/brf-food-services/caixa-de-

lasanha-abriu-me-queimou-e-o-sac-nao-se-pronuncia/ (CM118E1T66-RA) 

(CM119E1T66-RA). 

67.  Comprei dois tênis pra mim e para minha irmã só pra passar nervoso - 

Capricho Abril - Itaquaquecetuba - SP Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 

2014 - 17:57 -  Comprei 02 tênis capricho no site da centauro, beleza ai 

minha irmã usou o dela primeiro simplesmente a parte que tem carmuça 

se abriu ai usei o meu hoje e abriu tambem com uma vez de uso me 

polpe né o produto simplesmente é mal elaborado. Eu exijo meus direitos 

como consumidor quero trocar os produtos. 

http://www.reclameaqui.com.br/7875124/capricho-abril/comprei-dois-tenis-

pra-mim-e-para-minha-irma-so-pra-passar-n/  (CM120E4T67-RA) 

(CM121E1T67-RA). 

68.  Sapatilha Melissa Campana papel na mesma semana abriu toda - 

Grendene calçados S/A - Rio de Janeiro - RJ domingo, 04 de novembro de 

2012 - 01:14   - Comprei uma sapatilha melissa campana papel prata...em 

menos de um mês a sapatilha se abriu toda, totalmente frágil, 

praticamente descartável, fui na loja não deram a minima, nem uma 

satisfação ou encaminhamento para outro setor nada...enviei e-mail pro 

fabricante e não obtive resposta alguma até hoje...poxa pra uma sapatilha 

de plástico, http://www.reclameaqui.com.br/3823265/grendene-calcados-s-

a/sapatilha-melissa-campana-papel-na-mesma-semana-abriu-toda/ 

(CM122E1T68-RA) (CM123E4T68-RA). 

69.  Caminhão de transporte – Nestlé - São Paulo - SP Terça-feira, 10 de 

http://www.reclameaqui.com.br/8428782/brf-food-services/caixa-de-lasanha-abriu-me-queimou-e-o-sac-nao-se-pronuncia/
http://www.reclameaqui.com.br/8428782/brf-food-services/caixa-de-lasanha-abriu-me-queimou-e-o-sac-nao-se-pronuncia/
http://www.reclameaqui.com.br/7875124/capricho-abril/comprei-dois-tenis-pra-mim-e-para-minha-irma-so-pra-passar-n/
http://www.reclameaqui.com.br/7875124/capricho-abril/comprei-dois-tenis-pra-mim-e-para-minha-irma-so-pra-passar-n/
http://www.reclameaqui.com.br/3823265/grendene-calcados-s-a/sapatilha-melissa-campana-papel-na-mesma-semana-abriu-toda/
http://www.reclameaqui.com.br/3823265/grendene-calcados-s-a/sapatilha-melissa-campana-papel-na-mesma-semana-abriu-toda/
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Setembro de 2013 - 11:44 -  No dia 04/09/2013 as 10:45hrs- O caminhão 

de placa DAO 7971 - com plotagem da referida empresa, fez uma entrega 

de entrega de material no Mercado Bergamais, na Av. Francisco Ranieri, 

Lauzane Paulista, ao termino da entrega da mercadoria, o caminhão fez 

uma curva e a porta de tras do caminhão se abriu e arrancou o 

retrovisor do meu carro, o motorista do mesmo não parou para arcar com 

o prejuizo e evadiu-se do local, entrei em contato com o SAC no telefone 

0800-770-2460 no mesmo dia 04/09/2013 as 10:55hrs e a atendente que 

se identificou como Erica, avisou que a empresa iria entrar em contato e 

até o momento não tomaram providencia. 

http://www.reclameaqui.com.br/6415529/nestle/caminhao-de-transporte/ 

(CM124E4T69-RA). 

70.  Frasco do Centrum não abriu de jeito nenhum - Laboratórios Pfizer - São 

Paulo - SP Domingo, 30 de Dezembro de 2012 - 19:03   - No dia 

30/12/2012, minha mãe, uma senhora de 85 anos, comprou o Centrum. 

Para nossa surpresa, a embalagem NÃO ABRIU de jeito nenhum! 

Tentamos durante 1 hora, e, como meu irmão mais velho não mora 

conosco, optamos por quebrar a embalagem, e, coloquei os comprimidos 

numa embalagem de um remédio manipulado em Farmácia de 

Manipulação, devidamente limpo, esterelizado e enxuto. 

http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-

centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/ (CM125E1T70-RA) (CM126E1T70-

RA). 

71.  Tampa nao fecha – Panelux - Americana - SP Domingo, 01 de Dezembro 

de 2013 - 21:17 - Não consigo fechar a tampa da panela 3D da Alcast, 

consegui utilizar somente uma vez, depois a válvula de segurança ficava 

subindo, e agora a tampa nem fecha mais, não consigo tampar para 

pegar pressão, péssimo produto. O que faço para trocar?  

http://www.reclameaqui.com.br/7144400/panelux/tampa-nao-fecha/ 

(CM127E1T71-RA) (CM128E1T71-RA). 

72.  Armário que nao fecha !!!!!! – Sidlar - São Paulo - SP Terça-feira, 16 de 

Julho de 2013 - 22:30 - Comprei um armário no ano passado, o armário 

não fecha, o fecho toque não funciona. Liguei várias vezes para pedir uma 

http://www.reclameaqui.com.br/6415529/nestle/caminhao-de-transporte/
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
http://www.reclameaqui.com.br/4206543/laboratorios-pfizer/frasco-do-centrum-nao-abriu-de-jeito-nenhum/
http://www.reclameaqui.com.br/7144400/panelux/tampa-nao-fecha/
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assistência técnica. Eles se comprometem ligar e não o fazem. 

Propaganda enganosa, produto de má qualidade!!!!!!!! Não dão assistência 

ao consumidor!!! Péssima empresa!!!!! 

http://www.reclameaqui.com.br/5932442/sidlar/armario-que-nao-fecha/ 

(CM129E1T72-RA). 

73.  Torneira não fecha pinga, pinga !!! – FAME - São Paulo - SP Terça-feira, 

03 de Setembro de 2013 - 01:29 - Caros, Adquiri uma torneira da marca 

Fame e desde o primeiro dia da instalação ela não fecha totalmente a 

água, pinga e pinga constantemente. 

http://www.reclameaqui.com.br/6351923/fame/torneira-nao-fecha-pinga-

pinga/ (CM130E5T73-RA). 

74.  nao fecha direito - Neopan - Artigos Infantis Ltda - Alumínio - SP Quinta-

feira, 23 de Janeiro de 2014 - 21:02 - Comprei um copo para meu filho 

tomar leite numa farmacia, mas quando fui utilizar o produto o mesmo 

começou a vazar, entao fui ate o estabelecimento que adquiri o produto e 

para minha surpresa me informarao que nao poderiam trocar o produto 

que eu teria que entrar em contato co voces para resolver meu problema, 

fiquei indignada porque la tinha uns cinco copos era so trocar, mas nao 

poderiam fazer. http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-

infantis-ltda/nao-fecha-direito/ (CM131E1T74-RA). 

75.  Minha porta não fecha - Ebel -Portas e janelas de alumínio - Recife - PE 

Quarta-feira, 23 de Abril de 2014 - 11:58 - Minha porta de correr não fecha 

devido uma abertura na parte superior. Entrei em contato com a ebel falei 

que queria urgente uma visita pois a obra já estava no fim, e que teria que 

retornar pra minha casa pois estava hospedada na casa de parentes, 

então no dia 07/04 me enviaram um email dizendo que com 15 dias o 

técnico entraria em contato comigo, não tenho todo esse tempo, então 

enviei um novo email dizendo que não daria tempo, e hoje 23/04 liguei a 

atendente me falou que entraria em contato com o técnico. 

http://www.reclameaqui.com.br/8618913/ebel-portas-e-janelas-de-

aluminio/minha-porta-nao-fecha/ (CM132E1T75-RA). 

76.  Aparelho muito fraco, as peças quebram fácil e o cabo de energia é muito 

curto. - Britânia Eletrodomésticos - Chapecó - SC Sábado, 01 de Junho de 

http://www.reclameaqui.com.br/5932442/sidlar/armario-que-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/6351923/fame/torneira-nao-fecha-pinga-pinga/
http://www.reclameaqui.com.br/6351923/fame/torneira-nao-fecha-pinga-pinga/
http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-infantis-ltda/nao-fecha-direito/
http://www.reclameaqui.com.br/7713143/neopan-artigos-infantis-ltda/nao-fecha-direito/
http://www.reclameaqui.com.br/8618913/ebel-portas-e-janelas-de-aluminio/minha-porta-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/8618913/ebel-portas-e-janelas-de-aluminio/minha-porta-nao-fecha/
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2013 - 14:56 - O aspirador de pó Britânia modelo Faciclean 1640 é muito 

fraquinho, as peças quebram fácil, é quase descartável. Compramos uma 

não faz trinta dias (13/05/2013), sofreu uma pequena queda, de 

aproximadamente 30 cms de altura e quebrou a tampa - não fecha mais. 

Algumas peças saltaram longe. 

http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britaniaeletrodomesticos/aparelho

-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/ (CM133E1T76-

RA). 

77.  Restaurante fecha e site não se pronuncia - Leve Online - Florianópolis - 

SC Segunda-feira, 15 de Outubro de 2012 - 18:11 - Comprei 2 cupons 

para jantar em restaurante japonês "Sushi Moon", no site "Leve Online". 

No dia 04/09. Tentando agendar data para utilização, e não obtendo 

atendimento, tentei enviar um email no site, para reclamação. Para minha 

surpresa, o link "Fale Conosco" nos leva para a atualização de perfil, e não 

para o envio de mensagens. Entrando na área de cupons, não encontrei 

os meus na área de cupons ativos, achando estranho, fui olhar na outras 

áreas, e acabei encontrando na área "Cupons Expirados" no dia 

30/09. http://www.reclameaqui.com.br/3712815/leve-online/restaurante-

fecha-e-site-nao-se-pronuncia/  (CM134E1T77-RA). 

78.  fechadura não fecha - Ebel -Portas e janelas de alumínio - Jaboatão dos 

Guararapes - PE Segunda-feira, 05 de Agosto de 2013 - 07:32 - Minha 

esposa fez uma reclamação via internet sobre a porta comprada 

recentemente e já faz uma semana e não tivemos nenhuma resposta. 

Comprei essa porta 4 folhas da marca ebel porque achei que era a melhor 

marca do mercado mas, não adianta ter marca boa e um atendimento ao 

cliente péssimo. meu nome Irenildo Guimaraes minha esposa que fez a 

reclamação Josilda Elias da Silva. 

http://www.reclameaqui.com.br/6096535/ebel-portas-e-janelas-de-

aluminio/fechadura-nao-fecha/ (CM135E1T78-RA). 

79.  Garrafa não fecha completamente - Invicta Garrafas Térmicas - Belo 

Horizonte - MG Domingo, 19 de Janeiro de 2014 - 17:36 - Ganhei uma 

garrafa térmica de Natal e, ao utilizar a garrafa, percebi que a tampa não 

fecha completamente e o liquido vaza, além de não mantê-lo quente. 

http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/
http://www.reclameaqui.com.br/5516679/britania-eletrodomesticos/aparelho-muito-fraco-as-pecas-quebram-facil-e-o-cabo-de-ener/
http://www.reclameaqui.com.br/3712815/leve-online/restaurante-fecha-e-site-nao-se-pronuncia/
http://www.reclameaqui.com.br/3712815/leve-online/restaurante-fecha-e-site-nao-se-pronuncia/
http://www.reclameaqui.com.br/6096535/ebel-portas-e-janelas-de-aluminio/fechadura-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/6096535/ebel-portas-e-janelas-de-aluminio/fechadura-nao-fecha/
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Liguei para o SAC e fui muito bem atendida, porém não consegui que a 

empresa trocasse o produto, uma vez que não possuo a Nota Fiscal ou 

Cupom Fiscal da loja para comprovar que a garrafa ainda está dentro dos 

3 meses de garantia. http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-

garrafas-termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/ (CM136E5T79-RA) 

(CM137E5T79-RA). 

80.  Porta não fecha - JCI Esquadrias de Alumínio - Guarulhos - SP Sexta-

feira, 20 de Dezembro de 2013 - 11:20 -  Adquiri uma porta balcao de 

aluminio na na loja de materiais de construção DELUCA em Guarulhos, 

após a instalação da mesma foi verificado que a mesma não se 

movimentava no trilho de forma correta e não trancava através da chave 

em hipotese nenhuma. Foi feito contato com a loja que repassou o 

problema ao fabricante no dia 17/12/13, e até a presente data não retornou 

com solução alguma. http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-

esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/ (CM138E2T80-RA). 

81.  Desrespeito total com o consumidor - Sierra Móveis - Piracicaba - SP 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014 - 10:33 - Voltamos as 18h00 a loja 

fechava as 19h00, o Sr. Dionízio nos atendeu e nos levou até o sofá 

novamente dissemos que iríamos fechar o negócio e pedimos se era 

possível mais um desconto, o vendedor desceu na parte térrea da loja 

para consultar a nossa proposta, e depois de uns minutos voltou dizendo 

que o sofá já estava vendido e tratava-se de peça única ???? Não 

entendemos nada pois o sofá não estava vendido até as 14h00 quando 

saímos da loja, quando voltamos não tinha qualquer aviso de vendido, 

continuava em exposição, a loja estava vazia não entrava uma viva alma 

todo tempo que ficamos lá e não foi pouco, o sofá estava totamente 

escondido na parte de cima da loja e não se tratava de um sofá barato que 

se vende facilmente.  Incrédula pedi que ele me mostrasse a nota fiscal 

de venda e então numa demostração de total desrespeito ele me mostrou 

uma nota do dia anterior (10/01), onde constava uma lista enorme de 

móveis e apenas o valor total da compra. 

http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-moveis/desrespeito-total-

com-o-consumidor/ (CM139E6T81-RA). 

http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-garrafas-termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/
http://www.reclameaqui.com.br/7655799/invicta-garrafas-termicas/garrafa-nao-fecha-completamente/
http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/7368551/jci-esquadrias-de-aluminio/porta-nao-fecha/
http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-moveis/desrespeito-total-com-o-consumidor/
http://www.reclameaqui.com.br/7609226/sierra-moveis/desrespeito-total-com-o-consumidor/
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82.  Bom Negócio - Cuiabá - MT Quinta-feira, 27 de Novembro de 2014 - 14:45 

- O site que anuncia em seu nome o Bom Negócio a cada 1 minuto 4 

coisas vendem. Porém nao é o que acontece de fato, pois as 

negociações nem sempre são boas como diz o anúncio e após ter sido 

[editado pelo Reclame Aqui] por um [editado pelo Reclame Aqui] conheci 

outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, e o site de uma 

forma ou de outra tem sua responsabilidade. 

http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-negocio/editado-pelo-

reclame-aqui-mt/ (CM140E1T82-RA). 

83.  NIKE AIR MAX BOLHA FUROU EM 10 DIAS - Nike do Brasil - São 

Bernardo do Campo - SP Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2014 - 10:14 - 

No dia 29/12/2013. Comprei um Nike Air Max bolha, na loja Tennis Bar, 

em São Bernardo do Campo. Paguei R$ 599,00, em um tennis que furou 

em 10 dias. Ligeui na loja, que informou que não será feito a troca do 

produto, e que não se recusa mandar para a Assistência ds Nike, porém já 

deixou claro que nada será feito. 

http://www.reclameaqui.com.br/7579652/nike-do-brasil/nike-air-max-bolha-

furou-em-10-dias/ (CM141E1T83-RA) (CM142E1T83-RA). 

84.  Pneu furou com 10km - Caçula de Pneus - Guarulhos - SP Sexta-feira, 21 

de Setembro de 2012 - 20:21 - Dia 20/09/2012 aproximadamente as 15h 

liguei na Sac da Caçula de Pneus 11-30406464 e falei com atendente se 

comprando o pneu aro 14 -185/70 para meu Ford Focus nas lojas da 

Paulo Faccini em Guarulhos seria o mesmo preço do site! A atendente 

com muita atenção me informou que faria o mesmo valor anunciado no 

site com mesmo parcelamento. Então pedi para reservar duas unidades 

que iria retirar até as 17h. Chegando na loja 802 da Paulo Faccini, falei 

com o gerente que iria fazer a retirada de duas unidades do Pneu citado, o 

mesmo me perguntou se eu queria fazer a instalação e me informou que 

era super importante fazer a troca dos bicos e tambem fazer 

balanceamento e alianhamento e perguntei quanto seria o serviço. 

http://www.reclameaqui.com.br/3594662/cacula-de-pneus/pneu-furou-com-

10km/ (CM143E1T84-RA). 

85.  Pneu furou com menos de um mês de uso e cadê a garantia? - 

http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-negocio/editado-pelo-reclame-aqui-mt/
http://www.reclameaqui.com.br/10866474/bom-negocio/editado-pelo-reclame-aqui-mt/
http://www.reclameaqui.com.br/7579652/nike-do-brasil/nike-air-max-bolha-furou-em-10-dias/
http://www.reclameaqui.com.br/7579652/nike-do-brasil/nike-air-max-bolha-furou-em-10-dias/
http://www.reclameaqui.com.br/3594662/cacula-de-pneus/pneu-furou-com-10km/
http://www.reclameaqui.com.br/3594662/cacula-de-pneus/pneu-furou-com-10km/
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Bridgestone/Firestone - Taboão da Serra - SP Segunda-feira, 25 de 

Novembro de 2013 - 21:40 - Venho através deste reclamar do atendimento 

da Bridgstone, ou seja, pela falta de atendimento. Em 17 de outubro 

comprei um carro e extamento um mês após a compra o pneu furou de 

uma forma que não é possível aproveitá-lo. Em contato com o fabricante 

do veículo e de acordo com o manual está destacado que tem garantia e 

que a mesma deve ser obtida através do fabricante. Pois bem, desde o dia 

18 tento contato com a Bridgstone e nada. 

http://www.reclameaqui.com.br/7082988/bridgestone-firestone/pneu-furou-

com-menos-de-um-mes-de-uso-e-cade-a-garantia/ (CM144E1T85-RA) 

(CM145E1T85-RA). 

86.  Minha Cota FUROU!!! Fura sempre, o que fazer!!! - Editora Abril - São 

Paulo - SP Quinta-feira, 03 de Janeiro de 2013 - 16:15 - Minha Cota 

FUROU!!! Fura sempre, o que fazer!!! Estou no ramo de jornaleira ha dez 

meses e das coisas que o antigo dono me passou, segui em diante 

contando com ajuda e o contato que o entregador me passa. Com muita 

paciência fui aos poucos entendendo os erros que insistem em acontecer 

com frequência, mais sem aceitar o descaso e a frequência de revistas 

que não chegam em minha banca. 

http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-cota-furou-

fura-sempre-o-que-fazer/ (CM146E1T86-RA) (CM147E1T86-RA) 

(CM148E1T86-RA) (CM149E1T86-RA). 

87.  Bota furou - Mundial calçados - São Paulo - SP Quarta-feira, 30 de 

Outubro de 2013 - 11:31 - Comprei em 02/08/2013 02 botas iguais ( uma 

preta e outra caramelo ) na Mundial Calçados de Osasco, a Caramelo logo 

apresentou um furo na lateral da bota, mas o pior foi o que aconteceu com 

a preta, apareceu um furo bem na frente da bota no pé direito. Paguei R$ 

79,90 por cada uma, sendo que estava na promoção, o preço real era 150 

reais. Não comprei botas para durarem 3 meses e sim no mínimo 3 anos... 

Me sinto [editado pelo Reclame Aqui] as botas parecem de papelão, estão 

desintegrando... São da própria marca da Mundial. 

http://www.reclameaqui.com.br/6862068/mundial-calcados/bota-furou/ 

(CM150E1T87-RA). 

http://www.reclameaqui.com.br/7082988/bridgestone-firestone/pneu-furou-com-menos-de-um-mes-de-uso-e-cade-a-garantia/
http://www.reclameaqui.com.br/7082988/bridgestone-firestone/pneu-furou-com-menos-de-um-mes-de-uso-e-cade-a-garantia/
http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-cota-furou-fura-sempre-o-que-fazer/
http://www.reclameaqui.com.br/4225626/editora-abril/minha-cota-furou-fura-sempre-o-que-fazer/
http://www.reclameaqui.com.br/6862068/mundial-calcados/bota-furou/
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88.  Mordedor Galinha Pintadinha furou - Toyster Brinquedos - São José dos 

Campos - SP Sexta-feira, 30 de Agosto de 2013 - 10:35 - comprei 3 

mordedores da sua marca FLOOTY, sendo que dois já furaram, o 

primeiro, fiz a besteira de jogar fora, isso é um erro, pois furou quando 

minha filha (que hoje tem 11 meses) brincava, ontem a noite, furou o 

segundo mordedor, este com o desenho da Galinha Pintadinha. Estou 

com receio da marca e no momento, não comprarei mais este 

produto!  http://www.reclameaqui.com.br/6324720/toyster-

brinquedos/mordedor-galinha-pintadinha-furou/ (CM151E1T88-RA) 

(CM152E1T88-RA) (CM153E1T88-RA) (CM154E2T88-RA). 

89.  Bola Cara, furou muito facilmente – Penalty - Belo Horizonte - MG 

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2014 - 01:51 - Comprei uma Bola Penalty 

S11 Pró Termotec 8 Society Cor: Branco+Azul Piscina na loja de comercio 

eletrnico NETSHOES. Com menos de 3 meses a referida bola furou em 

dois lugares^, ficando assim inutilizada. Solicito por gentileza que seja me 

dado uma solução para o problema, pois acho que paguei muito caro pela 

bola (R$ 152,91), para em pouco tempo perceber que a bola não foi 

suficientemente capaz de suportar alguns chutes em grama 

sintética. http://www.reclameaqui.com.br/7777209/penalty/bola-cara-furou-

muito-facilmente/  (CM155E5T89-RA) (CM156E1T89-RA). 

90.  FURADEIRA NAO FURA - Makita Ferramentas Elétricas - Campina 

Grande - PB Segunda-feira, 14 de Maio de 2012 - 21:51 -  Comprei no dia 

uma maquina de furar MAKITA na autorizada da marca da minha cidade 

bazar elétrico no dia 18/11/2011 NS da maquina 0138835 NF 025340 apos 

4 visitas autorizada alegando que durante o usos a maquina para de furar, 

retornei a autorizada onde daiquiri a maquina e disse que a maquina não 

prestava e não queria mais ela pois a principal função dela não funcionou 

desde nova, após entrar em contato através do 0800 da MAKITA a 

atendente me passou que iria entrar em contato com a respectiva mais ate 

agora vai fazer 3 semanas e nenhuma resposta nem da autorizada nem da 

fabrica (...). http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-

eletricas/furadeira-nao-fura/  (CM157E1T90-RA). 

91.  BOLA BOSU FURA NOVAMENTE - Instituto São Paulo - Rondonópolis - 

http://www.reclameaqui.com.br/6324720/toyster-brinquedos/mordedor-galinha-pintadinha-furou/
http://www.reclameaqui.com.br/6324720/toyster-brinquedos/mordedor-galinha-pintadinha-furou/
http://www.reclameaqui.com.br/7777209/penalty/bola-cara-furou-muito-facilmente/
http://www.reclameaqui.com.br/7777209/penalty/bola-cara-furou-muito-facilmente/
http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-eletricas/furadeira-nao-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/2927280/makita-ferramentas-eletricas/furadeira-nao-fura/
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MT Sexta-feira, 08 de Março de 2013 - 12:18 - á vamos nós de novo, em 

setembro do ano passado, entrei em contato com a loja pois a bola Bosu 

que eu havia comprado apresentou um defeito e não suportou o uso após 

2 meses onde sua borracha apareceu um furo. Tive muita dificuldade em 

ter a solução do meu problema me enrolaram 2 meses para resolver, e 

ainda por cima tive que pagar o envio do produto com defeito ( sabendo 

que isso deveria ser arcado por parte da empresa), mas como eu 

necessitava do produto pois já estava sem o mesmo a tanto tempo, paguei 

e recebi o produto após alguns dias.  

http://www.reclameaqui.com.br/4710309/instituto-sao-paulo/bola-bosu-

fura-novamente/ (CM158E5T91-RA). 

92.  COM UMA HORA DE USO O PNEU FURA - Della Via Pneus - São Paulo 

- SP Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2014 - 16:19 - Fiz um orçamento pelo 

televendas de 3 pneus com montagem para a a Unidade Freg. do Ó. Feito 

a instalação dos pneus, alinhamento e balanceamento. Após a saída da 

loja, dirigindo pela av. Ermano Marchetti, Lapa, o pneu NOVO localizado 

na parte dianteira direita fez um estouro e foi murchando. Fiz a troca do 

pneu com a ajuda de um rapaz e voltei a loja para fazer a SUBSTITUIÇÃO 

do pneu, visto que o pneu tem 5(Cinco anos de garantia), e eu havia 

rodado pouco menos de 1 hora com o pneu. Na loja, fui bem atendida 

pelos rapazes que fizeram a montagem. Ao relatarem o caso ao gerente 

Junior o mesmo, pediu para esvaziar o pneu, e ficou cutucando com uma 

chave de fenda, e alegou que a avaria teria sido causada por mim. O 

mesmo, adentrou para dentro da loja, alegando que não faria a troca, sem 

prestar mais esclarecimentos. 

http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-hora-

de-uso-o-pneu-fura/ (CM159E1T92-RA). 

93.  pneu fura fura - Levorin Pneus - Presidente Venceslau - SP Sexta-feira, 09 

de Agosto de 2013 - 12:07 - troquei o pneu da moto e sempre troco a 

camara junto com o pneu optei por colocar a camara da mesma marca do 

pneu .................................... segundo o revendedor o pneu era muito bom 

............................ ja consertei umas 4 a 5 vezes na ultima o borracheiro 

fez um "manchão" hoje o pneu furou de novo comprei o pneu 14/02/2013 

http://www.reclameaqui.com.br/4710309/instituto-sao-paulo/bola-bosu-fura-novamente/
http://www.reclameaqui.com.br/4710309/instituto-sao-paulo/bola-bosu-fura-novamente/
http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-hora-de-uso-o-pneu-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/7771613/della-via-pneus/com-uma-hora-de-uso-o-pneu-fura/
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esta em bom estado ainda externamente mas por dentro segundo o 

borracheiro esta mordendo a câmara ............................... pneu com defeito 

e  agora? ............................detalhe nenhum dos consertos foi por prego ou 

objeto cortante e sim o proprio pneu que fura estou indo agora mais uma 

vez ao borracheiro cada conserto $7,00x5= 35,00 fora $110,00 pneu mais 

$30,00 da camara olha só o prejuizo!!!!!!!............ 

http://www.reclameaqui.com.br/6142454/levorin-pneus/pneu-fura-fura/ 

(CM160E1T93-RA). 

94.  A panela Furou – Alegrete - Ribeirão Pires - SP Segunda-feira, 04 de 

Junho de 2012 - 18:45 - Comprei uma panela para minha mãe, dia 

20/04/12. A panela não tem nem dois meses de uso, ainda nem terminei 

de pagar, e a panela já furou. O que devo fazer para ter uma panela 

nova? http://www.reclameaqui.com.br/3032846/alegrete/a-panela-furou/ 

(CM161E1T94-RA) (CM162E1T94-RA). 

95.  Não me dão retorno - tênis furou com menos de 03 meses - Mizuno – 

Alpargatas - Osasco - SP Domingo, 19 de Janeiro de 2014 - 21:07 -- 

Comprei em 30/08 um Mizuno Wave, na World Tennis (o qual ainda estou 

pagando). Com menos de 03 meses de uso, abriu um buraco na parte 

superior! Entrei em contato com a Alpargatas, que me recomendou enviar 

o produto para análise.  http://www.reclameaqui.com.br/7656813/mizuno-

alpargatas/nao-me-dao-retorno-tenis-furou-com-menos-de-03-meses/ 

(CM163E1T95-RA). 

96.  Tênis novo rasgou - Mizuno – Alpargatas - São Paulo - SP Sexta-feira, 

02 de Maio de 2014 - 17:00 -  Comprei o Tênis Mizuno Wave Enigma 3 - 

Azul/ Verde/ Amarelo, há cerca de três meses, usei poucas vezes, não 

lavei, achei de uma ótima confortabilidade, porém, na parte do tecido "air" 

começou a rasgar, Já tive tênis com o mesmo tipo de tecido e sei que 

demora um bom tempo até o tecido se desgastar e não com simples três 

meses de uso. Pelo preço que paguei, um alto preço, inclusive, gostaria de 

saber como prosseguir, se existe algum tipo de garantia ou coisa parecida. 

http://www.reclameaqui.com.br/8706630/mizuno-alpargatas/tenis-novo-

rasgou/ (CM164E1T96-RA). 

  

http://www.reclameaqui.com.br/6142454/levorin-pneus/pneu-fura-fura/
http://www.reclameaqui.com.br/3032846/alegrete/a-panela-furou/
http://www.reclameaqui.com.br/7656813/mizuno-alpargatas/nao-me-dao-retorno-tenis-furou-com-menos-de-03-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/7656813/mizuno-alpargatas/nao-me-dao-retorno-tenis-furou-com-menos-de-03-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/8706630/mizuno-alpargatas/tenis-novo-rasgou/
http://www.reclameaqui.com.br/8706630/mizuno-alpargatas/tenis-novo-rasgou/
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97.  Saco de poliéster - Assa fácil – RoyalPack - Colombo - PR Sábado, 07 de 

Dezembro de 2013 - 22:15 -   O Saco de poliéster rasga facilmente, 

coloquei quatro vezes o pacote até conseguir que um desse certo. 

Comprei para experimentar e não gostei nada do resultado. 

http://www.reclameaqui.com.br/7218698/royalpack/saco-de-poliester-assa-

facil/ (CM165E5T97-RA). 

98.  Fichário rasga sozinho - Cadernos Jandaia - Indústria Bignardi - 

Guarulhos - SP Quinta-feira, 15 de Agosto de 2013 - 17:16 - Comprei um 

fichário coca cola - Coke da marca Jandaia e com menos de duas 

semanas de uso ele rasgou na junção entre a capa e a parte de traz. 

Estou muito insatisfeita e chateada .a capa esta metade solta e por ser de 

plástico já me cortou o dedo duas vezes e estragou um cachecol. Logo 

não poderei mais usa-lo.  

http://www.reclameaqui.com.br/6197300/cadernos-jandaia-industria-

bignardi/fichario-rasga-sozinho/  (CM166E1T98-RA) (CM167E1T98-RA). 

99.  Bola de FOM rasga com facilidade - Risco para crianças!!! – FOM - 

Piracicaba - SP Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2013 - 10:54 - Meu 

filho de 1 ano ganhou uma bola de FOM... a vendedora disse que era 

antialergica, lavável e segura para crianças. Coloquei a bola para lavar na 

máquina de lavar (assim como faço quinzenalmente com todas as 

pelúcias), no ciclo delicado. A bola se rasgou, fez uma sujeira 

inacreditável e quase estragou minha máquina. O problema porem não foi 

a sujeira, foi observar a facilidade com que o produto rasgou, expondo 

um bebê a um risco enorme de bronco aspiração caso a criança rasgue o 

produto durante uma brincadeira/ com os 

dentes.   http://www.reclameaqui.com.br/7309360/fom/bola-de-fom-rasga-

com-facilidade-risco-para-criancas/ (CM168E5T99-RA) (CM169E4T99-RA) 

(CM170E1T99-RA). 

100.  fita adesiva que rasga - Capricho Fraldas - Paraguaçu Paulista - SP Terça-

feira, 29 de Outubro de 2013 - 16:36  - 4 fraldas do pacote, ao pregar a fita 

ela rasga, abri uma reclamação no site e liguei no telefone, resolvi entrar 

aqui pra ajudar outras pessoas que possam vir a ter o msm problema. Em 

contato com a capricho fui bem atendida, porém me pediu pra que 

http://www.reclameaqui.com.br/7218698/royalpack/saco-de-poliester-assa-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/7218698/royalpack/saco-de-poliester-assa-facil/
http://www.reclameaqui.com.br/6197300/cadernos-jandaia-industria-bignardi/fichario-rasga-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/6197300/cadernos-jandaia-industria-bignardi/fichario-rasga-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/7309360/fom/bola-de-fom-rasga-com-facilidade-risco-para-criancas/
http://www.reclameaqui.com.br/7309360/fom/bola-de-fom-rasga-com-facilidade-risco-para-criancas/
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enviasse pelo correio o produto com defeito, vamos ver se irá compensar 

esse trabalho, não é muito, mais de qq forma vamos ver a empresa. 

http://www.reclameaqui.com.br/6854380/capricho-fraldas/fita-adesiva-que-

rasga/ (CM171E1T100-RA). 

101.  PELICULA PROTETORA SE RASGA - Aurora Alimentos - Mogi das 

Cruzes - SP Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 - 13:52 - - Liguei no 

SAC pra reclamar e dizer que todas as vezes que compro essa lasanha a 

pelicula protetora de cima não sai nem a pau. Tento retirar com cuidado 

mas se rasga inteira, é um transtorno. Aì a atendente só disse que 

registrou meu comentário e mais 

nada.  http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-alimentos/pelicula-

protetora-se-rasga/ (CM172E1T101-RA) (CM173E1T101-RA). 

102.  SOFA PESSIMA QUALIDADE!!!! TECIDO RASGA EM POUCOS 

MESES!!! - Sylvia Design - São Paulo - SP Segunda-feira, 09 de 

Dezembro de 2013 - 16:50 - podem verificar a garantia do tecido é de 

apenas 3 meses!!!! por quê??? o tecido do sofá é de pessima qualidade 

em pouco tempo de uso começa a rasgar soltar pedaços na roupa de seus 

convidados!!! horrivel!!! o sac recomendou comprar o tecido novo de boa 

qualidade no bras e contratar um profissional para trocar!!! que serviço de 

atendimento ao cliente faz isto?  

http://www.reclameaqui.com.br/7233761/sylvia-design/sofa-pessima-

qualidade-tecido-rasga-em-poucos-meses/ (CM174E1T102-RA). 

103.  Sofá de R$1.800,00 rasga com dois mêses de uso - Casas Bahia - Lojas 

Físicas Santana de Parnaíba - SP Quarta-feira, 23 de Outubro de 2013 - 

23:58 - - Comprei 4 itens na loja Casas Bahia do município de Santana de 

Parnaíba totalizando R$ 4.686,86. Dentre eles um sofá de 2 e 3 lugares no 

valor de R$ 1.818,00. Optei por comprar um sofá neste valor pois queria 

um produto de qualidade e durabilidade. Qual a minha surpresa quando, 

com dois meses de uso, me surpreendi com um rasgo no acento. Me dirigi 

à loja e a gerente, Sra. Lourdes, muito simpática e atenciosa, agendou a 

visita de um técnico para avaliar o móvel. Na data agendada o profissional 

compareceu à minha casa e, em menos de 3 minutos deu o seu 

diagnóstico: "MAU USO". http://www.reclameaqui.com.br/6810108/casas-

http://www.reclameaqui.com.br/6854380/capricho-fraldas/fita-adesiva-que-rasga/
http://www.reclameaqui.com.br/6854380/capricho-fraldas/fita-adesiva-que-rasga/
http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-alimentos/pelicula-protetora-se-rasga/
http://www.reclameaqui.com.br/6570894/aurora-alimentos/pelicula-protetora-se-rasga/
http://www.reclameaqui.com.br/7233761/sylvia-design/sofa-pessima-qualidade-tecido-rasga-em-poucos-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/7233761/sylvia-design/sofa-pessima-qualidade-tecido-rasga-em-poucos-meses/
http://www.reclameaqui.com.br/6810108/casas-bahia/sofa-de-r-1-800-00-rasga-com-dois-meses-de-uso/
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bahia/sofa-de-r-1-800-00-rasga-com-dois-meses-de-uso/ (CM175E1T103-

RA). 

104.  Borda da Piscina Rasga Sozinha !!! – Bestway - Charqueadas - RS 

Quarta-feira, 26 de Junho de 2013 - 16:42 - Em janeiro de 2012 comprei 

uma piscina Bestway, a Fastset de 6.844 Lt., a compra foi feita dia 

26/01/2012, deve ter demorado umas duas semanas pra chegar !! 

Resultado: Montamos ela no meio de Fevereiro, usamos, desmontamos 

ela em Março/2012 (pois aqui já começa a esfriar), enfim mais ou menos 1 

mês e meio de uso !!!! Dobramos e a guardamos segundo as instruções do 

fabricante ! Esse verão montamos ela novamente em Janeiro/2013, já em 

Março vimos que a coloração da borda estava diferente e como começou 

a esfriar de novo, não a usamos mais, mas decidimos deixá-la montada 

para Reutilização da água !!!! 

http://www.reclameaqui.com.br/5734494/bestway/borda-da-piscina-rasga-

sozinha/ (CM176E1T104-RA). 

105.  Mochila rasgou – kipling - Rio de Janeiro - RJ Terça-feira, 29 de Abril de 

2014 - 12:27 - Ano passado meu marido viajou para Orlando e comprou 

meu primeiro produto da Kipling, pois todos já haviam me falado da 

qualidade e da resistencia da mesma. Estou com o produto um pouco 

mais de 6 meses quando fui lavar na máquina (sempre lavei minhas 

mochilas na máquina e nunca tinha tido problema algum) e, tal foi a minha 

surpresa que a mochila rasgou nas costa de ponta a ponta. 

http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/ 

(CM177E1T105-RA) (CM178E1T105-RA). 

106.  Calça do terno rasgou - VR Menswear - Recife - PE Domingo, 08 de 

Dezembro de 2013 - 23:10 - Comprei um costume na VR do Shopping 

Recife no ano passado para usá-lo na minha formatura. Utilizei-o apenas 

por cinco vezes (na tiragem das fotos para o convite, no culto, na colação 

e em dois casamentos posteriores). O último casamento ocorreu no 

sábado (ontem), dia 07 de dezembro. No término da festa, tirei meu sapato 

no carro para ficar mais confortável e voltei dirigindo. Ao chegar à garagem 

do edifício, calcei o sapato e me abaixei para amarrá-lo. Foi aí que minha 

calça rasgou. Abriu uma fenda na parte de trás, na costura no meio da 

http://www.reclameaqui.com.br/6810108/casas-bahia/sofa-de-r-1-800-00-rasga-com-dois-meses-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/5734494/bestway/borda-da-piscina-rasga-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/5734494/bestway/borda-da-piscina-rasga-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/8676201/kipling/mochila-rasgou/
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bunda (não descoseu, rasgou mesmo) 

http://www.reclameaqui.com.br/7223957/vr-menswear/calca-do-terno-

rasgou/ (CM179E1T106-RA) (CM180E1T106-RA). 

107.  Bico da caneca antivazamento rasgou – Lillo - São Paulo - SP Sábado, 

11 de Janeiro de 2014 - 10:45 - Comprei três canecas antivazamento da 

Lillo e os bicos de duas delas rasgaram no furo por onde sai o líquido, 

agora o furo ficou super largo e quando minha filha suga sai muito mais 

líquido do que deveria. O material é muito fino e fraco. Tenho uma 

garrafinha similar de outra marca, com o bico parecido, mas bem mais 

forte, acho que terei que trocar as canecas da Lillo por essa garrafinha... 

uma pena porque realmente achei as canecas muito 

bonitas. http://www.reclameaqui.com.br/7568158/lillo/bico-da-caneca-

antivazamento-rasgou/ (CM181E1T107-RA) (CM182E1T107-RA). 

108.  PRODUTO ESTRAGA E FICA POR ISSO MESMO - PATOGE IND. E 

COM. LTDA – ME - Martinho Campos - MG Segunda-feira, 31 de Março 

de 2014 - 13:10 - Comprei uma calça, uma das mais caras da coleção e na 

terceira lavagem ela rasgou, sendo que não tinha detalhe desfiado. A loja 

representante mandou o produto para análise e depois de mais de um mês 

de espera, veio o laudo dizendo que foi por eventos externos. É uma falta 

de respeito, não se importam com o consumidor final que leva o produto 

para casa e paga caro e bem caro por isso. Não fazem uma pesquisa para 

ver o histórico do cliente com o fornecedor 

representante.  http://www.reclameaqui.com.br/8398384/patoge-ind-e-com-

ltda-me/produto-estraga-e-fica-por-isso-mesmo/ (CM183E1T108-RA) 

(CM184E1T108-RA). 

109.  WAP entupiu e estourou no meu olho agorinha, acho que descolou minha 

retina - Fresnowap - WAP Industria de Máquina LTDA - São Paulo - SP 

Segunda-feira, 21 de Outubro de 2013 - 14:13 - Fui usar minha WAP 

modelo Class 1600. Ja usei várias vezes e hoje fui lavar meu carro novo e 

nada da água sair. Parecia estar estupida. Desliguei a água, a WAP e fui 

desconectar a mangueira do gatilho e a pressão estourou, foi tanta que 

pegou no meu olho e até meu óculos caiu, nunca senti tanta dor. Agora 

meu olho ta com sangue pisado e acho que descolou minha retina. WAP 

http://www.reclameaqui.com.br/7223957/vr-menswear/calca-do-terno-rasgou/
http://www.reclameaqui.com.br/7223957/vr-menswear/calca-do-terno-rasgou/
http://www.reclameaqui.com.br/7568158/lillo/bico-da-caneca-antivazamento-rasgou/
http://www.reclameaqui.com.br/7568158/lillo/bico-da-caneca-antivazamento-rasgou/
http://www.reclameaqui.com.br/8398384/patoge-ind-e-com-ltda-me/produto-estraga-e-fica-por-isso-mesmo/
http://www.reclameaqui.com.br/8398384/patoge-ind-e-com-ltda-me/produto-estraga-e-fica-por-isso-mesmo/
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vagabunda sem segurança nenhuma, coisa vagabunda. 

http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-

maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-

descolo/ (CM185E1T109-RA). 

110.  Desodorante Rexona Women entupiu e nao chegou ao fim – Unilever - 

Lavras - MG Domingo, 21 de Julho de 2013 - 10:33 - Comprei um 

desosodrante Rexona Women bamboo CODIGO LOTE TXAO821515819 

val 01/2016 e ele entupiu e nao chegou ao fim gostaria de uma solução 

pois o preço do mesmo é muito caro para se joga fora e perder o restante 

do produto. Att Eric 

http://www.reclameaqui.com.br/5970707/unilever/desodorante-rexona-

women-entupiu-e-nao-chegou-ao-fim/ (CM186E1T110-RA) 

(CM187E1T110-RA). 

111.  Comprei pack com dois desodorantes spray dove e os dois entupiram! – 

Unilever - São Paulo - SP Sexta-feira, 19 de Julho de 2013 - 21:15 - 

Comprei, cerca de dois meses atras um pacote com dois desodorantes 

Dove, no Sams club de sao Paulo, so que ambos vieram com algum 

problema, pois com poucos dias de uso, acabaram entupindo o 

aerosol.  Entrei em contato com a empresa pelo sac e ninguem me 

procurou ao menos para dar uma satisfacao, sendo que nao sao produtos 

baratos. http://www.reclameaqui.com.br/5964173/unilever/comprei-pack-

com-dois-desodorantes-spray-dove-e-os-dois-entu/ (CM188E1T111-RA). 

112.  Desodorantes Dove - minerais entopem – Unilever - São Paulo - SP 

Domingo, 16 de Setembro de 2012 - 18:12 - Postei uma reclamação 

anteriormente, e o sac até tentou resolver o problema de um desorante 

dove que apresentou defeito de entupimento, iriam me enviar um cartão 

para compra do produto na farmácia, porém apos MESES E MESES sem 

receber postei novamente que o cartão não havia chegado em minha 

residencia, porém nada foi feito, ninguém me ligou. Portanto estou aqui 

novamente deixando claro que não recebi até o presente momento o 

cartão que me foi prometido pelo sac da Unilever e daria direito a compra 

de outro produto na farmácia.  

http://www.reclameaqui.com.br/3562330/unilever/desodorantes-dove-

http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/6781728/fresnowap-wap-industria-de-maquina-ltda/wap-entupiu-e-estourou-no-meu-olho-agorinha-acho-que-descolo/
http://www.reclameaqui.com.br/5970707/unilever/desodorante-rexona-women-entupiu-e-nao-chegou-ao-fim/
http://www.reclameaqui.com.br/5970707/unilever/desodorante-rexona-women-entupiu-e-nao-chegou-ao-fim/
http://www.reclameaqui.com.br/5964173/unilever/comprei-pack-com-dois-desodorantes-spray-dove-e-os-dois-entu/
http://www.reclameaqui.com.br/5964173/unilever/comprei-pack-com-dois-desodorantes-spray-dove-e-os-dois-entu/
http://www.reclameaqui.com.br/3562330/unilever/desodorantes-dove-minerais-entopem/
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minerais-entopem/ (CM189E1T112-RA). 

113.  Vaso sanitário ROCA NEXUS entupido NOVAMENTE! 2º TROCA! - ROCA 

BRASIL LTDA. - São Bernardo do Campo - SP Quinta-feira, 15 de Agosto 

de 2013 - 23:43 -  - Comprei o vaso ROCA NEXUS e o mesmo entupiu 

varias vezes, ao reclamar para a assistência técnica, foi agendado a 

substituição do vaso, porem além da demora de mais de 15 dias, a troca 

foi em vão! Reclamei novamente sobre o vaso e depois de quase um mês 

me enviaram outro com relatório (papel aceita tudo mesmo!) e eis que o 

mesmo entupiu logo na primeira utilização. Já não aguento, pois tenho 

apenas um banheiro em minha casa e paguei caro demais por um produto 

péssimo! Já enviei email para a assistência técnica e a dois dias ninguém 

me responde sobre o caso.  http://www.reclameaqui.com.br/6200525/roca-

brasil-ltda/vaso-sanitario-roca-nexus-entupido-novamente-2-troca/ 

(CM190E1T113-RA) (CM191E1T113-RA). 

114.  Esgoto entupido - Corsan (RS) - Canoas - RS Quarta-feira, 30 de Janeiro 

de 2013 - 23:46 - Venho por meio deste demonstrar minha insatisfação 

com a empresa Corsan. O esgoto de nossa casa entupiu e ao tentar 

resolver o problema foi constado que a causa do entupimento é externa. 

Contatamos a empresa Corsan a qual é responsável pela rede de esgoto. 

Nos informaram que seriamos atendidos num prazo de 48 horas. Isso 

aconteceu no dia 16 de janeiro de 2012. Aguardamos o prazo solicitado e 

não recebemos a visita da Corsan. 

http://www.reclameaqui.com.br/4430119/corsan-rs/esgoto-entupido/ 

(CM192E1T114-RA). 

115.  Caixa de esgoto entupido - Semae Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes – 

SP - sábado, 11 de maio de 2013 - 00:11 - Temos um comércio no centro 

de Mogi das Cruzes e nossa caixa de esgoto entupiu,  a calçada estava 

quebrada e a tampa da caixa de esgoto ficou torta e acima do nível da 

mesma depois que foi realizado algum tipo de reparo na madrugada de 

10/05/2013, entramos em contato com a Semae no período da manhã 

(protocolo 46660) e informaram que os mesmos não realizam nenhum tipo 

de reparo de madrugada e que a solicitação estava na fila de espera, por 

se tratar de um comércio http://www.reclameaqui.com.br/5331711/semae-

http://www.reclameaqui.com.br/3562330/unilever/desodorantes-dove-minerais-entopem/
http://www.reclameaqui.com.br/6200525/roca-brasil-ltda/vaso-sanitario-roca-nexus-entupido-novamente-2-troca/
http://www.reclameaqui.com.br/6200525/roca-brasil-ltda/vaso-sanitario-roca-nexus-entupido-novamente-2-troca/
http://www.reclameaqui.com.br/4430119/corsan-rs/esgoto-entupido/
http://www.reclameaqui.com.br/5331711/semae-mogi-das-cruzes/caixa-de-esgoto-entupido/
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mogi-das-cruzes/caixa-de-esgoto-entupido/ (CM193E1T115-RA). 

116.  Conjunto sanitário ecoflush fit entope frequentemente – Celite - 

Camaçari - BA Sábado, 05 de Outubro de 2013 - 18:50 - Comprei 2 

conjuntos sanitarios ecoflush fit da Celite depois de receber explicações do 

vendedor da loja afirmando que o vaso tem um jato de agua capaz ate 

mesmo de empurrar pedra, alem do design ser bonito e poder ter uma 

economia de água com as 2 formas de dar descarga. Instalei um no terreo 

e um no pavimento superior de minha residencia. Ocorre que os 2 vasos 

entopem com frequencia quando uma pessoa o utiliza para depositar 

fezes. http://www.reclameaqui.com.br/6651678/celite/conjunto-sanitario-

ecoflush-fit-entope-frequentemente/ (CM194E5T116-RA) (CM195E1T116-

RA). 

117.  Vaso entope com frequência - Deca-Metais e Louças Sanitários - Porto 

Alegre - RS Sábado, 08 de Setembro de 2012 - 12:30 - ESTA 

RECLAMAÇÃO INTENCIONA ALERTAR O CONSUMIDOR Tenho um 

vaso da Deca que tranca duas vezes por semana. Com ou sem papel. 

Encanador já fez análises, já trocou uma borracha, e verificou que na 

tubulação do prédio passa até um boi! Não procuro assistência por dois 

motivos: (...)http://www.reclameaqui.com.br/3520386/deca-metais-e-

loucas-sanitarios/vaso-entope-com-frequencia/(CM196E1T117-RA). 

118.  Cápsulas LOr entopem e não passam o café em máquinas Nespresso - 

Café do Ponto - São Paulo - SP Domingo, 11 de Agosto de 2013 - 15:51 - 

Comprei cápsulas LOr do café do ponto. Prometiam uma alternativa de 

café Gourmet aos café da Nespresso. Porém o café não passa. A máquina 

liga, passa um fio de café e depois desliga. Dos dez quem vem na 

embalagem, apenas dois passaram até o fim. Uso cápsulas na Nespresso 

faz mais de dois anos e nunca tive problema parecido. Tremendo engodo. 

http://www.reclameaqui.com.br/6154796/cafe-do-ponto/capsulas-lor-

entopem-e-nao-passam-o-cafe-em-maquinas-nespres/ (CM197E1T118-

RA). 

119.  Vazamento de esgoto - Copasa (MG) - Contagem - MG Domingo, 17 de 

Fevereiro de 2013 - 13:59 - Bom dia, no dia 16/01/2012 abri uma ordem de 

serviços com a Copasa, protocolo de número 1130270195, porque as 

http://www.reclameaqui.com.br/5331711/semae-mogi-das-cruzes/caixa-de-esgoto-entupido/
http://www.reclameaqui.com.br/6651678/celite/conjunto-sanitario-ecoflush-fit-entope-frequentemente/
http://www.reclameaqui.com.br/6651678/celite/conjunto-sanitario-ecoflush-fit-entope-frequentemente/
http://www.reclameaqui.com.br/6154796/cafe-do-ponto/capsulas-lor-entopem-e-nao-passam-o-cafe-em-maquinas-nespres/
http://www.reclameaqui.com.br/6154796/cafe-do-ponto/capsulas-lor-entopem-e-nao-passam-o-cafe-em-maquinas-nespres/
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caixas de esgoto da rua entupiram e o esgoto começou a voltar pra dentro 

da minha casa. Me prometeram desentupir em 24 horas, o que não 

aconteceu, vieram somente no dia 18. Os funcionários que vieram 

disseram que não conseguem desentupir pois teriam que abrir uma nova 

caixa, segundo eles o código é o 326, falaram que pediram urgência e que 

iriam vir fazer o serviço no dia 18 mesmo, pois o esgoto está na minha 

casa. Não vieram no dia 18 para fazer o serviço e hoje, dia 19/01/12 liguei 

para a Copasa e me falaram que tem prazo até o dia 01/02/12 para 

realizar o serviço, só que gostaria que levassem em conta que estou com 

esgoto entrando na minha casa, eu tenho duas crianças em casa e a 

situação está insustentável, o odor é forte e a sujeira se espalha, as 

caixas entupiram tanto que o esgoto voltou e arrancou o piso da minha 

área. http://www.reclameaqui.com.br/4541418/copasa-mg/vazamento-de-

esgoto/ (CM198E1T119-RA). 

120.  Aparelho muito frágil, arranha e amassa com facilidade, não comprem! - 

Motorola do Brasil - São José dos Campos - SP Segunda-feira, 13 de 

Janeiro de 2014 - 14:04 - Há menos de um mês efetuei a compra de um 

smartphone modelo Moto G junto ao site submarino.com, nesse pouco 

tempo de uso, o aparelho já apresentou diversos arranhões e alguns 

amassados na lateral e na "quina", e os danos não foram por mau uso, 

pois sempre manuseio com o máximo de cuidado. Tenho outro aparelho 

de outra marca com uma estrutura bem mais resistente. 

http://www.reclameaqui.com.br/7583805/motorola-do-brasil/aparelho-

muito-fragil-arranha-e-amassa-com-facilidade-nao-co/ (CM199E5T120-

RA). 

121.  Piso só amassa - Assoalhos Monet - São Paulo - SP Domingo, 16 de 

Março de 2014 - 11:01 - Há 5 meses eu e meu marido compramos na loja 

Monet (praça panamericana) o piso pronto Angelim Mel. Colocação ok, 

prazos ok. O problema é que o piso AMASSA quando se anda ou mesmo 

quando sentamos em uma cadeira. Absurdo! Estamos a 5 meses neste 

apartamento e o piso esta todo marcado. Já vieram em casa fazer a 

avaliação, e tudo q ouvimos foi e normal, não tem nada a se fazer. 

http://www.reclameaqui.com.br/8246088/assoalhos-monet/piso-so-

http://www.reclameaqui.com.br/4541418/copasa-mg/vazamento-de-esgoto/
http://www.reclameaqui.com.br/4541418/copasa-mg/vazamento-de-esgoto/
http://www.reclameaqui.com.br/7583805/motorola-do-brasil/aparelho-muito-fragil-arranha-e-amassa-com-facilidade-nao-co/
http://www.reclameaqui.com.br/7583805/motorola-do-brasil/aparelho-muito-fragil-arranha-e-amassa-com-facilidade-nao-co/
http://www.reclameaqui.com.br/8246088/assoalhos-monet/piso-so-amassa/
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amassa/ (CM200E1T121-RA) (CM201E1T121-RA). 

122.  Lavadora com mau funcionamento, se quebra sozinha. - Electrolux do 

Brasil - (Refrigeradores, Fogões, Lavadoras, Microondas e outros produtos 

de médio e grande porte) =-Mococa - SP Sábado, 28 de Setembro de 

2013 - 14:28 - Há 8 meses comprei uma lavadoura Electrolux Turbo-

Economia 12kg. Ela funcionava normalmente. Porém ontem (dia 

27/09/2013) enquanto lavava toalha de banho na lavadoura, ela começou 

a apresentar uma atividade anormal e começou a pular 

descontroladamente. Bateu na parede, quebrou seu tampão superior e 

lateral, se amassou e ainda bateu no tanquinho que estava ao lado. Como 

ela estava descontrolada a única opção era desligar a tomada e foi o que 

foi feito. http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-

refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-

funcionamento-se-quebra-sozinha/ (CM202E1T122-RA). 

123.  Camisa os botões cai e o colarinho amassa - Camisaria Fascynios - São 

Paulo - SP Sábado, 14 de Setembro de 2013 - 09:49 -  Comprei 11 

camisas, logo no primeiro uso os botões começam a cair e o colarinho fica 

com orelha. http://www.reclameaqui.com.br/6459610/camisaria-

fascynios/camisa-os-botoes-cai-e-o-colarinho-amassa/.  (CM203E1T123-

RA). 

124.  Camisa de baixa qualidade. – Dudalina - Londrina - PR Terça-feira, 23 de 

Outubro de 2012 - 14:36 - Apesar do grande apelo estético é impossível 

não sentir-se decepcionado com a qualidade do produto desta empresa, 

que posiciona-se no marcado com certo diferencial de compra (compra 

comprada). Diferente de outras marcas nacionais que atingiram um 

patamar respeitável de qualidade em seus produtos (Osklen, Ricardo 

Almeida, VR, AD, Side Walk) e, portanto, possuem alto valor agregado de 

marca, a Dudalina parece cobrar caro por cobrar sem que aquele 

sentimento de alto-custo & alta-qualidade caminhem juntos. Sob o 

argumento de serem 100% algodão - como qualquer camisa que se preze 

- a empresa fabrica peças de custo alto com tecidos ruins que amassam 

por demais, perdem cor na lavagem mais delicada e esgarçam com 

facilidade. Desconhecem que há mais de 30 anos mesmo a fibra de 

http://www.reclameaqui.com.br/8246088/assoalhos-monet/piso-so-amassa/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
http://www.reclameaqui.com.br/6587712/electrolux-do-brasil-refrigeradores-fogoes-lavadoras-microo/lavadora-com-mau-funcionamento-se-quebra-sozinha/
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algodão puro pode ser tratada de forma a amassar pouco, descolorir 

pouco ou arruinar-se pouco. Tal processo que não deixa o produto final 

caro, sabe-se que o custo de produção de peças de vestimenta é obstante 

baixo, sendo alguns detalhes no design e qualidade que diferenciam uma 

camisa de R$50,00 de uma de R$500,00.  

http://www.reclameaqui.com.br/3759704/dudalina/camisa-de-baixa-

qualidade/ (CM204E1T124-RA). 

125.  Oxy elite pro FALSO - Tudo em Suplementos - Poços de Caldas - MG 

Terça-feira, 04 de Fevereiro de 2014 - 14:07 - Estou muito decepicionado 

com a empresa!!! Já fiz o uso do oxyelite por duas vezez, ambos 

comprados no EUA, ao término guardei os potes vazios. (...) 2 - Ao 

comparar a resistência dos potes, o da Tudo em suplementos é tão duro 

que praticamente não se consegue amassar, diferente do comprado no 

EUA que facilmente se amassa (diferença enorme entre os materiais dos 

potes). http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-

elite-pro-falso/ (CM205E6T125-RA). 

126.  Aliança perdeu totalmente a coloração dourada com menos de 3 meses de 

uso- Gift Galeria Presentes com Criatividade - Presidente Prudente - SP 

Terça-feira, 04 de Junho de 2013 - 23:09 -  Comprei as alianças de 

tungstênio da Gift Galeria, com a promessa de garantia eterna. Logo no 

inicio já tive problemas com o prazo de entrega, que foram solucionados 

graças a uma reclamação que fiz aqui neste site, e apenas depois de fazer 

essa reclamação. Não posso reclamar do atendimento da empresa, pois 

em todos os contatos que fiz com a mesma, obtive resposta. Depois de 30 

dias de espera (além dos 120 que a empresa já pede como prazo de 

entrega) recebi as alianças. Lindas, grossas, pesadas e DOURADAS. 

Bom, ao menos ERAM. Percebi na minha aliança, depois de algumas 

semanas de uso, uma pequena descoloração em um pequeno ponto 

isolado. (Deixemos claro que tiro a aliança até para tomar banho, mesmo 

lembrando que a mesma é INDESTRUTÍVEL, NÃO ARRANHA, NÃO 

AMASSA E NÃO PERDE O BRILHO NUNCA, como diz a página da 

empresa).  http://www.reclameaqui.com.br/5543006/gift-galeria-presentes-

com-criatividade/alianca-perdeu-totalmente-a-coloracao-dourada-com-

http://www.reclameaqui.com.br/3759704/dudalina/camisa-de-baixa-qualidade/
http://www.reclameaqui.com.br/3759704/dudalina/camisa-de-baixa-qualidade/
http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-elite-pro-falso/
http://www.reclameaqui.com.br/7832550/tudo-em-suplementos/oxy-elite-pro-falso/
http://www.reclameaqui.com.br/5543006/gift-galeria-presentes-com-criatividade/alianca-perdeu-totalmente-a-coloracao-dourada-com-menos-de-3/
http://www.reclameaqui.com.br/5543006/gift-galeria-presentes-com-criatividade/alianca-perdeu-totalmente-a-coloracao-dourada-com-menos-de-3/
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menos-de-3/ (CM206E1T126-RA). 

127.  Atrasos na entrega e latas amassadas – Ultrafarma - Poá - SP Sábado, 12 

de Janeiro de 2013 - 00:57 - Sou cliente da Ultrafarma a mais ou menos 

quatro anos sempre achei o atendimento ótimo os preços idem e o serviço 

de entrega muito eficaz sempre indico para os amigos, mas notei que 

quando comecei a comprar leite (desde agosto de 2012) as latas 

chegavam amassadas, nunca reclamei , nem pedi troca ( porque é um 

processo que pode demorar uns dias) mas achava estranho tada vez a 

lata vir amasssada. (...) Recebi o leite na sexta feira dia 11 quando 

perguntei ao motoboy sobre a demora ele disse que o meu pedido estava 

no departamento de entregas e ele tinha deixado pro fim de semana por 

que tinha lata e que os motoboys não querem mais entregar latas de leites 

porque ocupam muito espaço (a Ultrafarma limita o leite a duas latas por 

pedido) e amassam e quebram os remedios e disse que se quisesse fazer 

pedido de latas de leite que optasse pela entrega via sedex ( 3 dias úteis) 

porque os pedidos de leite seriam ignorados e entregues por último pelos 

motoboys. Quando abri meu pedido outra vez lata amassada nem liguei 

para o sac depois que ela me culpou pelo atraso na entrega era bem 

possivel a atendente dizer que a culpa é minha e que eu deveria ir buscar 

a lata pessoalmente na ultrafarma para não amassar. 

http://www.reclameaqui.com.br/4292426/ultrafarma/atrasos-na-entrega-e-

latas-amassadas/ (CM207E1T127-RA). 

128.  Amassaram o meu carro com o carrinho no estacionamento do mercado - 

Supermercado Dia - Campinas - SP Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2014 - 

08:01 - Estive no supermercado DIA (unidade que fica na Avenida 

Marechal Carmona, 615 - Campinas-SP) ontem (22/01/2014), cheguei por 

volta das 19hrs e eu e meu marido ficamos cerca de uma hora fazendo 

compras, quando acabou a energia e não havia nem luz de emergência, 

ficamos esperando uns 15 min. e como não voltou a força, por volta das 

20:10hrs fomos obrigados a deixar o supermercado, a pedido dos 

funcionários, porém ao sair, vimos que havia um carrinho encostado no 

carro e quando tiramos, o carro amassou bastante e chegou a tirar a 

tinta, eu já estava muito nervosa por não haver nenhum gerador naquele 

http://www.reclameaqui.com.br/5543006/gift-galeria-presentes-com-criatividade/alianca-perdeu-totalmente-a-coloracao-dourada-com-menos-de-3/
http://www.reclameaqui.com.br/4292426/ultrafarma/atrasos-na-entrega-e-latas-amassadas/
http://www.reclameaqui.com.br/4292426/ultrafarma/atrasos-na-entrega-e-latas-amassadas/
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supermercado e ter perdido 1 hora lá dentro, voltei para falar com o 

gerente e um funcionário me disse que era ele o responsável e que 

o supermercado não podia fazer nada, (...). 

http://www.reclameaqui.com.br/7701997/supermercado-dia/amassaram-o-

meu-carro-com-o-carrinho-no-estacionamento-do-me/ (CM208E1T128-

RA). 

129.  A tela do meu celular se espatifou - Nokia do Brasil - Rio de Janeiro - RJ 

Sexta-feira, 25 de Outubro de 2013 - 23:11 - Estou sinceramente 

decepcionada com a Nokia,comprei um Lumia 820 a 1 mês, sempre gostei 

dos aparelhos nokia e comprei justamente pelo fato de nunca ter tido 

problemas com aparelhos da marca, ontem dia 24/10/2013 eu estava 

sentada no sofá, peguei o aparelho para fazer uma ligação, ele caiu da 

minha mãe e a tela simplesmente se espatifou! Parece que eu joguei o 

celular no asfalto. Estou muito decepcionada, a tela é muito frágil e é 

lamentável que um aparelho que seja concorrente do galaxy e do i phone 

seja tão frágil. http:// www.reclameaqui.com.br/6828680/nokia-do-brasil/a-

tela-do-meu-celular-se-espatifou/  (CM209E4T129-RA) (CM210E4T129-

RA). 

130.  Tampa da Panela Elétrica que se espatifou - Britânia Eletrodomésticos - 

Curitibanos - SC Segunda-feira, 23 de Dezembro de 2013 - 11:15 - Adquiri 

no dia 22 de dezembro de 2013 uma panela eletrica Britânia na Havan em 

Lages Sc, ao chegar em casa para testar meu produto, parafusando o 

puxador a tampa, a mesma explodiu na minhq mão em vários pedaços, 

ferindo minha mão. Gostaria de entender o que houve, ora visto que não 

usei de muita força e nem muito menos contei com auxilio de qualquer 

ferramenta para apertar! Nem utilizei meu produto e ele se espatifou na 

minha mão! Diante da minha confiabilidade com a Britania não gostaria de 

ficar no prejuizo haja visto que essa tampa é de vidro temperado e não 

poderia explodir assim a um simples apertar de um puxador! 

http://www.reclameaqui.com.br/7390495/britania-eletrodomesticos/tampa-

da-panela-eletrica-que-se-espatifou/ (CM211E4T130-RA). 

131.  Tela Gorila Glass passível de questionamento - Motorola do Brasil - Rio de 

Janeiro - RJ Quarta-feira, 23 de Abril de 2014 - 23:36 - Prezados, Venho 

http://www.reclameaqui.com.br/7701997/supermercado-dia/amassaram-o-meu-carro-com-o-carrinho-no-estacionamento-do-me/
http://www.reclameaqui.com.br/7701997/supermercado-dia/amassaram-o-meu-carro-com-o-carrinho-no-estacionamento-do-me/
http://www.reclameaqui.com.br/6828680/nokia-do-brasil/a-tela-do-meu-celular-se-espatifou/
http://www.reclameaqui.com.br/6828680/nokia-do-brasil/a-tela-do-meu-celular-se-espatifou/
http://www.reclameaqui.com.br/7390495/britania-eletrodomesticos/tampa-da-panela-eletrica-que-se-espatifou/
http://www.reclameaqui.com.br/7390495/britania-eletrodomesticos/tampa-da-panela-eletrica-que-se-espatifou/
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através deste canal efetuar uma reclamação mediante fato ocorrido 

comigo mesmo. Comprei um Moto G e com menos de 2 meses de uso, 

deixei cair no chão de uma altura de 45-60 (cm). A tela espatifou-se toda, 

impossibilitando e inviabilizando o uso. 

http://www.reclameaqui.com.br/8627459/motorola-do-brasil/tela-gorila-

glass-passivel-de-questionamento/ (CM212E3T131-RA). 

132.  BOX ESPATIFOU SOZINHO – Sobox - São Paulo - SP Terça-feira, 26 de 

Julho de 2011 - 14:27 - - Meu box da Sobox foi instalado em 26/05/11 e 

exatos 2 meses depois, dia 26/07/11, entrei em casa, fechei a porta e ouvi 

um grande estrondo. Quando cheguei até o banheiro vi meu box 

espatifado no chão. Recuperada do grande susto, liguei para a empresa e 

falei com o Sr. Dudu, que disse ser o proprietário da empresa. Em resumo 

ele disse que o problema era todo meu e que ele não garante a quebra do 

vidro, como ele poderia saber se eu não teria dado uma pancada nele (se 

eu nem em casa 

estava).  http://www.reclameaqui.com.br/1510577/sobox/box-espatifou-

sozinho/ (CM213E1T132-RA). 

133.  Frasco espatifou com queda de 20 cm - O Boticário - Guarulhos - SP 

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2013 - 01:46 - recall malbec - Após alguns 

dias de compra de um malbec absolut por R$ 130,00 - o produto sofreu 

uma queda de 20 cm e se espatifou em partes, nem ao menos trincou, é 

clara a falta de qualidade no frasco entendo que quando a repetições em 

série chama se "recall" há várias reclamações do mesmo produto pretendo 

dizendo: produto se espatifou" pretendo divulgar em todas redes sociais 

essa eventualidade. http://www.reclameaqui.com.br/6280083/o-

boticario/frasco-espatifo-com-queda-de-20-cm/  (CM214E1T133-RA) 

(CM215E4T133-RA) (CM216E4T133-RA). 

134.  Teto solar espatifou do nada - Kia Motors do Brasil - São Paulo - SP 

Segunda-feira, 11 de Março de 2013 - 21:30 - Em agosto do ano passado 

compramos um Kia Sorento top de linha, moto v6, com todos os opcionais, 

inclusive teto solar na dianteira e teto panorâmico na traseira . O detalhe é 

que na semana passada o vidro do teto solar traseiro simplesmente se 

espatifou, no NADA o carro inclusive estava estacionado e desligado. 

http://www.reclameaqui.com.br/8627459/motorola-do-brasil/tela-gorila-glass-passivel-de-questionamento/
http://www.reclameaqui.com.br/8627459/motorola-do-brasil/tela-gorila-glass-passivel-de-questionamento/
http://www.reclameaqui.com.br/1510577/sobox/box-espatifou-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/1510577/sobox/box-espatifou-sozinho/
http://www.reclameaqui.com.br/6280083/o-boticario/frasco-espatifo-com-queda-de-20-cm/
http://www.reclameaqui.com.br/6280083/o-boticario/frasco-espatifo-com-queda-de-20-cm/
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Temos dois filhos pequenos um de 6 anos e outra de 8 meses, que andam 

logicamente na cadeirinha no banco traseiro bem abaixo deste vidro - 

sorte é que eles não estavam o 

veiculo. http://www.reclameaqui.com.br/4738355/kia-motors-do-brasil/teto-

solar-espatifou-do-nada/ (CM217E1T134-RA) (CM218E4T134-RA). 

135.  Tampa de Reposição Centrífuga RI-1858/91 - Philips do Brasil, Walita, 

Saeco e Avent - São Paulo - SP Quinta-feira, 02 de Janeiro de 2014 - 

12:04 - Não há, seja em autorizadas na Zona Oeste de São Paulo, seja na 

empresa parceira indicada pela própria Philips (jmstore.com.br), como 

encontrar uma tampa sobressalente para o aparelho em questão. O 

atendimento no chat para o qual sou encaminhado permanece em um 

constante "aguardando disponibilidade de agente". Quero uma alternativa, 

uma vez que a original caiu de um distância de menos de um metro de 

altura e espatifou-se em 23 pedaços. 

http://www.reclameaqui.com.br/7462048/philips-do-brasil-walita-saeco-e-

avent/tampa-de-reposicao-centrifuga-ri-1858-91/ (CM219E3T135-RA). 

136.  Salto Entortou - Calçados Bottero Ltda - Diadema - SP Quinta-feira, 08 de 

Agosto de 2013 - 11:07 - Adquiri um sapato na loja Pink do Shopping 

Praça da Moça, sob a descrição 150582 - Couro Nobuck Capri Pele nº 36. 

Ocorre que utilizei o sapato no máximo 5 vezes e o salto do mesmo 

entortou, se tornando inutilizável, pois não tenho mais firmeza ao andar. 

Por ser um calçado com o salto altíssimo, não o uso sempre, motivo pelo 

qual já se passaram mais de 90 dias da compra. Sendo assim a 

vendedora da loja me informou que não tinha nada a ser feito. Detalhe, 

reparei que o salto havia entortado quando decidi usá-lo, sendo assim o 

mesmo entornou enquanto não estava sendo usado, o que demonstra falta 

de qualidade do produto. 

http://www.reclameaqui.com.br/6131693/calcados-bottero-ltda/salto-

entortou/ (CM220E3T136-RA) (CM221E1T136-RA). 

137.  PNEUS ENTORTAM EM POUCO TEMPO DE USO - Brazil Tires Maxxis - 

Colorado - RS Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2014 - 12:47 - COMPREI 

PNEUS E EM POUCO TEMPO USO SE ENTORTARAM TODO.  

http://www.reclameaqui.com.br/7768387/brazil-tires-maxxis/pneus-
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http://www.reclameaqui.com.br/7462048/philips-do-brasil-walita-saeco-e-avent/tampa-de-reposicao-centrifuga-ri-1858-91/
http://www.reclameaqui.com.br/6131693/calcados-bottero-ltda/salto-entortou/
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entortam-em-pouco-tempo-de-uso/ (CM222E1T137-RA) (CM223E4T137-

RA). 

138.  PNEUS SUNNY ENTORTAM COM O USO - Brazil Tires Maxxis - 

Colorado - RS Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 - 21:22 - COMPREI 

PNEUS SUNNY E ENTORTARAM COM O USO. 

http://www.reclameaqui.com.br/5835904/brazil-tires-maxxis/pneus-sunny-

entortam-com-o-uso/ (CM224E1T138-RA) (CM225E1T138-RA). 

139.  Na parte mais fácil, complicou! - STAM Metalúrgica Fechaduras e 

Cadeados Carapicuíba - SP Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 - 18:19 - 

Estava eu a consertar a porta da casa de minha namorada e comprei uma 

maçaneta...(...) Foi a única maçaneta que tive problemas com isso e era 

justamente a STAM. Fiquei p. da vida, pois sei que não vai ter troca, já que 

risquei a maçaneta com a violência da martelada que eu dei, mas o pino 

só entortou, não entrou. Já estou vendo alguém abrir a porta e machucar 

a mão com essa peça tão simples, mas que deu muita dor de 

cabeça.http://www.reclameaqui.com.br/2962064/stam-metalurgica-

fechaduras-e-cadeados/na-parte-mais-facil-complicou/ (CM226E1T139-

RA). 

140.  ferro de sustentação (largura) entortou - 2S Piscinas & Lazer - São 

Paulo - SP Sábado, 01 de Fevereiro de 2014 - 14:38 - Comprei uma 

piscina infantil de 1000 lts no dia 28-01-2014, e com apenas dois dias de 

uso o ferro de sustentação da largura entortou, ao desmontar a piscina 

vi que o mesmo já estava quebrado sem condições de ser montado 

novamente pelo perigo que representa, o uso do objeto em questão é de 

duas crianças de 06 e 03 anos que não representa peso para o 

acontecido, me senti prejudicada pois paguei por um produto de nome e 

confiei na qualidade do mesmo, espero retorno da empresa para solução 

do problema. http://www.reclameaqui.com.br/7804152/2s-piscinas-

lazer/ferro-de-sustentacao-largura-entortou/ (CM227E1T140-RA)  

(CM228E1T140-RA). 

141.  colchao entortou - Ind. e Com. de Colchões Castor Ltda - Itaporanga - SP 

Segunda-feira, 07 de Janeiro de 2013 - 20:49 - Comprei um colchao do 

lote 60094(185) de 17/04/08, modelo silver star lx branco 158 x, 

http://www.reclameaqui.com.br/7768387/brazil-tires-maxxis/pneus-entortam-em-pouco-tempo-de-uso/
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http://www.reclameaqui.com.br/5835904/brazil-tires-maxxis/pneus-sunny-entortam-com-o-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/2962064/stam-metalurgica-fechaduras-e-cadeados/na-parte-mais-facil-complicou/
http://www.reclameaqui.com.br/2962064/stam-metalurgica-fechaduras-e-cadeados/na-parte-mais-facil-complicou/
http://www.reclameaqui.com.br/7804152/2s-piscinas-lazer/ferro-de-sustentacao-largura-entortou/
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medidas;1,58 x1,98x028, ate 2 anos tudo bem , depois começou a afundar 

em uma das laterais, parece que as molas cederam. Preciso de uma 

solução urgente, pois esta impossivel de dormir. 

http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-colchoes-castor-

ltda/colchao-entortou/ (CM229E1T141-RA). 

142.  Mochila Arrebentou com menos de um mês de uso. - Uatt? - Teresina - 

PI Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 - 19:25 - No dia 01/02/2014 fiz 

uma compra de uma mochila nas lojas físicas da Uatt isso porque fui 

convencida pela vendedora que o produto era de ótima qualidade e que 

não iria me arrepender se realizasse a compra, enfim comprei a mochila 

por um valor de 149 reais e justo por ser um preço mais salgado eu achei 

que realmente o produto era de qualidade. Infelizmente ontem dia 17/02 

vim perceber que a alça da mochila arrebentou e vai continuar a 

arrebentar se eu usar a mochila ,o mais engraçado da história é que eu só 

levava um caderno e um estojo na mochila e livros levava sempre não 

mão(...) http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-

com-menos-de-um-mes-de-uso/ (CM230E1T142-RA) (CM231E1T142-RA). 

143.  Produto arrebentou no dia em que foi aberto -  Lojas Americanas - Loja 

Física - São Pedro da Aldeia - RJ Segunda-feira, 28 de Abril de 2014 - 

16:40 - Comprei um ovo de páscoa da marca Batom, no qual vem de 

brinde uma mochila pequena do mascote da copa Fuleco. No dia em que 

abri a embalagem, a mochila arrebentou. Meu filho de 3 anos não pode 

usá-la. Fui até a loja para fazer a troca, só queria a mochila, e o 

funcionário da loja americana de São Pedro da Aldeia-RJ, me tratou com 

pouco caso dizendo que não seria possível efetuar a 

troca.  http://www.reclameaqui.com.br/8667579/lojas-americanas-loja-

fisica/produto-arrebentou-no-dia-em-que-foi-aberto/ (CM232E1T143-RA) 

(CM233E1T143-RA). 

144.  CABO DE AÇO QUE SEGURA O ESTEPE - Peugeot do Brasil - Santo 

André - SP Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2014 - 21:16 – (...)Pois bem: 

no primeiro dia que peguei o carro, levei-o para casa e fiz uma coisa que 

um apaixonado por carro faz: lavá-lo do meu jeito; e, para minha surpresa, 

quando tirei o estepe para verificar a pressão do mesmo e macaco, ao 

http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-colchoes-castor-ltda/colchao-entortou/
http://www.reclameaqui.com.br/4254648/ind-e-com-de-colchoes-castor-ltda/colchao-entortou/
http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-com-menos-de-um-mes-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/7991897/uatt/mochila-arrebentou-com-menos-de-um-mes-de-uso/
http://www.reclameaqui.com.br/8667579/lojas-americanas-loja-fisica/produto-arrebentou-no-dia-em-que-foi-aberto/
http://www.reclameaqui.com.br/8667579/lojas-americanas-loja-fisica/produto-arrebentou-no-dia-em-que-foi-aberto/
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coloca-lo novamente? ao girar a chave, o cabo de aço arrebentou-se. 

Procurei a autorizada proxima de São Caetano do Sul e me disseram que 

não tinha como trocar somente a peça danificada (cabo de aço) e sim teria 

que trocar todos os componentes da peça (conjunto pequeno) e teria eu 

então que desembolsar R$468,00 nesta 

peça. http://www.reclameaqui.com.br/7590519/peugeot-do-brasil/cabo-de-

aco-que-segura-o-estepe/ (CM234E3T144-RA). 

145.  Calcinha arrebentou – Loungerie - Rio de Janeiro - RJ Sexta-feira, 12 de 

Julho de 2013 - 15:44 - Boa tarde, Sempre tive vontade de ter um sutiã de 

um lugar de marca, que vende a sua qualidade e tive essa oportunidade 

este ano para comprar. Comprei um sutiã em janeiro de 2013 e em junho 

ele arrebentou, fui na loja e consegui trocar por outro sutiã e uma 

calcinha. Hoje é a quarta vez que uso a calcinha e ela arrebentou, é um 

absurdo a qualidade que eles vendem não é a mesma que temos na  

realidade!  http://www.reclameaqui.com.br/5895301/loungerie/calcinha-

arrebentou/ (CM235E1T145-RA) (CM236E1T145-RA). 

146.  Bolsa cara arrebenta em poucas semanas e Arezzo se recusa a 

consertar – Arezzo - Rio de Janeiro - RJ Domingo, 10 de Novembro de 

2013 - 15:59 - Minha mãe, Ana Lúcia Braz, recebeu no final de agosto de 

presente de aniversario uma bolsa da Arezzo, modelo 5700 1229 

ohkx02x7, azul marinho. Com poucas semanas de uso, a bolsa arrebentou 

o fecho Ela compareceu à loja da Gilberto Salomâo, em Brasília, 

solicitando o conserto. A atendente disse que não podia ajudar, pois cada 

loja e uma franquia e eles só mandariam para analise se fosse 

apresentada a nota 

fiscal.  http://www.reclameaqui.com.br/6951368/arezzo/bolsa-cara-

arrebenta-em-poucas-semanas-e-arezzo-se-recusa-a/ (CM237E1T146-

RA). 

147.  Corrente de Ouro arrebentou - Cheia de Graça Jóias e Acessórios - São 

Paulo - SP Domingo, 03 de Novembro de 2013 - 15:10 - Boa Tarde. 

Sempre efetuei compra no site www.cheiadegaca.com, sou cliente há uns 

2 anos. Então, resolvi comprar uma corrente de ouro no valor de 239,00 

reais, no dia 08 de Maio 2013. No dia 06 de Agosto 2013 ela arrebentou, 

http://www.reclameaqui.com.br/7590519/peugeot-do-brasil/cabo-de-aco-que-segura-o-estepe/
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simplesmente caiu do meu pescoço, enviei um Email para a empresa e o 

Sr Jean me retornou dizendo que eu poderia enviar a peça, e os custos de 

envio e reenvio seria por minha conta. Então, resolvi consertar em uma 

joalheria aqui mesmo pois os custos seriam 

menor. http://www.reclameaqui.com.br/6893832/cheia-de-graca-joias-

eacessorios/corrente-de-ouro-arrebentou/ (CM238E1T147-RA) 

(CM239E1T147-RA). 

148.  Pulseira sempre estraga rápido e não tem garantia - TECHNOS Relógios - 

Londrina - PR Segunda-feira, 24 de Março de 2014 - 16:14 - Já é o terceiro 

relógio que compro da Technos que em menos de um ano a pulseira 

estraga e não tem garantia, diz no site que a garantia não cobre a 

pulseira, mas ela estragou sozinha, em poucos meses, não foi por uso 

irregular e mesmo assim a garantia não cobre. (o primeiro perdi o relógio 

na rua quando arrebentou, estava de moto). Já tive outros 2 relógios da 

technos com pulseira de silicone/borracha, em menos de um ano elas 

arrebentaram, inclusive não achei em lugar algum para comprar desse 

pulseira. http://www.reclameaqui.com.br/8330707/technos-

relogios/pulseira-sempre-estraga-rapido-e-nao-tem-garantia/ 

(CM240E1T148-RA) (CM241E1T148-RA) (CM242E1T148-RA) 

(CM243E1T148-RA). 

149.  PRODUTO ESTRAGA E ELES NÃO SE RESPONSABILIZAM EM 

TROCAR – Suggar - São José dos Campos - SP Quarta-feira, 08 de 

Janeiro de 2014 - 14:42 - Comprei um produto, cafeteira Suggar 

capacidade para 14 xícaras cf0421pt, com uma semana de uso percebi 

que o corta-pingos não estava encaixando e assim vazava café pela parte 

que coloca pó, fui reclamar na empresa suggar, para que trocassem o 

produto e o sac deles me passou uma loja perto da minha casa para eu 

poder comprar outro acessório, fala sério!!!!!!!!  

http://www.reclameaqui.com.br/7534018/suggar/produto-estraga-e-eles-

nao-se-responsabilizam-em-trocar/(CM244E1T149-RA). 

150.  controle remoto estragou e nao acho outro - Philco - São Thomé das 

Letras - MG Quinta-feira, 24 de Julho de 2014 - 14:38 - O controle da 

minha televisao estragou, e nao consigo achar um compatível, por favor 

http://www.reclameaqui.com.br/6893832/cheia-de-graca-joias-e-acessorios/corrente-de-ouro-arrebentou/
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me indiquem um local ou site que tenha. minha tv é ph42, led A . AC 110 -

240 / 50 60HZT 140W 

http://www.reclameaqui.com.br/9523135/philco/controle-remoto-estragou-

e-nao-acho-outro/ (CM245E1T150-RA). 

151.  PRODUTO JA ESTRAGOU - Mondial Eletrodoméstico - São José dos 

Campos - SP Sexta-feira, 25 de Abril de 2014 - 14:53 - Ola Boa tarde 

Comprei uma escova rotativa da Mondial em março e ele ja estragou. 

Gostaria de saber se ha algum lugar aqui em SJ Campos-SP que concerte 

, se a empresa Mondial me dara um novo produto ou tenho que cobrar da 

SHOPTIME local onde comprei. Aguardo! 

http://www.reclameaqui.com.br/8645259/mondial-eletrodomestico/produto-

ja-estragou/ (CM246E1T151-RA). 

152.  Robo Fish estraga rápido - DTC TRADING EIRELI - Bragança Paulista - 

SP Segunda-feira, 07 de Abril de 2014 - 15:37 - Comprei o produto robo 

fish para meu filho na sexta-feira dia 4 e adivinhe só: hoje parou de 

funcionar. Achei que fosse a bateria (apesar de estranhar pelo tempo de 

uso- já que o bicho não ficou na água esse tempo todo) e troquei e 

nada! Um brinquedo caro que deixa mãe e filho frustrados! 

http://www.reclameaqui.com.br/8472794/dtc-trading-company-ltda/robo-

fish-estraga-rapido/ (CM247E1T152-RA). 

153.  Molho de tomate estragou – Barilla - Afonso Cláudio - ES Sexta-feira, 04 

de Abril de 2014 - 15:27 - Comprei três sachês e molho de tomate Barilla 

no Sams Club de Vitória/ES há duas semanas. Consumi um, que me 

pareceu normal. No entanto, uma semana depois, quando abri o armário 

da despensa, me deparei com a embalagem do molho estufada, com algo 

saindo de dentro (não era o molho),uma espécie de fungo gelatinoso 

amarelado com uma capa cinza (tipo bombril) e esse fungo se espalhou 

por outros alimentos (temperos) que também foram perdidos. 

http://www.reclameaqui.com.br/8451209/barilla/molho-de-tomate-estragou/ 

(CM248E1T153-RA). 

154.  Tinta Olia resseca e não deixa a cor desejada – Garnier - Itapetinga - BA 

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2014 - 18:39 - Comprei a tinga garnier Olia 

na cor 4.15, pois meu cabelo é castanho claro. A tinta deixou meu cabelo 
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completamente PRETO e por fim ressecou todo o cabelo que está 

parecendo uma palha de aço de tão seco. (...) 

http://www.reclameaqui.com.br/7683048/garnier/tinta-olia-resseca-e-nao-

deixa-a-cor-desejada/ (CM249E1T154-RA). 

155.  Máquina engoliu meu cartão - Banco Bradesco - Fortaleza - CE Quinta-

feira, 27 de Fevereiro de 2014 - 17:54 - No dia 22, ao usar a máquina da 

rodoviária engenheiro João tomé, em Fortaleza, O cartão enganchou e 

não saiu mais. Liguei pra central e disseram que eu tentasse empurrar e 

puxar de novo. Tentei de todo jeito e não saiu. Isso me causou grandes 

transtornos pois eu deixei de almoçar e de comprar passagem porque a 

máquina reteve meu cartão. 

http://www.reclameaqui.com.br/8093211/banco-bradesco/maquina-engoliu-

meu-cartao/ (CM250E1T155-RA). 
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