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RESUMO 

 

A REDE CONSTRUCIONAL DOS VERBOS DE MOVIMENTO TRANSITIVOS 

DIRETOS 

 

Investigamos, nesta dissertação, a construção com verbos de movimento seguidos de objeto 

direto (VMTD). Nossa análise buscou revelar as diferenças de sentido desses verbos, propondo 

uma classificação sintático-semântica que toma por base as relações entre o verbo e seus 

argumentos. Utilizamos, como fonte de dados, o Corpus Discurso & Gramática: a língua falada 

e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), que nos permitiu flagrar o objeto 

de estudo tal como ele se manifesta nas interações sociocomunicativas. O quadro teórico 

conjuga os princípios da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) e da Linguística 

Cognitiva, em especial da Gramática de Construções.  A análise mostrou que os VMTD podem 

ter enquadres semânticos diferentes, se levarmos em consideração o(s) participante(s) que se 

move(m) ou o tipo de afetamento que pode(m) sofrer como consequência da ação verbal. Os 

resultados obtidos indicaram que esses enquadres fazem parte de dois esquemas básicos, 

movimento e deslocamento, que licenciam três tipos de subesquemas, manipulação, trajeto e 

transporte, que, por sua vez, licenciam microconstruções, definidas com base nos papéis 

semânticos desempenhados por seus argumentos. Esta dissertação apresenta uma proposta de 

classificação dos verbos de movimento transitivos diretos, dispostos em uma rede construcional 

que organiza hierarquicamente os esquemas cognitivos relativamente distintos que esses verbos 

conceitualizam. 

 

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Estrutura argumental. Rede 

construcional. Verbos de movimento transitivos.  
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ABSTRACT 

 

THE CONSTRUCTIONAL NETWORK OF TRANSITIVE VERBS OF MOVEMENT 

 

The purpose of this research is to investigate the construction of verbs of movement followed 

by direct object (VMTD). Our analysis aimed to reveal the differences in meaning of these 

verbs, proposing a syntactic-semantic classification, which is based on the relationship between 

the verb and its arguments. The Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na 

cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998) was used as the database which allowed us 

to capture the subject of study as it is manifested in social communicative interactions. The 

theoretical framework combines the principles of Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU) and Cognitive Linguistics, especially the Construction Grammar. The analysis showed 

that the VMTD may have different semantic framings, if we consider the participant which 

moves or the type of influence it can undergo as a consequence of the verbal action. The results 

indicated that these framings are part of two basic schemes, movement and displacement, which 

license three types of subschemas, manipulation, traversing and bringing, which, in turn, 

license micro-constructions defined according to the semantic roles played by its arguments. 

This paper proposes a classification for transitive verbs of movement arranged in a 

constructional network which hierarchically organize the relatively distinct cognitive schemes 

relatively distinct which these verbs conceptualize. 

 

Keywords: Linguística Funcional Centrada no Uso. Argument Structure. Constructional 

network. Transitive verbs of movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

sta dissertação tem como objeto de estudo os verbos de movimento transitivos 

diretos. Como não temos conhecimento da existência de uma classificação em 

nossa língua específica para esses verbos, consideramos que a presente 

pesquisa apresenta uma abordagem inédita que dá continuidade a trabalhos desenvolvidos, 

como bolsista voluntário de Iniciação Científica (IC), entre os anos de 2010 e 2012. Durante 

esse período, participei de um projeto de pesquisa coordenado pela profª Drª Maria Angélica 

Furtado da Cunha (UFRN), que buscou identificar fatores cognitivos e interacionais que 

motivam a configuração de orações com diferentes tipos de verbo. Meu plano de trabalho 

consistiu em investigar a construção de estrutura argumental com verbos de movimento 

transitivos. 

Em geral, os verbos que exprimem ideia de movimento são classificados pelos 

estudiosos como intransitivos, acompanhados de um Sintagma Preposicional (SPrep) que indica 

a origem e/ou o destino do movimento. Contudo, a observação de dados de fala em contextos 

reais de uso mostra que alguns verbos de movimento podem ser acompanhados de um objeto 

direto (OD) que codifica o participante afetado pela ação verbal, a pessoa ou coisa que se move, 

como em: 

 

(1) E: vestidas de freira? 

I: sim ... vestidas de freira ... e a madre que tinha né ... tinha desconfiado ... aí veio atrás e 

descobriu né ... onde elas estavam e colocou elas pra dentro ... e aí sempre acontecia esse tipo 

de coisa dela sair e a noviça ir atrás ... né ... querendo fazer as coisas que ela fazia ... porque 

ela era meio doidinha da cabeça ... a noviça ... (Corpus D&G, Fala, p. 281). 

 

(2) ... eu pego óleo ... bastante óleo e coloco numa frigideira ... própria pra fritar peixe ... 

(Corpus D&G, Fala, p. 61). 

 

Esses fragmentos com o verbo COLOCAR mostram o afetamento do referente do OD: 

em (1), temos elas (= pessoas) como participante afetado pela ação praticada pelo agente ( = 

a madre); em (2), o afetamento ocorre com o objeto óleo (), pela ação do agente (eu). Em 

ambas as ocorrências, o movimento efetuado pelo agente modifica a localização do OD de um 

ponto a outro, codificado pelos SPrep pra dentro e numa frigideira, respectivamente. 

E 
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Consideramos verbo de movimento 1  transitivo direto, doravante VMTD, aquele 

acompanhado de dois ou três argumentos que implica o movimento de, pelo menos, uma 

entidade de um lugar a outro. O afetamento diz respeito à mudança de localização de, pelo 

menos, um participante do evento. 

A investigação sobre a(s) entidade(s) que se move(m), nas cenas com verbo de 

movimento transitivo direto, concentrou-se, durante o período de IC, nos aspectos sintático-

semânticos do verbos de movimento seguidos de OD. Nos trabalhos de César e Furtado de 

Cunha (2011, 2012), concluímos, preliminarmente, que os verbos de movimento transitivos 

indicam com maior frequência o deslocamento do participante OD; os casos em que o referente 

do sujeito realizava determinado trajeto constituem minoria. 

Posteriormente, ao aprofundarmos nossa pesquisa, constatamos que os verbos de 

movimento que têm dois ou mais participantes podem ter enquadres semânticos (ou molduras) 

diferentes, se levarmos em consideração o(s) participante(s) que se move(m) ou que tipo de 

afetamento pode(m) sofrer como consequência da ação verbal. 

Interessa-nos, nesta dissertação, investigar os verbos de movimento que se distanciam 

do exemplar prototípico intransitivo, na medida em que são seguidos de um objeto direto. A 

partir da observação de seus contextos de uso, buscamos revelar as diferenças de sentido em 

termos do significado básico desses verbos e dos papéis semânticos dos seus participantes, 

propondo uma classificação sintático-semântica, que se funda nas relações entre o verbo e seus 

argumentos.  

A nossa base teórica se apoia nos princípios da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), vertente funcionalista representada por pesquisadores do Grupo Discurso & 

Gramática, como Maria Angélica Furtado da Cunha, Mário Martelotta, Mariangela Rios de 

Oliveira, Maura Cezario, José Romerito Silva, Edvaldo Bispo, entre outros. Essa corrente, 

orientada pela Linguística Funcional norte-americana, fundamenta-se no pressuposto de que a 

estrutura da língua emerge à medida que esta é usada (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 

2010). Isso significa que a gramática é continuamente moldada pelas situações reais de uso 

linguístico. 

                                                                 
1 Definição semelhante é dada por Corrêa e Cançado (2006, p. 372) que consideram verbos de movimento do PB, 

mais especificamente, aqueles que “denotam trajetória, ou seja, verbos que acarretam um movimento de um 

ponto determinado para outro”. 
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A LFCU corresponde, em termos teóricos, à Linguística Cognitivo-Funcional, modelo 

que concebe a linguagem como um conjunto complexo de atividades cognitivas e 

sociocomunicativas (TOMASELLO, 1998; 2003). Assim, as habilidades linguísticas podem ser 

explicadas nos mesmos termos que outras habilidades cognitivas complexas, considerando que 

todos os elementos linguísticos (morfemas, sintagmas, orações) são instrumentos simbólicos 

que servem para transmitir significado. 

No campo da Linguística Cognitiva, priorizamos as relações de sentido envolvendo os 

participantes e o espaço por eles percorrido, uma vez que essa corrente trata diretamente de 

processos relacionados à experiência humana, considerando fatores relacionados a atividades 

individuais, interacionais e culturais, como, por exemplo, os princípios de categorização.  

A análise aqui empreendida, tomando por base a definição de verbo de movimento e a 

noção de afetamento adotadas nesta pesquisa, levou-nos à elaboração de uma rede construcional 

para os VMTD, que se organizam hierarquicamente em esquemas2 relativamente distintos. 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

A análise e as conclusões que serão apresentadas nesta dissertação relacionam-se com 

os questionamentos formulados em nosso percurso de pesquisa, os quais apresentamos a seguir. 

Em orações com VMTD,  

1. O tipo de movimento efetuado pelo sujeito no evento pode estabelecer, inicialmente, a 

base para classificação dos VMTD? 

2. Além de paciente, o OD pode desempenhar outro tipo de papel semântico? É 

classificado como [-animado]? É sempre afetado? 

3. A presença do SPrep é obrigatória, a fim de comprovar o ponto de origem ou de destino 

dos participantes do evento? Seu papel semântico se correlaciona apenas com locativos?  

4. Há particularidades nos VMTD que os classifiquem em enquadres semânticos distintos?  

5. É possível separar os VMTD em esquemas cognitivos distintos, formando uma rede 

construcional, por meio de subesquemas e microconstruções que revelem diferenças de 

sentido quanto ao tipo de movimento de seus participantes? 

                                                                 
2 Em conformidade com Traugott e Trousdale (2013), concebemos esquema como uma propriedade que envolve 

classificação (conf. seção 3.7). Em nossa análise, os esquemas estão relacionados com diferenças cognitivas 

expressas nas construções com VMTD. 
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6. Semanticamente, qual a diferença entre movimento e deslocamento? 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

1. A classificação sintático-semântica atribuída aos VMTD pode variar segundo o tipo de 

ação praticada pelo referente do sujeito e o modo como o referente do OD é afetado pela 

ação verbal; 

2. Quando afetado, o OD dos VMTD cumpre o papel semântico de paciente e é 

classificado como [-animado]; 

3. O SPrep é um elemento frequente nas construções com VMTD e desempenha papéis 

semânticos relacionados a locativos; 

4. A partir dos esquemas cognitivos de movimento, os VMTD podem ser subdivididos em 

enquadres semânticos específicos pelo agrupamento de verbos que possuem 

características semânticas semelhantes; 

5. Os VMTD se organizam em uma rede construcional hierárquica, dados os diferentes 

tipos de movimento que podem conceitualizar; 

6. Em orações com VMTD, o tipo de ação praticada pelo referente do sujeito pode ser de 

movimento ou deslocamento. O primeiro ocorre quando o referente do sujeito, sem sair 

do lugar, em relação ao objeto, provoca mudança de local do OD e o segundo, quando 

o referente do sujeito realiza um determinado trajeto. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1. Demonstrar que a classificação dos VMTD parte, inicialmente, do tipo de movimento 

efetuado pelo referente do sujeito e que o resultado dessa ação é responsável pelas 

subclassificações desses verbos; 

2. Revelar que outros papéis semânticos, além de paciente, podem ser desempenhados pelo 

OD; 

3. Identificar os papéis semânticos que os SPrep desempenham nas orações com VMTD; 

4. Estabelecer traços semânticos que reúnam os VMTD em enquadres semânticos 

específicos, considerando o tipo de trajetória expressa por seus participantes; 
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5. Organizar os VMTD em uma rede construcional, a partir de seus esquemas cognitivos; 

6. Separar em dois esquemas, movimento e deslocamento, o tipo de ação praticada pelo 

sujeito em orações com VMTD. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para a construção 

deste trabalho. Quanto à abordagem, nossa análise é predominantemente qualitativa, por 

levarmos em consideração fatores de ordem sintático-semântica e cognitiva, a fim de 

compreender as motivações linguísticas que envolvem os VMTD. Possui suporte quantitativo, 

por aferirmos a frequência com que esses verbos são usados em situações reais de comunicação. 

Em termos qualitativos/interpretativos, dada a orientação funcionalista desta 

dissertação, importa-nos descobrir com que elementos os VMTD coocorrem e que frames são 

acionados no seu uso. Descrevemos e interpretamos o modo como o sujeito e o OD se 

comportam em eventos transmitidos por esses verbos, revelando os papéis semânticos que esses 

argumentos desempenham. 

Quanto aos aspectos quantitativos, mensuramos a ocorrência dos VMTD, separando-os 

por esquemas, subesquemas e microconstruções que os instanciam, segundo suas ocorrências 

em nossa fonte de dados: o Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade 

do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), doravante Corpus D&G.  

O Corpus D&G reproduz situações reais de uso da língua, o que permite flagrar o objeto 

de estudo tal como ele se manifesta nas interações sociocomunicativas, postulado central da 

vertente funcionalista. É constituído de textos escritos e falados, nos seguintes tipos textuais: 

narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento 

e relato de opinião. Contempla graus de escolaridade diferentes, pois os textos foram 

produzidos por alunos da classe de alfabetização (entre 06 e 07 anos), da quarta série do Ensino 

Fundamental (equivalente ao atual quinto ano do Ensino Fundamental), da oitava série do 

Ensino Fundamental (equivalente ao atual nono ano do Ensino Fundamental), do terceiro ano 

do Ensino Médio e do último ano do Ensino Superior. 

Cada grau de escolaridade é representado por quatro informantes. Cada um deles foi 

orientado a produzir oralmente e por escrito narrativas, descrições e relatos a respeito de um 
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tema por ele escolhido. A versão escrita do informante buscou reproduzir o que foi falado na 

produção oral. O corpus contabiliza um total de 20 informantes, de ambos os sexos, e textos 

sobre temas variados. 

A amostra pesquisada é composta de 129.831 palavras dos textos orais e 22.568 dos 

textos escritos. A maior quantidade de palavras nos textos orais se deve à espontaneidade do 

falante e à facilidade de se expressar, ao passo que o texto escrito, comumente, é mais enxuto 

e monitorado. 

Inicialmente, todo o Corpus foi varrido3, a fim de selecionar os verbos de movimento 

subcategorizados por OD. Dispusemos as orações que continham esses verbos em planilhas. 

Em diversos casos, foi preciso transcrever um trecho maior, e não só a oração que continha o 

VMTD, pela necessidade de resgatar, por exemplo, o referente do sujeito ou do OD, não 

explicitado na oração devido a questões anafóricas. 

Em seguida, averiguamos a quantidade de tipos (types) de VMTD e o número de 

ocorrências (tokens) para cada tipo. Por exemplo, em (3), há três tokens, em destaque, para o 

verbo do tipo de COLOCAR. 

 

(3) ... aí eu vou ... eu vou colocando mais a farinha de trigo até soltar das mãos ... quando ... 

ela solta ... solta já das mãos ... aí eu deixo um ... uns trinta minutos de descanso né ... pra 

descansar ... a massa e vou é:: como que se chama ... ajeitar as formas né ... colocar a manteiga 

ou a margarina e colocar o trigo né ... pra num pregar no ... no ... no ... no ... (Corpus D&G, 

Fala, p. 40). 

 

De maneira geral, buscamos identificar a configuração argumental e os possíveis 

enquadres semânticos dos VMTD, examinando a participação dos referentes do sujeito, do OD 

e do SPrep envolvidos em cada padrão analisado, a partir de diferenças de sentido quanto ao 

movimento e afetamento desses participantes.  

Procedemos à pesquisa bibliográfica com a leitura de material relativo aos verbos de 

movimento, ao mesmo tempo em que buscamos conhecer a literatura específica sobre a 

gramática de construções, a teoria dos protótipos e os papéis semânticos, como forma de 

compreender a configuração dos VMTD. 

                                                                 
3 Boa parte dos VMTD já havia sido coletada no corpus ainda no período de IC. Havíamos constatado, ainda nessa 

fase, que o movimento, em orações com esses verbos, pode envolver somente o referente do sujeito, somente o 

referente do OD ou de ambos simultaneamente. A categorização desses verbos por tipo de movimentos dos 

argumentos se deu durante a pesquisa de mestrado, bem como a sua organização por enquadres semânticos.  
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Com base na leitura e na reflexão sobre o referencial teórico adotado, verificamos alguns 

fatores/aspectos envolvidos no estudo dos VMTD, tais como a ordenação argumental preferida, 

os tipos de ação e de ação-processo, os papéis semânticos desempenhados por seus argumentos 

e seus enquadres semânticos, a fim de organizá-los em uma rede construcional. 

Os rumos trilhados pela pesquisa mostraram a necessidade de fazer uso de conceitos da 

Linguística Cognitiva, como a noção de frame4 , que contribuiu significativamente para o 

refinamento da análise e para a elaboração de uma classificação mais detalhada.  

Tendo em vista essa necessidade, consultamos o projeto FRAMENET BERKELEY5, 

por se tratar de um modelo prático de como se organiza uma estrutura com base em 

frames/enquadres. Pesquisamos cada um dos VMTD do nosso corpus nessa plataforma. Os 

resultados mostraram que alguns VMTD se acomodam em um mesmo frame e que seus 

participantes possuem características em comum. Assim, concluímos que poderíamos 

classificar os VMTD a partir de suas diferenças de sentido e estabelecer, por meio dos frames, 

uma rede construcional, formada por esquemas e subesquemas que refletem o tipo de 

movimento e o espaço percorrido designados por essa classe de verbo. 

Foram excluídos da análise alguns dados encontrados no corpus que, à primeira vista, 

pareciam pertencer à categoria dos VMTD, mas que se afastam da definição que atribuímos a 

esse verbo. É o caso de VMTD usados com sentido metafórico, em que não se indica uma cena 

concreta, como exemplificado no destaque a seguir:  

 

(4) ... Deus fez um ... fez um cara que ... foi surgiu duma aposta ... como se fosse uma aposta 

assim ... entre Deus e o diabo né ... que ... Deus botava um cara no mundo ... aí o diabo ia botar 

um bocado de castigo assim ... ia tirar os filhos dele num sei quê ... a riqueza ... a mulher ... e 

ele ainda ... e Deus disse que ele ainda ia ... que ele ia ser clemente a Deus né ... aí pronto ... 

(Corpus D&G, Fala, p. 367). 

 

Em (4), o VMTD BOTAR está empregado com o sentido de “dar a vida”.  

Se, por um lado, o verbo BOTAR, assim como outros, pode se afastar da concepção de 

movimento espacial, em que uma entidade se desloca de um ponto a outro, por outro lado, 

encontramos alguns VMTD que se encaixam em mais de uma moldura semântica, a depender 

                                                                 

4 A noção de frame adotada nesta dissertação é apresentada na seção 3.4 (Frame). 
5  Disponível em: <https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/>. Tratamos mais especificamente do projeto 

FRAMENET BERKELEY na seção 3.4 (Frame). 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/


20 

 

 

da cena reproduzida, assunto discutido na seção 4.5.3 (Interseção entre subesquemas de alguns 

VMTD). 

Na etapa final da análise, dividimos os VMTD em dois esquemas, a saber, movimento e 

deslocamento, com base no tipo de movimento efetuado pelo agente da ação (sujeito). Os 

enquadres semânticos foram, então, representados em subesquemas desses dois esquemas 

anteriores e subdivididos em microconstruções que se distinguem pelo tipo de papel semântico 

desempenhado pelo paciente (OD) e/ou pelo locativo (SPrep). 

Sobre a organização desta dissertação, além deste capítulo introdutório – que inclui 

questões de pesquisa, hipóteses, objetivos e metodologia –, ela está estruturada em mais quatro 

capítulos. O segundo capítulo apresenta o estado da arte sobre os verbos de movimento, tal 

como estudados por gramáticos (Azeredo, Bechara e Azeredo), dicionaristas (Borba e Houaiss) 

e linguistas (Perini e Castilho). O terceiro capítulo trata do referencial teórico adotado, 

discorrendo inicialmente sobre a LFCU e as categorias de análise que podem ser aplicadas aos 

VMTD: estrutura argumental, construções, prototipicidade, frame; papéis semânticos, tipos 

sintático-semânticos de verbos, esquematicidade, produtividade e composicionalidade. O 

quarto capítulo contém a análise dos dados dividida em seis seções. Na primeira, classificamos 

os VMTD com relação ao tipo sintático-semântico. Na segunda seção, examinamos a 

configuração argumental dos VMTD, observando os diferentes tipos de oração em que eles 

ocorrem. A terceira seção trata dos papéis semânticos atribuídos aos argumentos desse tipo de 

verbo. Na seção seguinte, analisamos os enquadres semânticos relacionados com os VMTD. 

Na quinta seção, tratamos da rede construcional dos VMTD, em três subseções que tratam, 

respectivamente, do esquema de movimento, do esquema de deslocamento e da interseção entre 

subesquemas de alguns VMTD. Na última seção, apresentamos um resumo dos resultados da 

análise. Por fim, no quinto capítulo, relatamos as conclusões desta dissertação. 



2 ESTADO DA ARTE: VERBO DE MOVIMENTO 

 

a fase de pesquisa que deu origem a esta dissertação, buscamos identificar 

trabalhos que tivessem como objeto de estudo a classificação sintático-

semântica dos verbos de movimento. Em diversas obras consultadas, não 

encontramos uma seção dedicada a esse tipo de classificação, e menos ainda aos VMTD. A 

partir dessa constatação, decidimos elaborar este capítulo apresentando – na falta de bibliografia 

específica – o posicionamento de alguns autores que, em obras de referência, mencionam a 

participação dos verbos de movimento, ao tratar da constituição do predicado verbal. 

Este capítulo está organizado em três seções. A primeira é dedicada a três gramáticos: 

Azeredo (2008), por denominar os verbos de movimento como uma subclasse dos verbos 

transitivos diretos; Bechara (1977, 1983), por fazer referência a esses verbos quando trata dos 

sentidos do objeto direto; e Rocha Lima (1980), por estabelecer uma relação entre os verbos de 

movimento e os advérbios que indicam lugar. 

Na segunda seção, trazemos o posicionamento dos linguistas Castilho (2010) e Perini 

(2007, 2008) acerca dos verbos de movimento. Castilho é o autor que trata com mais 

profundidade do tema, afirmando que os verbos de movimento constituem uma classe que 

requer as preposições em e para. Quanto a Perini, sua maior contribuição para este trabalho é 

atribuir papéis semânticos aos participantes que fazem parte de eventos de movimento. 

 A última seção mostra como os dicionaristas Houaiss (2009) e Borba (2002) 

apresentam e organizam alguns dos verbos que exprimem movimento. No dicionário de 

Houaiss, esses verbos são classificados sintaticamente com base na transitividade verbal. 

Voltado para um aspecto mais semântico, Borba classifica os verbos de movimento segundo o 

tipo de ação efetuada por um agente e as consequências que essa ação pode ou não produzir 

sobre um outro elemento. 

 

2.1 A PERSPECTIVA DOS GRAMÁTICOS AZEREDO, BECHARA E ROCHA LIMA 

 

Os gramáticos Azeredo (2008) e Bechara (1977) têm em comum o fato de estabelecerem 

relação entre o verbo de movimento e o objeto direto. O primeiro por classificar os verbos de 

N 
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movimento como uma subclasse dos verbos transitivos diretos; e o segundo por apontar o OD 

como o “espaço percorrido ou objetivo final” dos verbos de movimento. 

Em Azeredo (2008, p. 220), essa relação pode ser verificada quando o autor atribui aos 

verbos transitivos diretos seis tipos de subclasses6, em que a primeira contém os verbos de 

movimento: 

 

SUBCLASSES DE VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS 

subclasse 1 
Compreende os verbos de ação/movimento em geral, que são 

complementados, em seu sentido básico e próprio, por substantivos referentes 

a seres concretos, e em acepções derivadas por substantivos de referência bem 

variada. Adotaremos dois verbos-tipo para esta subclasse: comprar (Ela 

comprou dois vestidos) e levar (O ônibus levava trinta passageiros). 

(AZEREDO, 2008, p. 220, grifos do autor). 

 

Na subclasse dos verbos de ação/movimento, Azeredo cita uma oração com o verbo 

LEVAR para exemplificar o evento de movimento: O ônibus levava trinta passageiros. Esse 

verbo pode ter como complemento uma grande variedade de sintagmas nominais (SN) 

concretos, como o OD “trinta passageiros”. Nesse exemplo o paciente é afetado, uma vez que 

há mudança de localização do referente do OD de um determinado ponto a outro. 

Bechara (1977, p. 204-5) descreve outra relação entre o verbo de movimento e o OD, 

ao falar dos sentidos do objeto direto. O autor declara que o verbo transitivo necessita de 

complemento para integrar sua predicação, podendo ser direto ou indireto. Os transitivos diretos 

são “os que têm complementos não iniciados por preposição necessária”; quanto ao objeto 

direto, estes podem expressar até quatro sentidos7: 

 

Sentidos do objeto direto – Quanto ao sentido, o objeto direto exprime: [...]  

d) com os verbos de movimento, o espaço percorrido ou o objetivo final: 

(“andei longes terras” – G. Dias -, atravessar o rio, correr os lugares sacros, 

subir a escada, descer a montanha, navegar rio abaixo, etc) ou o tempo 

decorrido (viver bons momentos, passar o dia no campo, dormir a noite 

inteira, etc.). (BECHARA, 1977, p. 206-7, grifos do autor). 

                                                           
6 As demais subclasses de verbos transitivos diretos determinadas por Azeredo são: subclasse 2: “verbos cujo 

objeto se refere a partes ou a uma entidade cuja constituição interna seja divisível em partes”; subclasse 3: 

“verbos que denotam conhecimento intelectual/intuitivo, [...]”; subclasse 4: “verbos que denotam atividade 

comunicativa [...]”; subclasse 5: “verbos que denotam, em geral, uma ‘mudança de estado’ [...]”; subclasse 6: 

“verbos que se referem a uma propriedade (dimensão, valor etc.) ou estado a serem explicitados no complemento. 
7 Os outros três sentidos do objeto direto enumerados por Bechara são: a) a pessoa ou coisa que recebe a ação 

verbal; b) o produto da ação; c) a pessoa ou coisa para onde se dirige um sentimento, sem que o objeto direto 

seja forçosamente afetado pelo dito sentimento. 
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Dessa maneira, o autor especifica o OD que indica “o espaço percorrido ou o objetivo 

final” como um tipo de complemento que ocorre com verbos de movimento. Os SN longes 

terras, o rio, lugares sacros, a escada, a montanha e o rio, selecionados pelos verbos de 

movimento ANDAR, ATRAVESSAR, CORRER, SUBIR, DESCER e NAVEGAR, 

respectivamente, designam um tipo de OD não afetado pelo agente da ação, considerando que 

representam o espaço percorrido ou o ponto de destino por/para onde se desloca algo ou alguém, 

ou seja, o referente do OD permanece no mesmo local. 

Como visto, os dois gramáticos consideram que os verbos de movimento podem ter um 

OD como parte de sua predicação. Entretanto, o tipo de OD descrito por Azeredo corresponde 

a uma entidade que pode ser afetada, ou seja, a partir da ação de um agente, pode ser deslocada 

de um ponto a outro, enquanto o OD mencionado por Bechara faz referência a uma entidade 

fixa, não afetada, uma vez que representa o espaço por/para onde se desloca o responsável pela 

ação verbal. Há, portanto, diferença semântica entre os dois tipos de objeto. 

Outro elemento, além do OD, que também constitui o predicado dos verbos de 

movimento é o adjunto adverbial, mais especificamente o de lugar. Bechara (1983) e Rocha 

Lima (1980) compartilham a ideia de que esse tipo de complemento funciona como argumento 

dos verbos de movimento e são codificados, comumente, pela sequência preposição + SN. Em 

orações como 

 

(5) Vou à cidade (Bechara,1983, p. 71). 

 

(6) Saiu de casa (Bechara, 1983, p. 71). 

 

Bechara classifica os complementos destacados (à cidade, de casa) como adjuntos adverbiais 

que exprimem circunstância de lugar. Já Rocha Lima (1980, p. 222) atribui a esse tipo de 

participante a designação de Complemento circunstancial: “é um complemento de natureza 

adverbial – tão indispensável à construção do verbo quanto, em outros casos, os demais 

complementos verbais”. Na oração a seguir, Rocha Lima destaca a importância da preposição 

a com o verbo de movimento IR que indica direção, que a exige para que haja ligação com o 

termo locativo (Roma). 

 

(7) Ir a Roma (ROCHA LIMA, 1980, p. 222). 

 

Para o autor, a preposição a forma uma espécie de bloco com esse verbo. 
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Problemas de nomenclatura à parte, vimos nesta seção que a breve discussão 

apresentada por esses autores comprova que os verbos de movimento podem ser 

complementados tanto por um OD como por um SPrep. Notamos, ainda, que os três autores 

não apresentam, como exemplo, orações que contenham verbo de movimento seguidos por OD 

+ SPrep, ao mesmo tempo.  

 

2.2 O ENFOQUE DOS LINGUISTAS CASTILHO E PERINI 

 

Na seção anterior, vimos que os gramáticos Azeredo e Bechara consideram que o OD 

pode fazer parte da moldura sintático-semântica dos verbos de movimento. Isso não acontece 

em Castilho (2010), pois este autor se limita às preposições que acompanham os verbos de 

movimento. Quanto a Perini (2007, 2008), embora não trate particularmente dos verbos de 

movimento, o autor apresenta algumas contribuições que ajudam a determinar os papéis 

semânticos que podem coocorrer com esses verbos, principalmente no que diz respeito aos 

locativos. 

Dentre os autores resenhados neste capítulo, Castilho é o que mais alude aos verbos de 

movimento, identificando sete classes8 sintático-semânticas de verbos que selecionam 

preposições do tipo a e para. A primeira delas corresponde aos verbos de movimento/direção. 

Segundo o autor: 

 

Esses verbos envolvem o deslocamento da figura em direção a um ponto de 

referência, sendo a figura representada pelo sujeito verbal, ou seja, é o sujeito 

que se desloca ao ponto de referência (ir, vir, chegar, partir, caminhar, dirigir-

se, viajar, passar, entrar, sair, mudar-se, transferir-se, etc.) Exemplos: 

a) A criança deve ir o mais cedo possível à escola, entendeu?   

b) seguimos brevemente para o Guarujá, onde vamos passar uns quinze dias. 

(2010, p. 593-594, grifos do autor). 

 

O conceito de verbo de movimento/direção apresentado por Castilho deixa clara a 

necessidade de um SPrep na oração que indique o ponto de referência para onde o agente se 

desloca. Essa definição não compreende verbos de movimento seguidos de OD, uma vez que o 

autor não menciona eventos com participante OD, como se pode ver pelos verbos selecionados 

                                                           
8 Castilho diz se apoiar nos estudos de Kewitz (2007) para demonstrar a existência de sete classes de verbos que 

selecionam as preposições a e para. Além da primeira citada, as outras subclasses são: 2) verbos de transferência; 

3) verbos de comunicação; 4) verbos de criação/produção; 5) verbos de complemento final; 6) verbos de 

aproximação/união/semelhança e 7) outros verbos. 
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– IR, VIR, CHEGAR, PARTIR, CAMINHAR, entre outros –, que tradicionalmente são tidos 

como intransitivos. 

Quanto ao uso de preposições com verbos de movimento, Castilho (2010, p. 193), ao 

abordar as principais diferenças entre o Português Brasileiro (PB) e o Português Europeu (PE) 

no campo da sintaxe, diz que no PB os “verbos de movimento são construídos com a preposição 

em: vou na feira”, enquanto que no PE os “verbos de movimento são construídos com a 

preposição a: vou à feira”9. 

Ainda segundo o autor, as sequências do tipo Verbo + Sintagma Preposicional 

“encerram uma cadeia de transitividades”, visto que a preposição seleciona um sintagma 

nominal como complemento, constituindo um “sintagma preposicional”10 (CASTILHO,  2010, 

p. 593). 

Vimos que os verbos de movimento podem selecionar, como complemento, objeto 

direto e/ou complemento circunstancial. Somam-se a esses, os complementos oblíquos11 que, 

segundo Castilho (2010, p. 298-299), são “proporcionais à expressão preposição + pronome 

pessoal/ advérbio dêitico / demonstrativo neutro” e fazem parte de argumentos que não suscitam 

a concordância do verbo, porém são selecionados pelo verbo, exercendo função central na 

sentença. O complemento oblíquo ocorre mais frequentemente com verbos de movimento e 

desempenha o papel de locativo, conforme os exemplos seguintes: 

 

(8) João pôs o livro na estante (CASTILHO, 2010, p. 305). 

 

(9) chego ao trabalho (CASTILHO, 2010, p. 305). 

 

(10) viajei de Campinas para São Paulo (CASTILHO, 2010, p. 305). 

 

(11) Fui à festa com uma amiga e voltei com outra (CASTILHO, 2010, p. 305). 

 

Para o autor, o SPrep na estante, em (8), representa um tipo de complemento oblíquo 

equivalente a um pronome-advérbio ou a uma preposição + pronome, considerando que pode 

ser substituído por nela. Em (9), ao trabalho indica o alvo para onde o agente se dirige. Em 

                                                           
9 Segundo Castilho, a opção pela preposição em, ao invés de a, em verbos de movimento, faz parte de mudanças 

gramaticais ocorridas no PB. Os primeiros indícios da perda gradual da preposição a nos verbos de movimento 

foram registrados nos verbos dativos e nas estruturas perceptivas e causativas (Castilho, 2010, p. 185). 
10 Adotamos, nesta dissertação, o termo sintagma preposicionado (SPrep) para o que Castilho chama de sintagma 

preposicional, ou seja, a sequência formada por uma preposição + SN. 
11 Segundo Castilho (2010, p. 305), “o complemento oblíquo é uma espécie de vagalume em nossas gramáticas: 

ora aparece, denominado então complemento terminativo/ complemento relativo, ora desaparece, sendo rotulado 

de adjunto, ora aparece de novo, agora rebatizado como complemento oblíquo”. 
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(10), há uma sequência formada por origem + alvo, ou seja, o local de onde se parte (Campinas) 

e o local para onde se vai (São Paulo). No último exemplo temos o caso comitativo, já que os 

termos destacados expressam companhia durante o deslocamento do sujeito da ação. 

Ao discutir e descrever as propriedades das sentenças transitivas oblíquas, Castilho 

afirma que a estrutura sintagmática SNsujeito + V + SP/SNoblíquo, como a apresentada no exemplo 

(12), “integra diversas classes semânticas, entre elas a de verbo de movimento”. Trata-se, 

portanto, de uma estrutura com apenas dois argumentos, sendo, portanto, biargumental12. 

 

(12) Luís veio de lá (CASTILHO, 2010, p. 335). 

 

Em análise sobre a semântica das preposições, Castilho (2010, p. 596) sustenta que os 

“verbos de movimento físico e de movimento fictício, tais como ir, vir, chegar, partir, entrar, 

sair, viajar, etc., ocorrem com preposições do eixo horizontal”.  

 

As preposições do eixo horizontal dispõem a figura em pontos específicos de 

um percurso imaginário: o ponto inicial, o ponto medial e o ponto final”. 

Corresponde ao ponto inicial as preposições de, desde, a partir de; ao ponto 

medial, por, no meio de; e ao ponto final, a, em, para, até (a), contra. 

(CASTILHO, 2010, p. 596, grifos do autor). 

 

O autor atribui ao ponto inicial do percurso o sentido de origem. Alguns dos verbos que 

indicam esse ponto, como retirar, conduzir, carregar, levar, transferir, mudar, etc., 

“exemplificam o movimento causado, em que um participante da cena acarreta o deslocamento 

da figura”.  

 

(13) Mudei a estante da sala para o escritório (CASTILHO, 2010, p. 597). 

 

Na sentença (13), a estante representa a figura mencionada pelo autor e o SPrep da sala 

indica o ponto inicial do movimento. Esse ponto relaciona-se com o papel temático de fonte, 

descrito a seguir por Perini. 

 

Fonte é o papel que expressa a origem de um movimento, como de São Paulo 

em Marcinha dirigiu de São Paulo até Arapongas; mas também se aplica ao 

movimento figurado, como Marcinha em Marcinha vendeu a charrete para 

um alemão: a charrete se “movimentou” da posse de Marcinha para a posse 

do alemão. (PERINI, 2007, p. 261, grifos do autor). 

                                                           
12 Silva (apud CASTILHO, 2010, p. 331), ao classificar os verbos, constitui uma classe com os verbos de 

movimento direcionado, entre eles: avançar, cair, chegar, descer, entrar, escapar, fugir. Segundo Castilho, esses 

verbos organizam sentenças com dois argumentos, por isso ele os considera biargumentais. 
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O conjunto formado pela preposição de + SN, como em da sala e de São Paulo, constitui 

o SPrep que indica o ponto inicial ou a fonte de onde partiu determinada entidade, tanto em 

termos concretos, como metafóricos. 

A preposição por é a mais frequente na indicação de ponto médio de um percurso e, 

segundo Castilho, “predica a figura, atribuindo-lhe a propriedade de estar no ponto 

intermediário de um trajeto”, como exemplificado em: 

 

(14) Eu sei que... que essa viagem por Governador Valadares está boa (Castilho, 2010, p. 597). 

 

O ponto final do percurso é indicado pelo caso meta. As preposições mais comuns que 

expressam essa noção são: a, em, para, até e contra. Para Castilho, esse tipo de preposição 

coocorre com verbo de movimento cujo sujeito é controlador do evento, como percebemos em 

(15) e (16): 

 

(15) [...] nós vamos por exemplo todo dia a Camaçari... (CASTILHO, 2010, p. 598). 

 

(16) Então eu os levo para a escola... e vou trabalhar (CASTILHO, 2010, p. 598). 

 

Nesses exemplos, eu e nós são os controladores dos eventos a fim de atingir um ponto 

final (Camaçari e a escola), introduzido pelas preposições a e para, respectivamente. Perini 

também se refere ao caso meta para expressar o ponto final de um deslocamento: 

 

Se temos um verbo que exprime “movimento”, devemos ter uma Meta; mas 

essa Meta pode ser representada sintaticamente de diversas maneiras: como 

sujeito (eu ganhei uma camisa nova), como objeto direto (os alpinistas 

atingiram o pico), como em+SN (chegamos em São Paulo), como para+SN 

(dei uma camisa nova para meu irmão) etc. (PERINI, 2008, p. 254, grifos do 

autor). 

 

O papel de paciente também pode ocorrer com os verbos de movimento. Segundo Perini 

(2007, p. 261), o “paciente é o papel semântico que expressa a entidade diretamente afetada 

por uma ação, ou que ‘sofre’ a ação, para usar o termo tradicional”. No evento de movimento, 

o paciente representa o objeto deslocado a partir da ação de um determinado agente. Em (13), 

por exemplo, a estante representa o paciente, pois é deslocada de um lugar para outro. 

Na próxima seção, veremos que alguns desses papéis sintáticos e/ou semânticos 

atribuídos aos verbos de movimento contribuem para a descrição lexicográfica de cada um 

desses verbos. 
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2.3 AS ACEPÇÕES DOS DICIONARISTAS HOUAISS E BORBA 

 

Para descrever o(s) sentido(s) dos verbos, os dicionaristas focalizam aspectos como sua 

natureza transitiva e os complementos que eles podem selecionar. Em diversas obras, essas 

propriedades auxiliam na organização e divisão das acepções dos verbos e revelam a quais 

classes ou tipos sintático-semânticos eles pertencem. Neste trabalho, selecionamos os 

lexicógrafos Houaiss (2009) e Borba (2002) para verificar como eles apresentam alguns dos 

verbos que exprimem a noção de movimento. 

A apresentação a seguir se concentra nos verbos de movimento que foram coletados no 

Corpus D&G e utilizados na análise, conforme exposto no capítulo 4 (Análise dos dados), 

Tabela 1. 

Começamos pelo Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, versão digital 

(CD-ROM), que, de maneira geral, apresenta as acepções levando em consideração 

informações como flexões de número, pessoa, modo, tempo, voz, aspecto, conjugação e 

transitividade. Houaiss adota um critério mais tradicional e sintático, se comparado a Borba, 

por classificar os verbos em transitivos (direto, indireto), intransitivos, bitransitivos e 

pronominais.  

Observamos, primeiramente, como Houaiss organiza os verbetes. As diferentes 

acepções do verbo são enumeradas e especificadas pelo tipo de transitividade, conforme a 

Figura 1: 
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Figura 1 – Organização do verbete em Houaiss 

 

Fonte: Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2009, CD-ROM) 

 

Na Figura 1, verifica-se que um único verbo pode apresentar mais de uma natureza 

transitiva, ainda que utilizado em uma mesma acepção. Desse modo, Houaiss classifica os 

verbos que exprimem movimento como intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e 

bitransitivos. Vejamos, a seguir, exemplos de cada um desses tipos e algumas situações em que 

um mesmo verbo pode se encaixar em mais de uma tipologia: 

 

 Verbo intransitivo 

(17) Pular do trampolim (HOUAISS, 2009). 

 

(18) as crianças passaram horas jogando tranquilas (HOUAISS, 2009). 

 

O verbo PULAR, usado com o sentido de atirar-se de um lugar mais alto para um mais 

baixo, conforme (17), é classificado como intransitivo. Note-se, contudo, que, nesse caso, o 

SPrep do trampolim acompanha o verbo e completa seu sentido. Da mesma forma, o verbo 

JOGAR, com o sentido de entreter-se com (um jogo), em (18), é intransitivo. 
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 Verbo transitivo direto 

(19) puxe a porta ao sair (HOUAISS, 2009). 

 

(20) puxar o cabelo da irmã (HOUAISS, 2009). 

 

(21) ele deixou o Brasil por uma semana (HOUAISS, 2009). 

 

(22) ele deixou a carteira no carro (HOUAISS, 2009). 

 

O verbo PUXAR, empregado com o sentido de fazer mover para perto de si, como em 

(19), ou de segurar e forçar para si, tentando arrancar, como em (20), é transitivo direto, assim 

como o verbo DEIXAR, empregado com o sentido de afastar-se momentaneamente, em (21), 

ou de esquecer (em algum lugar), em (22). Funcionam como OD, respectivamente: a porta, o 

cabelo da irmã, o Brasil e a carteira. 

 

 Verbo transitivo indireto 

 (23) subiu no cavalo (HOUAISS, 2009). 

 

Na classificação de Houaiss, o verbo transitivo indireto é seguido de um complemento 

preposicionado. Em (23), o verbo SUBIR foi empregado com o sentido de montar, considerado 

transitivo indireto devido ao complemento no cavalo ser encabeçado por uma preposição. 

Ainda nesta seção, veremos que esse tipo de complemento, formado por uma preposição + um 

nome locativo, é classificado por Borba como [Compl. de lugar]. 

 

 Verbo bitransitivo 

(24) o passarinho pôs mais uma palhinha no ninho (HOUAISS, 2009). 

 

(25) meter o livro na pasta (HOUAISS, 2009). 

 

Para Houaiss, os verbos PÔR e METER, nos exemplos (24) e (25), são bitransitivos, ou 

seja, requerem dois complementos simultaneamente. PÔR, usado com o sentido de transpor 

com o bico, apresenta mais uma palhinha como primeiro complemento e para o ninho como 

segundo complemento; METER é empregado com o sentido de fazer o livro (primeiro 

complemento) entrar na pasta (segundo complemento). 
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 Transitivo direto e transitivo indireto 

(26) os cavalos puxavam a carruagem (HOUAISS, 2009). 

 

(27) os bois puxam pelo carro (HOUAISS, 2009). 

 

(28) carregou a moça para um canto sombrio (HOUAISS, 2009). 

 

(29) as águas carregaram (com) tudo (HOUAISS, 2009). 

 

Determinados verbos de movimento podem ter mais de uma valência; os exemplos com 

PUXAR e CARREGAR ilustram isso. O verbo PUXAR, usado com o sentido de empregar a 

força física para fazer mover o OD, a carruagem, é transitivo direto, em (26), e transitivo 

indireto em (27), pois é complementado por um objeto indireto, pelo carro. Da mesma forma, 

o verbo CARREGAR, usado com o sentido de levar consigo, conduzir, trazer, possui essas 

duas valências, complementado pelo OD a moça em (28) e pelo objeto indireto (com) tudo em 

(29). Para este último exemplo, embora Houaiss classifique o verbo CARREGAR como 

transitivo indireto, o uso da preposição com é facultativa, por isso o autor a isola entre 

parênteses. 

 

 Transitivo direto e bitransitivo 

(30) abriu a gaveta e tirou os óculos (HOUAISS, 2009). 

 

(31) mandou tirar da estrada a pedra que despencara do morro (HOUAISS, 2009). 

 

(32) a polícia veio buscar o ladrão e levou-o preso (HOUAISS, 2009). 

 

(33) solícito, o rapaz buscou-lhe uma cadeira (HOUAISS, 2009). 

 

Segundo Houaiss, um mesmo verbo de movimento pode ser classificado como transitivo 

direto ou bitransitivo. Usado com o sentido de se fazer sair de onde está/retirar, o verbo TIRAR 

é transitivo direto em (30), complementado pelo o OD os óculos. E bitransitivo em (31), por 

ser seguido de dois complementos: um SPrep locativo, da estrada, e o OD, a pedra. 

O verbo BUSCAR, usado com o sentido de pôr as mãos em (alguém ou algo), apanhar, 

pegar, é transitivo direto em (32), complementado pelo OD o ladrão. E bitransitivo em (33), 

seguido dos complementos lhe e uma cadeira. 
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 Transitivo direto, indireto e intransitivo 

(34) subir uma ladeira (HOUAISS, 2009). 

 

(35) o gato subiu no (ao, para o) telhado (HOUAISS, 2009). 

 

(36) não suba aí, menino (HOUAISS, 2009). 

 

Um único verbo de movimento pode apresentar até três tipos de valência, conforme se 

depreende da descrição de Houaiss. SUBIR, por exemplo, usado com o sentido de mover-se 

para (lugar mais alto), percorrer de baixo para cima, é transitivo direto, como acontece em 

(34), seguido do OD uma ladeira; transitivo indireto em (35), seguido do objeto indireto no 

(ao, para o) telhado; e intransitivo em (36), por não exigir complemento obrigatório. 

Quando se trata de verbos de movimento, vale ressaltar que alguns complementos 

classificados como objeto indireto por Houaiss são constituídos de preposição + nome 

indicativo de lugar, a exemplo de no cavalo (23) e no (ao, para o) telhado (35). Neste trabalho, 

esses complementos são considerados SPrep locativos.   

Passamos a tratar agora do Dicionário de usos do Português do Brasil, organizado por 

Borba (2002). Nele são apresentadas informações sintático-semânticas sobre os verbos, com 

base em uma gramática de valências (BORBA, 1996). Assim, cada verbo é descrito conforme 

as relações que estabelece com os seus complementos. 

Nesse dicionário, Borba classifica os verbos segundo seu tipo semântico. No caso dos 

verbos de movimento, estes podem ser classificados como verbos de ação ou de ação-processo, 

a depender do tipo de complemento que podem tomar, como complemento de nome, de lugar, 

de origem, de direção, etc., conforme exemplificado na Figura 2. 
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Figura 2 – Organização do verbete em Borba  

 

Fonte: Dicionário de usos do Português do Brasil (BORBA, 2002, p. 940) 

 

Apresentamos, a seguir, a classificação de Borba sobre alguns verbos que exprimem 

movimento.  

 

 Verbos do tipo semântico de ação 

(37) Pulou a janela, embrenhou-se no mato que margeia o caminho (BORBA, 2002, p. 1295). 

 

(38) Não podia seguir a velha o dia inteiro (BORBA, 2002, p. 1433). 

 

Os verbos subclassificados como de ação por Borba (2002, p. viii) expressam uma 

atividade associada a um ser agente. Dois exemplos de verbos reproduzidos por Borba nessa 

categoria são PULAR e SEGUIR. Em (37), a ação do agente se refere ao salto por uma janela 

e, em (38), o verbo SEGUIR, demonstra, também, a ação de um certo agente, ao seguir o 

referente do OD (a velha). 

 

 Verbos do tipo semântico de ação-processo 

(39) Colocaram-no sobre o formigueiro (BORBA, 2002, p. 353). 

 

(40) Empurra para longe o pedaço de pão (BORBA, 2002, p. 554). 

 

A subclasse dos verbos de ação-processo, segundo o autor, expressa uma mudança de 

estado ou de condição levada a efeito por um sujeito agente, causativo ou instrumental. Na 
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perspectiva dos verbos de movimento, os verbos COLOCAR e EMPURRAR se enquadram 

nessa categoria, pois, conforme demonstrado nos exemplos (39) e (40), os referentes do OD, 

representados pelos pronomes oblíquos no e pedaço de pão, respectivamente, sofrem mudança 

de estado (localização), efetuada a partir de um sujeito agente. 

Por ser um dicionário que tem por objetivo “fornecer elementos de avaliação das 

propriedades sintático-semânticas do léxico” (BORBA, 2002, p. vi), seu autor arrola, para cada 

verbo e suas acepções, os tipos de complemento que podem acompanhá-lo, identificando sua 

classe gramatical [Compl: nome], sua estrutura sintática [de+nome], [em+nome/oração], 

[por+nome] e seu valor [de lugar], [de direção], [de origem] (conf. Figura 2). Utiliza, também, 

o sinal ± para indicar que determinado complemento pode estar expresso (+) ou omitido (-).  

Quanto aos verbos com ideia de movimento, vejamos primeiro os complementos 

expressos por nome: 

 

 [Compl: nome] 

(41) Padre Mateus fechou a porta (BORBA, 2002, p. 698). 

 

(42) Logo após, com certo garbo, Francesco trouxe os patos (BORBA, 2002, p. 1571). 

  

No dicionário de Borba, FECHAR e TRAZER fazem parte dos verbos subcategorizados 

por [compl: nome]. Em (41), o verbo FECHAR, com o sentido de cerrar, é complementado 

pelo nome a porta. Em (42), o nome os patos complementa o verbo TRAZER, usado com o 

sentido de transportar ou conduzir para o lugar onde se está. 

 

 [Compl: nome concreto] 

(43) Camilo chutou o urubu para fora (BORBA, 2002, p. 326). 

 

(44) Antenor e Amélia saem do quarto carregando valises (BORBA, 2002, p. 288). 

 

O [Compl: nome concreto] pode ser animado, como o urubu, em (43), que complementa 

o verbo CHUTAR, usado com o sentido de arremessar com os pés, ou não-animado, como 

valises, em (44), que complementa o verbo CARREGAR, empregado com o sentido de levar, 

transportar, conduzir. 
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 [Compl: nome concreto não-animado] 

(45) Vi uma mão de homem abrir a porta (BORBA, 2002, p. 09). 

 

Ao definir alguns verbos, Borba restringe a especificação de [compl: nome]. Isso ocorre 

em (45), ao descrever que o verbo ABRIR é complementado por um nome concreto não-

animado para a acepção: “afastar a parte móvel da parte fixa”. Essa subclassificação do nome 

não está presente nos exemplos de (41) a (44). 

 

 [Compl: nome locativo] 

(46) A empregada atravessou o terreiro alarmando as galinhas (BORBA, 2002, p. 155). 

  

Em (46), o verbo ATRAVESSAR, usado com o sentido de percorrer do começo ao fim, 

cruzar, transpor, é seguido do SN o terreiro, descrito pelo autor como um [Compl: nome 

locativo]. Esse complemento evidencia o espaço percorrido pelo agente (a empregada). De um 

modo geral, esse complemento faz referência a nomes oriundos a/ou que designam uma 

determinada localização e não é precedido por preposição. 

Os próximos exemplos possuem complementos preposicionados (SPrep) que indicam 

um local. 

 

 [Compl: nome humano. ±Compl: de lugar] 

(47) Iraíde acompanha a filha ao cemitério (BORBA, 2002, p. 22). 

  

Borba atribui aos nomes concretos os traços animado ou não-animado. Os animados 

podem ainda ser humanos ou não-humanos. Em (47), por exemplo, o primeiro complemento 

do verbo de movimento ACOMPANHAR, usado com o sentido de ir na companhia de, é um 

[compl: nome humano] (a filha), seguido de um [± Compl: de lugar] expresso pelo SPrep ao 

cemitério. Como já dito, o símbolo (±) indica que o complemento pode estar expresso ou 

omitido na oração. 

 

 [Compl: nome. Compl: de lugar] 

(48) Jogou o paletó sobre o ombro (BORBA, 2002, p. 924). 

 

(49) Meti-lhe a faca na barriga (BORBA, 2002, p. 1035). 
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Os verbos JOGAR, usado com o sentido de lançar, atirar, arremessar, e METER, com 

o sentido de fazer entrar, introduzir, enfiar, respectivamente, têm dois complementos. O 

primeiro é um [Compl: nome], o segundo, [Compl: de lugar], distingue-se do [Compl: nome 

locativo] por ser preposicionado. Em (48) e (49), os complementos sobre o ombro e na barriga 

remetem a áreas do corpo humano e funcionam como [Compl: de lugar]. 

 

 [Compl: de origem. ±Compl: de direção] 

(50) A rolinha-cascavel pulou do ninho e já estava no terreiro atrás de comida para os filhotes 

(BORBA, 2002, p. 1295). 

  

O [Compl: de origem] revela o ponto inicial de onde algo é retirado ou movimentado. 

Em (50), o SPrep do ninho funciona como um dos complementos do verbo PULAR, usado com 

o sentido de deslocar-se saltando, e identifica o ponto de onde partiu o movimento do agente 

(a rolinha-cascavel). Esse verbo pode selecionar um segundo complemento, [± Compl: de 

direção], omitido no exemplo dado. 

 

 [±Compl: nome. ±Compl. de direção] 

(51) Germana me lançava nos braços de minha mãe (BORBA, 2002, p. 940). 

 

(52) lançou o corpo de encontro ao portão (BORBA, 2002, p. 940). 

 

O [Compl: de direção] identifica o local para onde é direcionado o [Compl: nome]. Em 

(51), esse local é nos braços da minha mãe, que complementa o verbo LANÇAR, usado com o 

sentido de atirar, arremessar, jogar. Com a mesma acepção, em (52), ao portão completa o 

sentido do verbo LANÇAR e identifica o ponto para onde o [Compl: nome], o corpo, é 

arremessado. 

No dicionário de Borba, alguns verbos de movimento têm apenas um [compl: nome] e 

outros têm um [compl: nome] e um complemento de natureza locativa, como origem, direção, 

entre outros. 

No que tange a essas duas publicações, podemos afirmar, embora tenhamos pesquisado 

apenas as acepções e arranjos referentes aos verbos de movimento, que Houaiss contempla com 

maior precisão a transitividade, enquanto Borba destaca o tipo sintático-semântico do verbo, 

juntamente com seus tipos de complemento. Ambos partem de contextos do uso, pois, como 
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visto, um mesmo verbo, a depender do sentido, pode apresentar classificação distinta, 

funcionando, por exemplo, ora como transitivo direto, ora como transitivo indireto ou ainda 

como de ação ou de ação-processo. Portanto, é no uso que se efetiva o propósito comunicativo 

do falante, o que vai concorrer para a determinação da classe sintático-semântica a que o verbo 

de movimento pertence. 

Por fim, destacamos a importância e a originalidade de nossa pesquisa, com relação aos 

autores resenhados neste capítulo, uma vez que focalizamos os verbos de movimento que 

possuem, explicitamente, um OD como argumento obrigatório, propondo-lhes uma 

classificação inédita, como veremos no capítulo destinado à análise.  



 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO: LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

 termo Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) foi cunhado pelos 

pesquisadores do Grupo Discurso & Gramática13 para designar uma 

orientação teórica que congrega pressupostos teóricos da Linguística 

Funcional norte-americana14 e da Linguística Cognitiva15. Essa corrente parte do princípio de 

que: 

 

há uma simbiose entre discurso e gramática: o discurso e a gramática 

interagem e se influenciam mutuamente. A gramática é compreendida como 

uma estrutura em constante mutação/ adaptação, em consequência das 

vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos linguísticos deve estar 

baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação. 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 14-15). 

 

No viés cognitivista, a LFCU analisa fatores associados aos princípios de categorização, 

à organização conceptual, aos aspectos ligados ao processamento linguístico e à experiência 

humana, principalmente, no contexto de suas atividades individuais, sociointeracionais e 

culturais (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 14). 

A LFCU busca trabalhar com dados de fala e/ou de escrita associados a atos 

comunicativos reais, evitando lidar com frases criadas, para identificar motivações discursivo-

pragmáticas e semântico-cognitivas implicadas no uso de padrões construcionais no nível da 

proposição. 

Para este capítulo, selecionamos algumas categorias analíticas utilizadas pela LFCU e 

que fundamentam esta dissertação, as quais são apresentadas nas seções seguintes: estrutura 

argumental; construção; prototipicidade; frames; papéis semânticos; tipos sintático-

semânticos de verbo; esquematicidade, composicionalidade e produtividade. 

 

  

                                                           
13 Maria Angélica Furtado da Cunha, Mariangela Rios de Oliveira, Maria Maura Cezario, José Romerito Silva, 

Edvaldo Balduino Bispo, entre outros. 
14 Joan Bybee, Paul Hopper, Sandra Thompson, Talmy Givón, Wallace Chafe, entre outros. 
15 Adele Goldberg, George Lakoff, Ronald Langacker, William Croft, entre outros. 

O 
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3.1 ESTRUTURA ARGUMENTAL  

 

O ponto inicial para o conceito de estrutura argumental, segundo Oliveira (2006), 

originou-se na filosofia. Somente depois, os linguistas adaptaram essa noção a seus objetivos, 

incorporando-a como fator de organização linguística: 

 

A noção de Estrutura Argumental provém da filosofia, em que era concebida, 

de acordo com Frege, como um instrumento para a formulação do 

‘pensamento puro’, usado precisamente para descrever os significados 

proposicionais em termos lógicos. Os lingüistas se apropriaram do conceito 

para seus propósitos e, em vista de seu interesse intrínseco pela linguagem, o 

ponto focal é a relação da estrutura argumental com a organização da 

expressão lingüística. (OLIVEIRA, 2006, p. 28). 

 

Furtado da Cunha (2006, p. 119) ressalta que a estrutura argumental, na linguística 

contemporânea, “aponta para a idéia de que o léxico de uma língua contém informação sobre 

as molduras (frames) dos verbos, que descrevem quais argumentos são indispensáveis e quais 

são facultativos”. É a partir dos papéis desempenhados pelos argumentos dos VMTD que 

caracterizaremos, no capítulo seguinte, molduras sintático-semânticas para esses verbos. 

Furtado da Cunha (2006, p. 117) destaca que estrutura argumental e valência apontam 

para o mesmo fenômeno, e que: 

 

Os termos “valência” e “estrutura argumental” normalmente se referem ora ao 

aspecto sintático da relação entre o predicado e seus argumentos, ora à relação 

semântica entre eles, ora a ambos, salientando o papel dominante do verbo na 

estruturação gramatical da oração em que ocorre. Desse modo, a estrutura 

argumental pode focalizar as relações gramaticais dos argumentos (sujeito, 

objeto direto, etc.), assim como os papéis semânticos que lhes são atribuídos 

(agente, paciente, etc.). 

 

O termo argumento, portanto, “identifica um elemento nominal que mantém relação 

(sintática e/ou semântica) com o verbo” e sua seleção pode ser obrigatória (argumentos 

nucleares) ou opcional (argumentos oblíquos). Os argumentos nucleares são previstos pela 

moldura semântica do verbo; já os oblíquos dizem respeito a elementos que não têm uma 

participação direta no evento, mas que estão envolvidos no contexto (FURTADO DA CUNHA; 

SOUZA, 2007, p. 25). 

Quanto ao número de argumentos que podem ocorrer com determinados verbos, 

selecionamos alguns dados com verbos de movimento que ilustram esse ponto: 
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(53) ... quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a 

experiência que eu tinha achado fantástico ... (Corpus D&G, Fala, p. 50). 

 

(54) Todos nós trouxemos uma mochila, dentro dessas mochilas havia mais comida do que 

utensilios pessoais (Corpus D&G, Escrita, p. 315). 

 

(55) Passar margarina na forma e coloca os ingredientes na forma e coloca para assar no forno 

e estar pronto para todos comerem (Corpus D&G, Escrita, p. 421). 

 

(56) é que você vai calcular o diâmetro da tubulação que vai conduzir a água do manancial até 

a estação de tratamento d'água ... (Corpus D&G, Fala, p. 194). 

 

As orações destacadas mostram que o número de argumentos selecionados por 

determinados verbos podem variar entre um e quatro. Em (53), o verbo SAIR seleciona apenas 

um argumento externo, o professor. O uso do verbo TRAZER em (54) mostra a seleção de dois 

argumentos previstos pelo verbo, um sujeito (todos nós) e um OD (uma mochila). Em (55), o 

verbo COLOCAR se estrutura com três argumentos: dois SN, o sujeito eu e OD os ingredientes, 

e um SPrep, na forma.  O dado (56) é mais complexo, há quatro argumentos relacionados ao 

verbo CONDUZIR: o sujeito que (o diâmetro da tubulação), o OD a água e dois SPrep, do 

manancial e até a estação de tratamento d’água. Nos termos de Furtado da Cunha (2006), esses 

SPrep têm valor de complemento oblíquo. 

Para Du Bois (2003), a estrutura argumental organiza as relações que se estabelecem 

entre os componentes centrais da predicação. Sua combinação parte de pelo menos duas 

dimensões paralelas: gramatical e semântica. Gramaticalmente, essa relação se dá entre nomes 

associados ao verbo, como sujeito, objeto, etc. Semanticamente, segundo o autor, essa 

combinação se dá por entidades conceptuais em eventos, como a noção de agente, paciente, etc.   

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 16) afirmam que “[...] a gramática da cláusula 

ou estrutura argumental (a relação entre o predicado e seus argumentos) é formada do mesmo 

modo que as outras categorias: por meio do contínuo processo cognitivo de classificação, 

refinamento e generalização a partir das interações comunicativas diárias”. Isso implica que a 

estrutura argumental de um determinado verbo, por exemplo, pode sofrer variação ao longo do 

tempo. Um verbo que na sincronia atual é transitivo pode, posteriormente, dispensar a 

necessidade de um complemento, tornando-se, portanto, intransitivo. 

Além de refletir simultaneamente funções sintáticas e semânticas, como visto, a 

estrutura argumental também revela relações de ordem pragmática e cognitiva. Segundo 

Furtado da Cunha (2006, p. 117), “os verbos e suas estruturas argumentais, como tantos 
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elementos na gramática, são multifuncionais”. Em termos pragmáticos, a estrutura argumental 

diz respeito à transmissão de informação entre falante e ouvinte. Cognitivamente, “a estrutura 

argumental de um verbo define um formato [...] que, uma vez cristalizado como estrutura 

gramatical devido a sua frequência no discurso, torna-se um recurso cognitivo disponível a 

todos os membros da comunidade de fala”. 

Em trabalho voltado para a gramática da oração, a autora faz as seguintes colocações 

sobre as relações que se estabelecem entre um verbo e seus argumentos: 

 

[...] a estrutura argumental especifica o número e as relações gramaticais 

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

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

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

codifica cenas que são fundamentais à experiência humana, isto é, reflete uma 

estrutura de expectativas desencadeadas pelo verbo. Por último, de uma 

perspectiva pragmática, descreve os diferentes modos em que essencialmente 

a mesma informação, ou o mesmo conteúdo semântico-proposicional, pode 

ser estruturada a fim de refletir seu status informacional. (FURTADO DA 

CUNHA, 2009, p. 2082). 

 

Logo, as estruturas argumentais correspondem a modelos oracionais, fixadas pela 

frequência de uso, que relatam tipos de experiências, como, por exemplo, a de movimento e 

suas possíveis manifestações (deslocamento, movimento corporal, entre outros), aspectos que 

analisamos no capítulo 4 (Análise dos dados). 

 

3.2 CONSTRUÇÃO 

 

As relações gramaticais e semânticas se fundem na ótica da gramática de construções, 

que focaliza a oração como um todo, como um pareamento de forma e significado. Uma das 

principais propostas desse modelo teórico é que o significado da oração não se restringe apenas 

ao verbo, é preciso ver holisticamente todos os elementos que compõem uma oração. 

Nesse sentido, Ferrari (2001, p. 144) ressalta que, na perspectiva da gramática de 

construções, não se assume a existência de uma divisão estrita entre construções sintáticas e 

lexicais. “A hipótese é que essas construções diferem em complexidade interna, mas ambas 

estabelecem pareamentos de forma e significado”.  
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Essa correspondência entre forma e significado é o que Goldberg (1995, p. 215) assume 

como “construção”. Para ela, o que importa é a visão simultânea de todos os constituintes da 

oração, ou seja, não se deve tomá-los individualmente.  

Goldberg (1995) descreve, sintática e semanticamente, construções que refletem 

padrões da experiência humana, elencando cinco tipos de construções na língua Inglesa: 

ditransitiva, resultativa, movimento intransitivo, conativa e movimento causado.  Interessa-nos 

esta última, por estar relacionada a nossa discussão. 

Para estabelecer essa classificação, Goldberg levou em consideração a relação entre a 

construção e os seus elementos constitutivos. No caso específico da construção de movimento 

causado, o significado X causar Y mover-se para Z está associado à codificação S + V + OD + 

Obl. Transpondo para o português, temos um agente X (S), responsável pela ação, um objeto 

deslocado Y (OD), e um locativo Z (SPrep), ponto para onde o objeto é direcionado.  

Em consonância com Goldberg, Furtado da Cunha (no prelo) esclarece que o sentido da 

oração é resultado da associação entre o significado da construção de movimento causado 

(CMC) e o significado dos itens lexicais que compõem a oração. Os verbos que instanciam a 

CMC projetam três papéis participantes: um agente que realiza a ação (S); um paciente afetado 

(OD) e uma localização/alvo (SPrep). Essa correspondência entre papéis semânticos e estrutura 

sintática define a CMC. Tomamos como exemplos os seguintes dados: 

 

(57) ela sentava na mesa ... botava os pés na mesa ... oh ... ele ficava só olhando ... (Corpus 

D&G, Fala, p. 235). 

 

(58) ... daí depois o homem pegou ... apontou com o revólver pro amigo do rapaz e:: disse ... 

“quieto aí ... não ... não se mexa” ... daí pegou ... colocou ele dentro do carro e foi embora 

atrás do rapaz ...  (Corpus D&G, Fala, p. 412). 

 

(59) Achei fantástico! Ele pegou uma pitada de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e 

pôs num pequeno becker com água foi aquele fogo desfilando dentro do becker (Corpus D&G, 

Escrita, p. 66). 

 

O sujeito da CMC, o elemento X, tem a característica semântica de causar o 

deslocamento do paciente. Esse papel é desempenhado por ela (), em (57); o homem (), em 

(58) e ele (), em (59). Os pés, ele (o amigo do rapaz) e uma pitada de cloreto de sódio em 

estado natural correspondem ao OD, paciente afetado (Y), selecionados pelos verbos BOTAR, 

COLOCAR e PÔR, respectivamente. E o elemento Z, localização/alvo, é indicado pelos SPrep 

na mesa; dentro do carro e num becker com água. 
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Há, ainda, a possibilidade de um mesmo verbo participar de mais de um tipo de 

construção e ter mais de uma estrutura argumental – como, por exemplo, ser intransitivo ao ser 

utilizado com certo sentido ou ser biargumental com outro sentido. Ao tratar da interação entre 

verbos e construções, Goldberg (1995) assinala que devemos questionar a natureza do 

significado do verbo, a natureza da construção e o que faz com que um mesmo verbo ocorra 

em mais de um tipo de construção.  

Questionamentos como esses, levaram-nos a perceber que alguns VMTD participam de 

estruturas diferentes, ora com ora sem SPrep, por exemplo, e que os papéis semânticos de seus 

argumentos os enquadram em (sub)esquemas diferentes. Tratamos disso ao longo do capítulo 

4 (Análise dos dados). 

 

3.3 PROTOTIPICIDADE 

 

A noção de protótipo diz respeito ao processo de categorização das entidades do mundo, 

assim como dos elementos linguísticos. Para Bybee (2010, p. 18), “efeitos prototípicos” surgem 

a partir do momento em que se tenta enquadrar alguns membros em determinadas categorias, 

considerando-os melhores ou mais centrais que outros. Segundo a autora, “uma interpretação 

desses efeitos é que as pessoas constroem um protótipo abstrato de uma categoria com o qual o 

membro ou os membros centrais compartilham mais traços do que os membros marginais”. Ao 

dizer que quanto mais um item é avaliado como prototípico de uma categoria, mais atributos 

ele tem em comum com outros membros da mesma categoria e menos atributos em comum 

com membros de categorias contrastantes. 

Na prática, Bybee (2010) ressalta que, para atribuir a um elemento pertencimento a uma 

determinada categoria, é preciso conhecer exemplares individuais dessa categoria. A autora cita 

um estudo de Malt e Smith (1984), que afirmam que as pessoas implicitamente sabem que, se 

um pássaro canta, é muito mais provável que ele seja um pássaro pequeno do que um grande. 

E acrescenta: 

 

Categorias exemplares, construídas por meio da experiência (em vários 

domínios), exibem efeitos prototípicos, os quais derivam de pertencimento 

graduado a uma categoria: alguns exemplares são membros centrais da 

categoria enquanto outros são mais marginais. Essa propriedade é geralmente 

ilustrada com categorias naturais como PÁSSARO: alguns pássaros, como 
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sabiá e pardal, são tidos como mais centrais à categoria do que outros, por 

exemplo, águias ou pinguins. (BYBEE, 2010, p. 79, tradução nossa)16. 

 

Assim, membros de uma determinada classe permitem a categorização por vários traços, 

e não somente contrastivos. No caso de PÁSSARO, exemplares pequenos são mais 

prototípicos, como um sabiá ou um pardal, ao passo que os grandes, como águias e pinguins, 

são menos prototípicos, muito embora tamanho não seja um traço distintivo dos pássaros. 

Um outro exemplo, da categoria dos mamíferos, é apontado por Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013, p. 29): “não há dificuldades em classificar um gato ou um leão como 

pertencentes a tal categoria”, pois eles exibem um conjunto de propriedades que permitem 

enquadrá-los como mamíferos, portanto, constituem membros centrais. Agora, se tomarmos 

como animais dessa natureza o peixe-boi e o morcego, veremos que eles se afastam dessa 

categoria, considerando que, “perceptualmente”, eles apresentam características periféricas aos 

mamíferos, em razão de "possuir nadadeiras e viver na água (no caso do peixe-boi) ou ter asas 

e ser voador (no caso do morcego)”. 

A classificação por prototipia não se aplica apenas ao universo dos seres vivos, mas 

também se estende a categorias linguísticas. No caso de verbos, Furtado da Cunha (2006, p. 

120) afirma que: 

 

Ao definir cada relação sintática e cada papel semântico associados a um 

verbo, define-se um protótipo. Cada verbo especifica sua própria moldura 

proposicional única, seu próprio arranjo único de papéis sintáticos e 

semânticos. O conhecimento que adquirimos sobre os verbos – com que 

elementos ele se combina – pode não estar estocado em categorias nitidamente 

distintas. 

 

Com relação às questões apresentadas neste trabalho, veremos que as características 

prototípicas dos VMTD envolvem, obrigatoriamente, um agente que efetua algum tipo de 

movimento e um paciente que pode ser afetado ou não. O modo como esse movimento e esse 

afetamento ocorrem faz com que esse tipo de verbo participe de enquadres sintático-semânticos 

diferentes. Tomemos os seguintes dados: 

 

                                                           
16 Texto original: Exemplar categories as built up through experience (in various domains) exhibit prototype 

effects. Prototype effects derive from graded category membership: some exemplars are central members of the 

category while others are more marginal. This property is often illustrated with natural categories suchas bird: 

some birds, such as robins or sparrows are judged as more central to the category than others, for example 

eagles or penguins. 
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(60) aí tava já frio rapaz ... frio ... muito frio... aí lá ... é ... no outro dia ... sim ... nesse dia eles 

colocaram bastante cobertores pra mim ... eu me deitei na sala ... no lugar mais quente ... 

(Corpus D&G, Fala, p. 103). 

 

(61) daí o homem levou uma bolsa cheia de dinheiro sem ele saber que na mala dele ... (Corpus 

D&G, Fala, p. 410-411). 

 

Se observarmos as orações destacadas em (60) e (61), veremos que há diferença no tipo 

de movimento efetuado pelo responsável da ação. Na primeira oração, o agente (eles) realiza 

um movimento parcial, usando apenas parte do corpo, enquanto o agente da segunda oração (o 

homem) move-se de um lugar a outro, ou seja, o movimento é total. Em ambos, os pacientes 

(bastante cobertores e uma bolsa cheia de dinheiro) são afetados, por se deslocarem de um 

ponto a outro. Dessa forma, temos traços sintático-semânticos distintos e comuns que atuam na 

moldura desses verbos. 

Portanto, a noção de prototipicidade nos permite afirmar que o evento prototípico que 

os VMTD descrevem é definido por propriedades sintático-semânticas dos argumentos que com 

eles se relacionam. Essas propriedades permitem organizar os VMTD em molduras particulares 

(cf. seções 4.4, enquadres semânticos dos VMTD, e 4.5, rede construcional dos VMTD), 

reveladas a partir do uso discursivo desses verbos. 

 

3.4 FRAME 

 

Nesta seção, focalizamos a noção de frame, que nos auxiliará na classificação dos tipos 

de movimento acionados pelo uso de determinado verbo de movimento. Autores como 

Goldberg (1995), Taylor (2002), Croft e Cruse (2004) e Ferrari (2011) fornecem definições de 

frame, todas elas baseadas na conceitualização delineada pelo linguista norte-americano 

Charles J. Fillmore. 

O acionamento de frames está presente no nosso cotidiano, fazemos uso deles a fim de 

organizar as nossas ideias e produzir comunicação eficiente. Croft e Cruse (2004, p. 8) afirmam 

que, “segundo Fillmore, palavras e construções evocam uma compreensão, ou mais 

especificamente, um frame; um ouvinte, ao ouvir um enunciado, recorre a um frame para 

entendê-lo”. 

O termo frame pode ser traduzido como domínio, moldura e enquadre. Ferrari assim o 

define, com base nas reflexões de Fillmore (1985):  
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O termo frame designa um sistema estruturado de conhecimento, armazenado 

na memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização da 

experiência. [...] o significado das palavras é subordinado a frames. Assim, a 

interpretação de uma determinada palavra, ou de um conjunto de palavras, 

requer o acesso a estruturas de conhecimento que relacionam elementos e 

entidades associados a cenas da experiência humana, considerando-se as bases 

físicas e culturais dessa experiência. (FERRARI, 2011, p. 50). 

 

Segundo Taylor (2002, p. 203), o termo domínio, empregado no sentido de frame, “se 

refere ao conhecimento necessário para a compreensão das unidades semânticas”. Note-se que 

um item lexical ou uma construção pode pertencer a mais de um domínio. Ao ouvirmos a 

palavra manga, por exemplo, podemos acionar pelo menos dois tipos de domínio: um 

relacionado à vestimenta e outro à comida. O nosso conhecimento de mundo em interação com 

o contexto de uso irá selecionar de qual desses domínios o elemento linguístico faz parte. 

Podemos, ainda, nos deparar com situações em que essa palavra tem sentido metafórico. 

Vejamos os exemplos:  

 

(62) ... ele ia precisar quando chegasse lá ... pra andar no automóvel ... então ele foi de avião 

... chegando lá ... já tinha um carro super chique pra ele ... então ele teve que:: botar ... 

arregaçar as mangas e dirigir ... então ele ... saiu pela cidade ... saiu do aeroporto ... se eu não 

me enga/ se eu num me engano ... aí saiu pela cidade ... (Corpus D&G, Fala, p. 240). 

 

(63) a gente coloca ... faz ... passa no liquidificador ... a gente prepara o sorvete com um litro 

de leite ... faz o suco ... suco de alguma fruta ... né fruta que você queira fazer ... o sabor o que 

você quer o sorvete ... ou cajá ou manga ... caju ... que quer que seja ... (Corpus D&G, Fala, p. 

286). 

 

Em (62), a palavra manga, utilizada na construção “arregaçar as mangas”, leva o 

usuário da língua a acionar outro frame/domínio, devido à circunstância em que é usada; nesse 

caso, a expressão pode ser entendida metaforicamente como “ir à luta”. Já em (63), a palavra 

manga se refere à fruta, o que a inclui no domínio de comida. 

Goldberg (1995, p. 25) usa o termo frame (ou cena) para designar uma idealização de 

uma percepção, memória, experiência, ação ou objeto. Apresenta como exemplo uma 

comparação estabelecida por Fillmore (1977) entre as palavras land (terra), superfície seca em 

contraste com o mar, e ground (solo), superfície seca em contraste com o ar: as duas palavras 

parecem denotar a mesma coisa no mundo, mas diferem em relação aos frames em que são 

acionados. 

Duque e Costa (2011a, p. 3-4) elencam três funções para os frames: 1. reconhecer que 

uma dada situação pertence a certa categoria; 2. interpretar a situação e/ou prever o que surgirá 
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em termos da categoria reconhecida; 3. capturar as propriedades de conhecimentos altamente 

compartilhados sobre pessoas, eventos e ações. Desse modo, noções que nos levam a 

categorizar resultam da capacidade biológica do ser humano de perceber, compreender e refletir 

sobre sua experiência no mundo, o que resulta, num primeiro momento, em uma forma 

organizada de conhecimento, ou seja, em domínios cognitivo-culturais. Com base em Johnson 

(1987), esses autores sustentam que esses domínios 

 

[...] organizam-se como estruturas significativas principalmente a partir de 

nossos movimentos corporais no espaço, nossas manipulações de objetos e 

nossas interações psicológicas, físicas e sociais.  São esses domínios que 

configuram expectativas acerca dos objetos, dos eventos, das ações, enfim, de 

nosso entorno em geral, guiando-nos no processo de compreensão e 

construção do conhecimento. (DUQUE; COSTA, 2011b, p. 62). 

 

Assim, o conhecimento de mundo está relacionado, de modo significativo, aos 

movimentos corporais e à manipulação de objetos, incluindo perspectivas espaciais e temporais. 

Com base em percepções como essas, o usuário da língua é capaz de conceitualizar 

participante(s) que se desloca(m)/movimenta(m) de um ponto a outro. Nessa linha, é possível 

estabelecer diferentes frames ou enquadres para os movimentos, considerando quem ou o quê 

atua e quem ou o quê se move. 

Um exemplo prático de como funciona uma estrutura baseada em enquadres pode ser 

encontrado no projeto FRAMENET BERKELEY. Trata-se de um banco de dados apresentado 

em um endereço eletrônico – abrigado no Instituto Internacional de Ciência da Computação em 

Berkeley, Califórnia, Estados Unidos – cujo objetivo é a criação de um léxico on-line em inglês, 

com base em estruturas semânticas apoiadas em evidências de corpora. O objetivo do projeto 

é documentar um leque de possibilidades semânticas e sintáticas combinatórias para cada 

palavra da língua inglesa em cada um de seus sentidos, por meio de um sistema 

computadorizado (CÉSAR; FURTADO DA CUNHA, 2011). 

Na seção 4.4 (Enquadres semânticos dos VMTD), apresentamos sete possibilidades de 

frames, localizados no FRAMENET, que se relacionam com os VMTD: traversing; placing; 

bringing; removing; cotheme; abandonment e cause-motion. Discutimos cada um desses 

frames, analisando-os e comparando-os aos dados coletados no Corpus D&G. O FRAMENET 

categoriza os verbos de movimento segundo suas características sintático-semânticas no inglês. 

Em nosso caso, reunimos os VMTD em grupos menores, associando-os a molduras com base 

em suas propriedades específicas, tendo em vista seu uso em nossa língua. 
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3.5 PAPÉIS SEMÂNTICOS 

 

Os estudos sobre os papéis semânticos dos nomes estão relacionados com a análise da 

estrutura argumental dos verbos e indicam o tipo de participação de seus argumentos. Um dos 

primeiros autores a trabalhar com essa questão, em busca de sistematização, é Fillmore (1968), 

com a proposta de um conjunto de casos universais, que presumivelmente identificam certos 

julgamentos que os humanos fazem sobre os participantes de um evento. Neste trabalho, vamos 

utilizar parte da classificação proposta por Givón, que difere, em alguns pontos, da proposta de 

Fillmore. 

Nos eventos com VMTD, o papel semântico do sujeito é o de agente. Givón (2001) 

define o agente como o participante, tipicamente animado, que age deliberadamente para iniciar 

o evento e, assim, é responsável por ele. Vejamos o trecho a seguir: 

 

(64) a minha tia e a ... uma amiga da gente se fantasiaram ... colocaram uma máscara lá ... 

umas roupas de homem ... tudo doido e aí a gente saiu do carro ... (Corpus D&G, Fala, p. 408). 

 

Em (64), há uma série de eventos de que a minha tia e uma amiga e a gente participam: 

primeiro, elas se fantasiam; a seguir, colocam uma máscara; e depois saem do carro. Assim, 

esses SN funcionam como os agentes das ações descritas, por serem os responsáveis por elas. 

Em eventos de movimento no FRAMENET, o agente “é a pessoa (ou outra força) que 

faz com que o tema se mova”. Em (65), David é a pessoa que move o tema (his briefcase)17.  

 

(65) David placed his briefcase on the floor / David colocou a sua maleta no chão 

(FRAMENET). 

 

Para Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 29), há certa expectativa de que o sujeito seja 

o agente da ação, embora não haja uma correlação categórica entre função sintática e papel 

semântico. 

Com relação ao OD dos VMTD, listamos três papéis semânticos que eles podem 

desempenhar, exemplificados nos dados seguintes: 

 

(66) a piscina lá é:: é uma só ... só que é separada ... pra:: adulto e pra criança ... a gente ... a 

professora de natação bota logo os pequenininhos no raso ... depois eles vão indo pro fundo e 

ficam lá no fundo ... fazem natação deles lá no fundo ... (Corpus D&G, Fala, p. 391). 

 

                                                           
17 Nos termos do FRAMENET, em (64), uma máscara desempenha o papel de tema, uma vez que é movida. 
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(67) ... nesse livro que eu tenho né? de fotografias e ... eu não me achava muito capaz de pintar 

essa ... praia né? por causa do ... do desafio dos pássaros tem muito pássaro sobrevoando a 

praia e ... no ... no final do ano passado eu me coloquei como meta tentar pintar essa fotografia 

... (Corpus D&G, Fala, p. 130). 

 

(68) Boyner has been crisscrossing the country since May / Boyner vem cruzando o país desde 

maio (FRAMENET). 

 

(69) Batman cai na armadilha e persegue o Pinguim (Corpus D&G, Escrita, p. 317). 

 

(70) The police followed the suspects all around town / A polícia seguiu os suspeitos por toda a 

cidade (FRAMENET). 

 

O participante os pequenininhos, em (66), caracteriza-se por ser afetado, já que se 

desloca de um ponto de origem para um lugar raso dentro da piscina. Esse é o caso paciente. 

Segundo Givón (2001), o paciente é o participante, animado ou não, que registra uma mudança 

de estado ou de localização como resultado de um evento.  

Em (67), o OD (a praia) representa um segundo tipo de participante: aquele que não é 

afetado pelo responsável pela ação (muitos pássaros). Em consulta ao FRAMENET, vimos que 

esse tipo de OD desempenha o papel semântico identificado como area18, como the country em 

(68). Assim, a praia (67) e the country (68) expressam o local por onde um agente realiza certo 

trajeto. 

Um terceiro tipo de papel semântico que se pode atribuir ao OD dos VMTD é o que 

Givón (1984) classifica como associativo: “participante associado ao agente, paciente ou 

dativo, cujo papel no evento é semelhante, mas não tão importante”. Entendemos que o pinguim 

(69) e the suspects (70) correspondem a esse tipo. São OD que não são afetados pela ação de 

um agente, mas que se deslocam assim como os sujeitos, Batmam e the police, respectivamente. 

No FRAMENET, esse participante é denominado cotheme: trata-se de um segundo participante 

que se move e que funciona como objeto direto. O cotema (na forma aportuguesada do termo) 

pode ou não ser animado e é tipicamente expresso na posição de objeto direto ou de oblíquo, 

frequentemente seguido de nomes que indicam origem, caminho e/ou meta.  

Quanto aos papéis semânticos do SPrep, em eventos com VMTD, estes estão 

relacionados à indicação de uma localização. De forma ampla, Givón (1984) chama esse papel 

de locativo, definido como o lugar, tipicamente concreto e inanimado, onde se localiza o estado, 

                                                           
18 Area, no FRAMENET, se aplica a expressões que descrevem uma área geral em que o movimento se dá em um 

local irregular, não consistindo em um único percurso linear. 
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onde ocorre o evento ou para onde ou de onde algum participante se move. Exemplificamos 

com os seguintes dados: 

 

(71) ... “e agora o que a gente faz? eu vou chamar Vilma ... porque Vilma tem um pai que 

trabalha aqui perto e tem um carro que vai levar a gente pro pronto-socorro” (Corpus D&G, 

Fala, p. 53). 

 

(72) ... todo bem trajado ... então ele tirou o casaco dele e colocou nela pra pelo menos disfarçar 

um pouco ... (Corpus D&G, Fala, p. 240). 

 

Em (71), pro pronto-socorro corresponde ao ponto para onde será levado o paciente (a 

gente). Da mesma forma, em (72) o SPrep nela indica o local para onde o OD o casaco é 

movido.  Em termos mais específicos, Fillmore (1971) chama o lugar para onde algo se move 

de alvo, enquanto Radford (1988) o define como meta: entidade na direção da qual algo se 

move. Ainda em (72), dele indica o lugar de onde algo se move, chamado por Fillmore e 

Radford de fonte ou origem. Preposições como de e para particularizam o tipo de papel 

semântico de alguns SPrep, indicando, respectivamente, origem ou meta. 

Neste trabalho, o papel semântico dos argumentos dos VMTD funcionou como uma das 

ferramentas classificatórias desses verbos e possibilitou organizá-los em frames distintos, a 

partir das características que têm em comum (cf. seções 4.3, 4.4 e 4.5). 

 

3.6 TIPOS SINTÁTICO-SEMÂNTICOS DE VERBO 

 

Autores como Chafe (1979) e Borba (1996) classificam os verbos conforme suas 

semelhanças sintático-semânticas em diferentes tipos: ação; processo; ação-processo e estado.  

Borba (1996, p. 57) afirma que “da associação entre um verbo e um nome resulta um 

caso para o nome e uma classe para o verbo. São essas classes de verbos que fornecem os tipos 

oracionais”. Para esse autor, os verbos constituem um conjunto bastante heterogêneo e podem 

ser agrupados em classes, tanto do ponto de vista sintático quanto semântico. Considerando o 

resultado da ação descrita pelo verbo sobre seus argumentos, ele apresenta quatro classes: 

 

Verbos de ação – expressam uma atividade realizada por um sujeito agente. 

Indicam, portanto, um fazer por parte do sujeito. Ex.: o pássaro voa; o garoto 

brinca; o sábio pensa. 

[...] Verbos de processo – expressam um evento ou sucessão de eventos que 

afetam um sujeito paciente ou experimentador. Por isso traduzem sempre um 
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acontecer ou um experimentar, isto é, algo que passa com o sujeito ou que ele 

experimenta. Ex.: A chuva parou; Ana sente frio. 

[...] Verbos de ação-processo – expressam uma ação realizada por um sujeito 

Ag ou uma causação levada a efeito por um sujeito Ca, que afetam o 

complemento. A ação-processo sempre atinge um complemento que expressa 

uma mudança de estado, de condição ou de posição, ou, então, algo que passa 

a existir. Ex.: José quebrou o pires; José escreveu um romance. 

[...] Verbos de estado – expressam uma propriedade (estado, condição, 

situação) localizada no sujeito que é, pois, mero suporte dessa propriedade ou, 

então, ser experimentador ou beneficiário. Ex.: Mário permaneceu em 

silêncio; Tadeu ama Dirce. (BORBA, 1996, p. 58-60, grifos do autor). 

 

Os verbos de ação possuem um sujeito animado e intencional – desencadeador de uma 

ação – que não resulta no afetamento de algo ou de alguém. Nos exemplos de Borba, os 

referentes do sujeito (o pássaro, o garoto e o sábio) efetuam determinada ação (VOAR, 

BRINCAR e PENSAR) sem acarretar modificação sobre um outro referente. Nessa classe se 

enquadram alguns VMTD. Vejamos a seguinte ocorrência: 

 

(73) aí ele disse né ... que a mulher também dele foi ... tava correndo com medo do cachorro ... 

atravessou a rua e o caminhão pegou ... do mesmo jeito ele enterrou lá ... (Corpus D&G, Fala, 

p. 33). 

 

Os VMTD de ação são seguidos de um OD, previsto na moldura do verbo, que não tem 

participação efetiva no evento. Em (73), a ação efetuada pelo referente do sujeito (ele) não 

causa nenhuma mudança no referente do OD (a rua). Nesse recorte, o verbo ATRAVESSAR é 

de ação, por expressar um fazer por parte de um agente que não resulta no afetamento de algo 

ou de alguém. 

Nos verbos de processo, a ação designada pelo verbo recai sobre o próprio referente do 

sujeito, que desempenha o papel de paciente ou experimentador do evento.  

 

(74) ... ele me disse que bebia muito e começou uns desentendimentos com ... ele começou 

mesmo a se sentir envergonhado da condição dele de beber e tá trabalhando na família que 

respeitava tanto ele ... (Corpus D&G, Fala, p. 116). 

 

Em (74), o sujeito (ele) sente o efeito do processo descrito pelo verbo 

ENVERGONHAR, sendo o paciente/experimentador da ação. Essa classe não se aplica aos 

VMTD. 

Os verbos de ação-processo são semelhantes aos verbos de ação por haver uma ação 

por parte do referente do sujeito, porém distinguem-se destes por tal ação resultar no afetamento 
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do referente do OD. Semanticamente, esses verbos implicam, obrigatoriamente, um agente, 

responsável pela ação, e um paciente afetado. Os VMTD podem ser classificados como verbos 

de ação-processo, como no fragmento: 

 

(75) Certo dia o pai foi para universidade e foi chamado com urgência para socorrer na 

enfermaria, um menino que havia se machucado, não me lembro com que. Outros alunos o 

levaram para enfermaria, quando chegou lá foi medicado, mas morreu, antes de morrer ele 

disse uma frase para o médico (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

Em (75), o VMTD LEVAR conceitualiza a ação de um agente (outros alunos) e o 

deslocamento de um paciente (o = um menino). Esse deslocamento é resultante da ação do 

referente do agente, o que enquadra esse verbo no tipo de ação-processo, assim como o pires 

quebrado e o romance escrito pelos agentes dos exemplos citados por Borba. 

Por último, os verbos de estado indicam uma condição ou estado inerente ao próprio 

sujeito da oração, que pode ser permanente ou transitório, conforme o dado seguinte: 

 

(76) ... eu não disse a ela que tinha prova ... eu ia começar as prova ... aí eu disse ... “não ... 

num vou não” ... aí ... ela ficou assim ... eu vi que ela ficou assim com raiva ... sabe? mas quase 

que eu num ia ... aí eu disse ... “não ... eu vou” ... aí ela disse ... “qual é a primeira ... qual é a 

primeira assim ... qual é a primeira ... a primeira ... a primeira prova?” matemática ... e 

matemática minha filha ... aí eu num vou ... eu já num gosto de matemática ... eu nunca gostei 

... quer dizer ... eu gostava ... (Corpus D&G, Fala, p. 337). 

 

Em (76), o sujeito da oração (eu) é suporte da propriedade de gostar de matemática. Os 

VMTD não se enquadram nesse tipo semântico de verbo. 

Como visto, as relações que se estabelecem entre um verbo e seus argumentos são 

fatores primordiais na classificação dos verbos em uma dessas quatro classes sintático-

semânticas. 

 

3.7 ESQUEMATICIDADE, PRODUTIVIDADE E COMPOSICIONALIDADE 

 

Nesta seção, vamos apresentar três características básicas das construções: 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Esses fatores serão levados em 

consideração em nossa análise dos VMTD. 

Traugott e Trousdale (2013) definem esquematicidade como uma propriedade da 

categorização que envolve abstração. Para esses autores, um esquema se constitui em uma 

generalização taxonômica de categorias, sejam elas linguísticas ou não. Os esquemas 
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linguísticos fazem parte de grupos abstratos de construções, tanto em nível lexical como 

gramatical. Tratam-se de abstrações que perpassam conjuntos de construções que são 

(inconscientemente) percebidas, pelos usuários da língua, como estreitamente relacionadas na 

rede construcional. 

Uma rede construcional apresenta níveis de generalidade ou especificidade, que 

refletem graus de esquematicidade. Traugott e Trousdale (2013, p. 14) citam como exemplo os 

conceitos de mobília, cadeira e poltrona, como forma de demonstrar o grau de esquematicidade 

entre eles: o conceito de mobília é mais abstrato do que o de cadeira, que, por sua vez, é mais 

abstrato do que o de poltrona. Se olharmos de forma inversa, veremos que o termo poltrona é 

mais específico que cadeira que, por sua vez, é mais específico do que mobília. Na prática, isso 

quer dizer que quanto mais geral for um termo, mais abstrato ele será dentro de uma rede 

construcional. No campo gramatical, por exemplo, verbo transitivo é mais específico do que 

verbo. 

Assim, segundo esses autores, a esquematicidade de uma construção está relacionada 

ao grau em que ela captura padrões mais gerais em uma série de construções mais específicas. 

Para Bybee (2010, p. 25), quando se trata de construções gramaticais, estas têm representações 

exemplares complexas parcialmente esquemáticas, isto é, podem ser preenchidas por uma 

variedade de palavras. 

Para Traugott e Trousdale (2013, p. 14), os esquemas linguísticos “são instanciados por 

subesquemas e, nos níveis mais baixos, por microconstruções: membros-tipos específicos de 

esquemas mais abstratos”. Conforme Furtado da Cunha (no prelo), “[...] as construções de 

estrutura argumental, organizadas em torno de um determinado tipo sintático-semântico de 

verbo, formam um grupo de construções abstratas, que se relacionam em uma rede 

construcional”. 

Se pensarmos no objeto de estudo desta dissertação, veremos que os VMTD fazem parte 

de uma rede construcional, composta por esquemas, subesquemas e microconstruções, 

conforme Diagrama 2, apresentado no capítulo de análise. Desse modo, os diferentes tipos 

sintático-semânticos de VMTD podem ser dispostos em uma rede construcional, cuja 

organização revela o grau de abstração de determinada construção. 

Quanto à produtividade, esta se relaciona à frequência com que determinada construção 

ou construto ocorre no texto. Para Traugott e Trousdale (2013, p. 17), a produtividade de uma 

construção é gradiente, refere-se a esquemas e diz respeito à extensibilidade destes (isto é, o 
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grau em que sancionam outras construções menos esquemáticas) e ao grau em que eles são 

restringidos. A esse respeito, Bybee (2010, p. 74) diz que 

 

a produtividade de esquemas é altamente afetada pelo número de itens 

participantes: um esquema que agrupa muitos verbos diferentes, por exemplo, 

é mais produtivo do que um que agrupa apenas alguns poucos. Nessa visão, 

também, a produtividade é gradiente; além dos padrões produtivos e 

improdutivos, pode haver graus intermediários de produtividade. (tradução 

nossa)19. 

 

Quanto aos esquemas que sancionam os VMTD, por exemplo, as orações cujo paciente 

é afetado são mais produtivas que as que não possuem paciente afetado, por licenciarem um 

maior número de verbos diferentes, conforme veremos na análise.  

Vale registrar que produtividade se relaciona a frequência. Traugott e Trousdale 

distinguem frequência de type (número de diferentes expressões que um padrão particular tem) 

de frequência de token (número de vezes em que a mesma unidade ocorre no texto). Esses 

autores correlacionam frequência de construção a frequência de tipo e frequência de construto 

a frequência de ocorrência. O aumento na frequência de uso de uma construção corresponde ao 

aumento na frequência do construto. Os fatores chave para isso são a rotinização e a 

automatização, resultantes de uso frequente e de repetição. 

A composicionalidade diz respeito ao grau em que o elo entre forma e significado é 

transparente. Pensada em termos da semântica (o significado das partes e do todo) e das 

propriedades combinatórias do componente sintático, já que do ponto de vista semântico, o 

significado de expressões maiores se baseia no significado de expressões menores, e sob o 

ângulo da sintaxe, expressões menores são utilizadas, recursivamente, para construir expressões 

mais complexas.  

Na linha construcional, a composicionalidade é pensada em termos de convergência ou 

não entre aspectos da forma e aspectos do significado. Quando um construto é semanticamente 

composicional, o falante é capaz de entender o significado do todo com base no significado das 

suas partes constituintes. Se ele não é composicional, não é possível prever o significado do 

todo a partir do significado das partes; há um desencontro entre o significado dos elementos 

individuais e o significado do todo.  

                                                           
19 Texto original: the productivity of schemas is highly affected by the number of participant items: a schema 

ranging over many different verbs, for example, is more productive than one ranging over only a few. Also, in 

this view productivity is gradient; besides productive and unproductive patterns, there may be intermediate 

degrees of productivity. 
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É importante observar que esquematicidade, produtividade e composicionalidade se 

correlacionam entre si, de modo que quanto mais esquemática for uma construção, mais 

produtiva ela será, podendo ser mais ou menos composicional. Inversamente, quanto menos 

esquemática (isto é, mais especificada) for uma construção, menos produtiva ela será, podendo, 

igualmente, ser mais ou menos composicional. 



4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

s verbos de movimento classificados pela GT como intransitivos, como VOLTAR, 

PASSAR, IR, VIR e CHEGAR, denotam que algo/alguém saiu de um lugar para 

outro, sendo conceitualizados por esquemas cognitivos que incluem origem, 

caminho e meta, conforme os dados apresentados em (77-82). Quando esses verbos são 

acompanhados por complemento, estes são introduzidos pelas preposições de (77), por (78), 

para (79-80), a (81) e em (82), que introduzem um SPrep indicativo de um dado local. 

 

(77) ... porque eu tinha passado num concurso e tinha feito o curso em Brasília ... e quando 

voltei de Brasília já vim com a cidade é ... onde iria trabalhar né ... (Corpus D&G, Fala, p. 94-

95). 

 

(78) nós fomos daí tomamos banho demais ... quando a gente foi na volta ...nós passamos pelo 

clube ... pela rua do clube ... né ... e fomos pra casa ... (Corpus D&G, Fala, p. 409). 

 

(79) passou quase uma semana ... e desse mesmo jeito ele foi pra Belém fazer um curso ... 

porque ele trabalhava na Mol Sul nessa época (Corpus D&G, Fala, p. 224). 

 

(80) depois a gente veio pra casa né e eu passei um:: um bom tempo sentindo a mesma alegria 

... (Corpus D&G, Fala, p. 75). 

 

(81) Algum tempo depois, chegou ao solar (casa) um homem que sabendo da história da prisão 

assumiu a identidade do advogado e pediu abrigo (Corpus D&G, Escrita, p. 68). 

 

(82) ... a gente num pode botar o ... o braço no bal/ o braço no balcão ... sem que ... sem que o 

braço saia melado de alguma coisa ... ninguém sabe o que é ... alguma coisa ... o banheiro é ... 

sei lá ... condições subumanas ... ali o povo vai ter que ... se ... se precisar realmente ... vai ter 

que sair ... ir em casa ... fazer e voltar (Corpus D&G, Fala, p. 372). 

 

No entanto, como vimos anteriormente, além da presença do SPrep, há também verbos 

de movimento transitivos seguidos de um OD, chamados neste trabalho de VMTD. Menos 

analisados do que os verbos de movimento intransitivos, os verbos de movimento transitivos 

não podem ficar à margem numa abordagem que toma por base a língua em uso. 

No Corpus D&G, identificamos 31 tipos (types) de VMTD, distribuídos em 382 

ocorrências (tokens), conforme a Tabela 1: 

 

  

O 
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Tabela 1 – Tipo e ocorrências dos VMTD 

VERBOS (TYPE) 

OCORRÊNCIAS (TOKENS) 

NARRATIVA 

ORAL 

NARRATIVA 

ESCRITA 
TOTAL % 

1 COLOCAR 90 23 113 29,58% 

2 LEVAR 38 11 49 12,83% 

3 BOTAR 40 3 43 11,26% 

4 JOGAR 19 3 22 5,76% 

5 TIRAR 16 4 20 5,24% 

6 EMPURRAR 12 1 13 3,40% 

7 PÔR 6 7 13 3,40% 

8 ABRIR 8 3 11 2,88% 

9 DEIXAR 10 1 11 2,88% 

10 FECHAR 9 2 11 2,88% 

11 TRAZER 6 3 9 2,36% 

12 BUSCAR 7 - 7 1,83% 

13 ACOMPANHAR 5 2 7 1,83% 

14 SEGUIR 5 2 7 1,83% 

15 METER 6 - 6 1,57% 

16 PUXAR 6 - 6 1,57% 

17 SUBIR 3 3 6 1,57% 

18 ATRAVESSAR 3 1 4 1,05% 

19 ARRANCAR 3 - 3 0,79% 

20 RETIRAR 2 1 3 0,79% 

21 CARREGAR 2 - 2 0,52% 

22 DESCARREGAR 1 1 2 0,52% 

23 DESCER 2 - 2 0,52% 

24 LANÇAR - 2 2 0,52% 

25 PERSEGUIR - 2 2 0,52% 

26 PULAR 2 - 2 0,52% 

27 REMOVER 2 - 2 0,52% 

28 CHUTAR 1 - 1 0,26% 

29 SOBREVOAR 1 - 1 0,26% 

30 TRANSPORTAR 1 - 1 0,26% 

31 ULTRAPASSAR - 1 1 0,26% 

TOTAL 306 76 382 100,00% 

 

Como se verifica na Tabela 1, encontramos 306 tokens de verbos de movimento 

seguidos de OD nos textos falados20 e 76 nos textos escritos21. Desse total, três verbos – 

                                                           
20 Os textos falados observados no Corpus D&G constituem-se em 129.831 palavras. 
21 Os textos escritos observados no Corpus D&G constituem-se em 22.568 palavras. 
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COLOCAR, LEVAR e BOTAR – correspondem, aproximadamente, à metade de todas as 

ocorrências. Neste capítulo, analisaremos, com relação a esses dados de VMTD: seu tipo 

sintático-semântico; sua configuração argumental; os papéis semânticos desempenhados por 

seus argumentos; os frames aos quais se vinculam; sua organização em uma rede hierárquica e 

a participação de alguns desses verbos em mais de uma subclasse semântica. Ao fim do 

capítulo, apresentamos uma síntese que ilustra a análise realizada. 

 

4.1 TIPO SINTÁTICO-SEMÂNTICO DE VMTD 

 

Na análise dos VMTD, trabalhamos com as classes dos verbos de ação e de ação-

processo. De ação, por denotarem um evento em que um agente se desloca de um ponto a outro; 

e de ação-processo, por denotarem o afetamento de uma entidade, manuseada ou transportada 

pelo referente do sujeito. 

A classificação dos VMTD como verbo de ação justifica-se pelo deslocamento do 

sujeito e por haver um OD – que faz parte da moldura do verbo – não afetado, ou seja, sua 

posição física não é alterada no evento, como se pode ver em (83) e (84). 

 

(83) ... tudo que tá preservado pela natureza ... eu acho bonito ... tem as pedras ... que a gente 

pula pra água ... (Corpus D&G, Fala p. 370). 

 

(84) ... quando você termina de subir a escada ... em frente ... tem o quarto principal ... né ... 

que é o meu quarto ... que é um quarto grande ... com suíte ... nesse quarto eu tenho a minha 

cama ... os dois criados mudos ... um guarda-roupa ... uma televisão ... uma rede armada pra 

eu me deitar de vez em quando ... (Corpus D&G, Fala, p. 58). 

 

Os verbos PULAR (83) e SUBIR (84) conceitualizam o deslocamento do referente do 

sujeito (a gente; você, respectivamente), mas não do OD (Ø = as pedras; a escada), que não é 

afetado pela ação verbal, representando o caminho percorrido.  

Os VMTD de ação-processo apresentam um sujeito agente e um objeto afetado. Os 

destaques no excerto (85), com os verbos COLOCAR e PÔR, exemplificam essa classe, pois 

apresentam um agente responsável pela ação (eu) e uma série de pacientes afetados/deslocados 

(umas cebolinha; umas coisas de tomate; uma rodelas de limão; a salada; o arroz e o peixe). 
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(85) ... coloco umas cebolinha ... bem cortada ... bem fina em cima desse peixe ... umas coisas 

de tomate também ... que é pra ... e umas rodelas de limão ao lado do peixe ... porque 

determinadas pessoas gostam que ele fique mais puxado pro limão ... aí eu coloco ... então esse 

prato tá arrumado ... então eu ponho a mesa ... aí ponho a salada ... o arroz e o peixe ... posterior 

a isso tem pessoas que gostam de molhos ... (Corpus D&G, Fala, p. 61). 

 

Quando ocorre o afetamento do OD, cumpre ao SPrep indicar o local de onde ou para 

onde se move esse referente. Em (85), esses pontos estão representados, por exemplo, por em 

cima desse peixe e ao lado do peixe. 

A seguir, analisamos a configuração argumental dos VMTD. 

 

4.2 CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VMTD 

 

Os estudos sobre a configuração argumental de um dado verbo consideram os aspectos 

sintático-semânticos dos argumentos obrigatórios ou opcionais relacionados a ele. 

Estruturalmente, os VMTD preveem, em sua moldura sintática, a presença de um sujeito, de 

um OD e de um SPrep e, portanto, podem ocorrer em dois tipos de configuração argumental: S 

+ VMTD + OD ou S + VMTD + OD + SPrep. O sujeito e o OD são elementos obrigatórios, 

enquanto o SPrep é usado em orações que especificam uma localização. 

Dessa forma, os VMTD configuram-se pela presença de, no mínimo, dois argumentos: 

um interno (sujeito) e outro externo (objeto direto), animados ou não. A esses verbos são 

atribuídos frames/enquadres específicos (cf. seção 4.4, enquadres semânticos dos VMTD), com 

base no tipo de movimento dos referentes de seus argumentos. 

Recapitulando, tomamos como verbo de movimento aquele que implica o deslocamento 

de pelo menos uma entidade de um determinado ponto no espaço a outro. Essa entidade pode 

ser o sujeito, o OD ou até mesmo ambos. Nesse sentido, em orações com VMTD, o movimento 

pode se dar de três formas: 

 apenas o referente do sujeito se move, como em (86): 

 

(86) ... então nós fomos para a praia ... e a praia é muito bonita... tem muitas pedras ... lá ... 

umas ondas muito alta ... tem morro ... a gente foi lá pro morro com minha prima ... descemos 

o morro com uma tauba de morro ... foi muito bom lá ... (Corpus D&G, Fala, p. 424). 
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 apenas o referente do objeto se move, conforme (87): 

 

(87) a gente bota no ... leva ao fogo ... a mesma quantidade de leite ... açúcar ... e maisena ... 

sabe? aí prepara o mingau ... e no caso de flocos ... passa no liquidificador com claras ... tem 

o de creme que passa com creme de leite ... o de ameixa que no caso no fogo bota ... a calda de 

ameixa né ... no mingau ... prepara ... pronto basicamente é essa a receita ... (Corpus D&G, 

Fala, p. 287). 

 

 ambos os referentes do sujeito e do objeto se movem, exemplificado em (88): 

 

(88) Este plano utilizava os pinguins como arma secreta, onde cada pinguim levava um míssel 

que seria detonado automaticamente (Corpus D&G, Escrita, p. 317). 

 

Em (86), o movimento é efetuado apenas pelo sujeito (Ø = nós), enquanto o OD (o 

morro) permanece no mesmo local e representa o caminho por onde se deslocou o sujeito. Já 

em (87), apenas o OD (a calda de ameixa) muda de lugar, o sujeito (Ø = a gente) apenas realiza 

movimento com parte do corpo, manuseando os ingredientes da receita e colocando-os em outro 

lugar, especificado pelo SPrep no mingau. Por sua vez, em (88), ambos os participantes do 

evento (cada pinguim e um míssel) sofrem mudança quanto a seu local de origem. 

Prototipicamente, em eventos com VMTD, o sujeito desempenha o papel semântico de 

agente. Quanto ao OD, as circunstâncias que o fazem ser considerado afetado ou não-afetado 

funcionam como principal critério para definir a classificação dos VMTD como verbo de ação 

ou de ação-processo. Já o SPrep não tem participação efetiva na classificação dos VMTD como 

verbo de ação ou de ação-processo, porém veremos, na seção 4.5 (Rede construcional dos 

VMTD), que seu papel semântico – a saber, contêiner, origem, caminho ou meta – é fator 

determinante para estabelecer tipos de microconstruções relacionadas aos VMTD. 

No que concerne mais especificamente aos aspectos semânticos, trataremos a seguir dos 

papéis desempenhados por essas entidades, incluindo o SPrep. 

 

4.3 PAPÉIS SEMÂNTICOS DOS ARGUMENTOS DOS VMTD 

 

Nesta seção, vamos tratar dos papéis semânticos dos argumentos dos VMTD. Após 

analisarmos os dados coletados no Corpus D&G, constatamos que há apenas um tipo de papel 

semântico para o sujeito, três para o OD e quatro para o SPrep, conforme demonstrado no 

diagrama a seguir. 
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Diagrama 1 – Papéis semânticos dos argumentos do VMTD 

 
 

De acordo com o Diagrama 1, os argumentos sintáticos do VMTD podem desempenhar 

oito diferentes papéis semânticos. O papel semântico do sujeito é o de agente, característica da 

construção com verbos de movimento, considerando a necessidade de um desencadeador da 

ação. Já o OD do VMTD pode desempenhar três papéis semânticos: paciente, quando afetado; 

tema e cotema, quando não afetado. As orações destacadas em (89) e (90) ilustram esse ponto. 

 

(89) Em uma certa ocasião, quando estavam com fome, a cachorra trouxe uma caça e a sinhá 

ficou feliz, fazendo uma festa ao beijar a boca da cachorra (Corpus D&G, Escrita, p. 91). 

 

(90) Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem metros da pista. 

Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo. Qual não foi a nossa 

surpresa quando olhamos para baixo e encontramos um bosque de árvores muito altas, algumas 

sem folhas (Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

Em (89), o papel semântico do referente do sujeito (a cachorra) é o de agente, por ser 

responsável pela ação verbal, causando afetamento no referente do OD (uma caça), que foi 

levada pelo agente de um ponto A para um ponto B. Por sua vez, em (90), o sujeito (Ø = nós) 

também é agente, mas o OD (uma duna) não é afetado pela ação verbal, pois permanece no 

mesmo lugar. 

PAPÉIS SEMÂNTICOS DOS 
ARGUMENTOS DOS VMTD

SUJEITO AGENTE

OBJETO DIRETO

PACIENTE

TEMA

COTEMA

SINTAGMA 
PREPOSICIONADO

CONTÊINER

ORIGEM

CAMINHO

META
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O paciente é a entidade afetada pela ação verbal; em outras palavras, é aquele que sofre 

mudança de localização pela ação de um agente¸ assim como a caça em (89). Nos três excertos 

seguintes (91-93), mostramos, nas orações destacadas, mais três dados que contêm esse tipo de 

participante: 

 

(91) ... que faz o sorvete no caso ... ficar um pouco mais cremoso... sabe? ele cresce e fica ... 

fica cremoso né ... ele não vai ficar ... não tem perigo de ficar duro ... a gente passa na batedeira 

durante dez minutos ... não é ... o suco que fez antes com a liga e mais essa sobremesa ... depois 

que tira do congelador ... e volta pro congelador e espera dar o ... o ponto certo... não é? 

(Corpus D&G, Fala, p. 287). 

 

(92) ... aí eu corto em pedaços menores ... coloco a salsicha dentro ... enrolo e coloco lá no ... 

no ... no forno né ... e a pizza também é só ... coloca no forno e dá uns dez ... uns dez minutos 

pra ela ficar pré-cozida .... (Corpus D&G, Fala, p. 41). 

 

(93) então quando ela pegou o carro do jeito que ele queria ... super veloz ... minha filha ... 

botou ... pé na tábua ... aí levou ele até o hotel ... (Corpus D&G, Fala, p. 240). 

 

Em (91) e (92), o referente do sujeito (Ø = a gente; Ø = eu, respectivamente) muda o 

OD de lugar (Ø = o sorvete; Ø = a salsicha), por meio de movimento realizado com certa parte 

do corpo, permanecendo no mesmo lugar, pois não há deslocamento desse participante. 

Igualmente, o OD (ele) é afetado em (93), mas o tipo de ação do sujeito (Ø = ela) revela que o 

esquema acionado pelo verbo LEVAR é outro, considerando que nessa segunda situação há 

deslocamento de um ponto a outro dos referentes do sujeito e do OD. Esse tipo de afetamento 

do OD é causado por dois modos de ação do sujeito/agente: movimento, com manipulação do 

paciente, utilizando parte do corpo; e deslocamento, com transporte do paciente a outro ponto 

(trataremos melhor desse aspecto nas duas seções seguintes). Os VMTD seguidos de OD 

paciente são do tipo semântico de ação-processo, uma vez que o OD é afetado. 

Outro papel semântico que o OD pode desempenhar é o de tema, que caracteriza o 

argumento que não é afetado pela ação verbal, já que não sofre mudança de lugar pela ação do 

agente. Nos dados analisados, esse participante expressa o espaço percorrido pelo referente do 

sujeito, assim como uma duna em (90), e os OD das orações em destaque a seguir: 

 

(94) o pai e a mãe também, mas foi tarde demais o menino foi atravessar a rua e um caminhão 

o atropelou (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

(95) este é o primeiro pavimento, para se chegar ao segundo retorna-se a sala de estar e sobe-

se uma escadaria; após subir a escada, encontra-se à direita um banheiro social e em frente a 

escada o quarto principal composto por: uma cama, dois criados-mudo, uma televisão, um 

guarda roupa, uma rede armada e um banheiro (Corpus D&G, Escrita, p. 69). 



63 
 

A rua em (94), e uma escadaria e a escada, em (95), desempenham o papel de tema. 

Esses participantes não são afetados pela ação verbal e indicam o caminho percorrido pelo 

agente. O papel de tema remete a um subesquema do tipo trajeto para os verbos de movimento, 

(cf. seção 4.5.2, esquema de deslocamento). Conforme nossa análise, os VMTD seguidos de 

OD tema são do tipo semântico de ação, uma vez que não há afetamento do OD. 

O terceiro tipo de papel semântico que o OD dos VMTD pode desempenhar é o de 

cotema, designado no FRAMENET como cotheme e por Givón (2001) como associativo, 

conforme discutido na seção 3.5 (Papéis semânticos). Embora esse referente se mova, seu 

movimento independe da ação do agente. Vale ressaltar que estamos considerando como 

afetamento a mudança de localização do referente do OD pela ação do agente. Desse modo, a 

principal característica do cotema é o seu deslocamento em concomitância com o do agente, 

sem sofrer interferência direta deste, como exemplificado a seguir: 

 

(96) ... muito influente ... então ele ... ele era rapaz pobre de família ... de família bem humilde 

e ele um dia ... seu ... seu Jorge ... seu Carrilho ... chamou ele para acompanhá-lo numa viagem 

a Recife e eles tiveram que ... o Jorge teve que ir num carro super é ... conversível né ... aqueles 

carros é ... bem transados ... (Corpus D&G, Fala, p. 109). 

 

(97) então os pinguins começam a voltar pra gruta e Batman vai seguir os pinguins e vai chegar 

até à gruta ... (Corpus D&G, Fala, p. 307). 

 

Em (96), o referente do OD (o = seu Carrilho) se move juntamente com o referente do 

sujeito (seu Jorge). Observe que há deslocamento de ambos, mas o percurso realizado pelo OD 

não se dá pela ação direta do agente – o OD se movimenta por vontade própria. Da mesma 

forma, em (97), o referente do OD (os pinguins) é perseguido pelo sujeito (Batmam). Não há 

nenhum tipo de movimento ou contato direto do referente do sujeito que ocasione o 

deslocamento do OD. Dessa forma, o cotema se caracteriza por estar em movimento ao mesmo 

tempo em que o agente da ação verbal também se desloca. O papel de cotema está relacionado 

a situações envolvendo percurso ou trajetória. 

Vejamos, agora, o papel semântico do SPrep na construção com VMTD. De acordo com 

a nossa análise, esse argumento pode desempenhar quatro tipos de papel: contêiner, origem, 

caminho e meta.  Trata-se de um sintagma que faz parte da estrutura argumental de verbos de 

movimento do tipo de ação e de ação-processo. Por exemplo, em (96), acompanhá-lo numa 

viagem a Recife, os dois SPrep destacados (numa viagem e a Recife) ocorrem com um VMTD 

de ação, pois não há paciente afetado na oração; e em (93), aí levou ele até o hotel, o SPrep 
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especificando um local participa de uma oração com VMTD de ação-processo, pois o referente 

do OD (ele) é afetado pela ação do agente. 

O papel semântico desempenhado pelo SPrep influi na classificação sintático-semântica 

dos VMTD. Grande parte desses verbos ocorre com complemento de lugar, preenchido por um 

ou mais SPrep. Apesar de ser considerado um argumento periférico por alguns autores, esse 

elemento possui forte integração com os verbos de movimento. Trata-se do elemento que 

desempenha o maior número de papéis semânticos na estrutura argumental dos VMTD, todos 

relacionados a uma localização. Os destaques das amostras a seguir ilustram cada um desses 

papéis: 

 

(98) ... eu pego maçã ... eu jogo:: eu corto maçã picada ... eu pego passas ... eu pego abacaxi 

... eu pego cebola ... tomate e faço uma salada dentro desta salada ... né ... coloco um pouquinho 

de azeite e coloco a maionese ...pouquinho ... depois eu pego um prato e:: cubro esse prato com 

alface e jogo essa salada por cima ... né ... e ponho na geladeira ...  (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

(99) ... então eu retiro esse arroz da panela e coloco na forma e deixo ele esfriar bem socado 

.... (Corpus D&G, Fala, p. 60). 

 

(100) ... o cara ... que tinha se acidentado apareceu de novo né ... chamando ele pra ir lá no 

cemitério o cara ... tinha um negócio pra mostrar né ... aí foi e seguiu né ... aí ele à noite né 

sozinho ... botou lá um agasalho ... tava muito frio ... aí foi aí seguiu o cara né ... seguiu o cara 

... ele tava sempre assim um pouco de longe ... uma certa distância ... aí seguiu até lá em cima 

né ... ... e ele tinha que fazer uma viagem ... uma viagem ... é ... parece que era ... pra ... Nova 

Iorque ... e:: no momento não tinha motorista ... pra segui-lo ... (Corpus D&G, Fala, p. 29). 

 

(101) ... o filme começa quando ... o nascimento de Pinguim ... um dos personagens do filme ... 

ele nasce deficiente ... a família dele com vergonha ... por pertencer a uma alta sociedade ... 

decide jogá-lo no rio ... é ... e joga-o no rio ...então esse rio tem uma forte correnteza e leva ele 

pra bem longe ... (Corpus D&G, Fala, p. 305). 

 

Em (98), entendemos que o SPrep na geladeira representa o papel semântico de 

contêiner: local/recipiente onde se coloca o paciente, manipulado por um agente. 

Prototipicamente, os verbos de movimento do tipo BOTAR, COLOCAR e PÔR são usados 

nesse enquadre, e o SPrep é introduzido, principalmente, pela preposição em. 

O segundo papel semântico relacionado ao SPrep, origem, assinala o local de onde se 

remove o referente do OD. Em (99), o SPrep da panela representa origem, local de onde foi 

retirado o paciente afetado (esse arroz) para ser colocado em outro (na forma). Verbos como 

ARRANCAR e TIRAR acionam SPrep com esse tipo de papel, introduzido, comumente, pela 

preposição de. 
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Chamamos o terceiro papel semântico do SPrep de caminho. Nem sempre expresso nas 

orações, figuram na composição desse sintagma preposições do tipo até e por, que são 

selecionadas pelo usuário da língua para codificar o trajeto que percorreu pelo menos um dos 

participantes do evento. Em (100), o referente do sujeito (Ø = ele) do verbo SEGUIR 

acompanha o referente do OD (Ø = o cara) até um determinado ponto, descrito na oração como 

até lá em cima. A escolha da preposição até enfatiza a existência de um ponto inicial e final de 

caminho percorrido. 

Denominamos de meta o quarto tipo de papel semântico relacionado ao SPrep. Sua 

principal propriedade é indicar o lugar para onde se envia uma entidade. O objetivo do 

responsável pela ação é fazer com que – ao LANÇAR, JOGAR, CHUTAR – o paciente chegue 

em algum lugar ou vá para algum lugar. Em (101), por exemplo, o agente (a família) joga o 

referente do OD (o = o pinguim) em um determinado lugar (no rio). Em e para são preposições 

que podem introduzir o SPrep com esse tipo de papel.  

Embora pareçam semelhantes, os papéis semânticos de caminho e meta diferem em seus 

usos com VMTD. O primeiro expressa o local por/até onde o agente e/ou o paciente se move, 

enquanto o segundo expressa o local para onde o OD é movimentado, havendo clara intenção 

do agente de enviá-lo a um ponto alvo. Portanto, o movimento centra-se no deslocamento do 

sujeito e/ou do OD em orações com VMTD que selecionam o papel semântico de caminho e 

centra-se no deslocamento apenas do OD com VMTD que selecionam o papel de meta. 

Resumidamente, o papel semântico dos SPrep é marcado, principalmente, pela 

preposição que o introduz. Prototipicamente, como contêiner, a preposição em aponta para o 

recipiente onde se põe o paciente. No papel de origem, a preposição de indica o local de onde 

se remove o paciente. Como caminho, as preposições até e por expressam a área por onde ou 

para onde se deslocam os participantes do evento. E no papel de meta, as preposições para, em 

e a são usadas para indicar o alvo para onde é deslocado o paciente. 

Apesar de estar relacionado à indicação de lugares, alguns desses SPrep podem ter seu 

núcleo preenchido por nomes não locativos, como em: 

 

(102) ... aí ... aí ... a vovozinha foi ... aí botou ela ... aí levou ela pro médico ... e ela num comeu 

bolo ... brigadeiro ... nem essas coisas doces ... nem nada ... (Corpus D&G, Fala, p. 428). 

 

(103) Um dia, minha mãe me levou ao alergista, para saber o porquê das noites que eu passava 

com falta de ar, e ele (o alergista) disse que a solução seria uma mudança, pois a casa estava 

com infiltração, o que provocava "mofo" (Corpus D&G, Escrita, p. 384). 
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O recurso metonímico de utilização de um nome de profissão/especialidade para 

designar local não afeta a compreensão comunicativa, uma vez que, contextualmente, parece 

claro que as expressões pro médico, em (102), e ao alergista, em (103), designam locais onde 

se prestam atendimentos médicos. 

Constatamos, em nossa análise, que os diferentes papéis semânticos do SPrep colaboram 

na organização dos VMTD em enquadres semânticos (frames) distintos e, consequentemente, 

na distribuição desses verbos em esquemas cognitivos diferentes, como veremos nas próximas 

seções. 

 

4.4 ENQUADRES SEMÂNTICOS DOS VMTD 

 

Quando selecionamos um verbo de movimento, ativamos nossa experiência sobre 

movimentos corporais, manipulação de objetos, trajetos, entre outras. Isso só é possível porque 

somos capazes de reconhecer diferenças de sentido no uso de determinados verbos, ainda que 

eles façam parte da mesma classe semântica. No caso específico dos VMTD, suas 

subclassificações estabelecem enquadres semânticos distintos. 

Nesta dissertação, empregamos o termo “enquadre” com a mesma acepção atribuída a 

frame pelos linguistas mencionados na seção 3.4 (Frame), já que esse conceito nos possibilita 

organizar e compreender semanticamente propriedades que dizem respeito a dados tipos de 

verbos. 

No projeto FRAMENET BERKELEY, por exemplo, há diversos frames que descrevem 

os verbos de movimento. Nessa plataforma, localizamos sete possibilidades de 

frames/enquadres relacionados com os VMTD: 1) traversing (trajeto), 2) placing (colocação), 

3) bringing (transporte), 4) removing (remoção), 5) cotheme (cotema), 6) abandonment 

(afastamento) e 7) cause-motion (movimento causado). 

Vejamos, individualmente, cada um desses enquadres e como se relacionam com os 

VMTD, a partir do exame dos verbos coletados no Corpus D&G. 
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1 – TRAVERSING / TRAJETO 

Exemplos: 

FRAMENET:  

 

(104) We crossed the desert (Nós atravessamos o deserto). 

 

Corpus D&G:  

 

(105) Um dos momentos mais emocionantes foi quando subi uma duna de areia, sentei e fiquei 

observando os últimos raios de sol sobre a vegetação mais à frente. Inesquecível essa imagem 

(Corpus D&G, Escrita, p. 169). 

 

O movimento apenas do sujeito de um ponto A para um ponto B é a característica 

principal do enquadre traversing/trajeto, pois, nesse caso, o referente do argumento OD – o 

deserto (104); uma duna de areia (105) – não sofre alteração espacial, ou seja, permanece no 

mesmo lugar. A estrutura oracional desse enquadre não pressupõe a participação de um SPrep, 

uma vez que o próprio OD representa a área ou o local percorrido. Verbos típicos desse 

enquadre: ATRAVESSAR, SUBIR, DESCER.  

 

2 – PLACING / COLOCAÇÃO 

Exemplos: 

FRAMENET: 

 

(106) The waiter placed the food on the table (O garçom colocou a comida na mesa). 

 

Corpus D&G:  

 

(107) ... primeiro os ovos com a margarina e amanteiga ... depois coloca o resto dos 

ingredientes ... é:: bate na batedeira ... depois co/ passa manteiga na forma ... passa ma/ coloca 

pó Royal e coloca os ingredientes na forma ... depois coloca no forno pra assar e está pronto 

... (Corpus D&G, Fala, pag. 416). 

 

Nesse enquadre, apenas o referente do OD – a comida (106); o resto dos ingredientes, 

os ingredientes e Ø = a forma (107) – é afetado. O referente do sujeito – o garçom e Ø = você 

– realiza movimento com parte do corpo, permanecendo no mesmo ponto. A ação está centrada 

no manuseio de um objeto que muda de localização. O SPrep – como na mesa (106); na forma 

e no forno (107) – tem participação obrigatória na moldura do enquadre de placing/colocação, 
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pois identifica o local para onde o OD é deslocado (contêiner). Alguns verbos típicos desse 

enquadre: COLOCAR, BOTAR, PÔR. 

 

3 – BRINGING / TRANSPORTE 

Exemplos: 

FRAMENET: 

 

(108) Karl carried the books across campus to the library on his head (Karl carregou os livros 

pelo campus para a biblioteca sobre sua cabeça). 

 

Corpus D&G: 

 

(109) ... Num dia muito ensolarado a família junto com o velho foram fazer um pique-nic, numa 

parte que tinha muito verde. Levaram a comida para lá (Corpus D&G, Escrita, p. 46). 

 

Esse enquadre indica que um elemento é transportado por outro. Assim, o enquadre 

bringing/transporte descreve verbos que expressam o movimento de dois participantes distintos 

– o sujeito, como Karl em (108), e a família junto com o velho, em (109); e o OD, os livros, em 

(108), e a comida, em (109) –, bem como o caminho por onde o movimento ocorre, pelo 

campus, em (108), ou para onde se direciona, para a biblioteca, em (108), e para lá, em (109), 

expresso por um SPrep. Alguns dos verbos típicos desse enquadre: CARREGAR, LEVAR, 

TRAZER. 

 

4 – REMOVING / REMOÇÃO 

Exemplos: 

FRAMENET: 

 

(110) The waiter removed the dishes from the table (O garçom removeu os pratos da mesa). 

 

Corpus D&G: 

 

(111) .. aí ... e ele também de paletó todo bonito né ... todo bem trajado ...então ele tirou o casaco 

dele e colocou nela pra pelo menos disfarçar um pouco ... (Corpus D&G, Fala, p. 240). 

 

Nesse enquadre, a ação exercida pelo referente do sujeito – o garçom (110); ele (111) –

ocasiona o movimento do OD – os pratos (110); o casaco (111) – de um ponto de origem para 
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outro. O ponto de origem é obrigatório nessa moldura e, em português, é expresso por um 

SPrep, como da mesa, na exemplificação do FRAMENET, e dele em (111). Esse enquadre 

abarca verbos que se opõem aos verbos do enquadre placing/colocação, por apresentar 

polaridade22 contrária. Enquanto estes últimos expressam a ideia de colocação do referente OD 

em um recipiente, os verbos do enquadre removing/remoção conceitualizam a remoção do OD. 

Alguns verbos típicos desse enquadre: ARRANCAR, REMOVER, TIRAR. 

 

5 – COTHEME / COTEMA  

Exemplos: 

FRAMENET:  

 

(112) She accompanied him in the ambulance to Hollywood Memorial Hospital (Ela o 

acompanhou na ambulância para o Hollywood Memorial Hospital). 

 

Corpus D&G: 
 

(113) ... e nesse dia seu Carrilho foi com Jorge e Jorge acompanhou a/ acompanhou-lhe até o 

local onde o fornecedor distribuía o material pra construção ... (Corpus D&G, Fala, p. 109). 

 

Nesse enquadre, os referentes do sujeito e do OD deslocam-se ao mesmo tempo. Sua 

principal característica está no fato de que o referente do OD – como o, em (112), e lhe = seu 

Carrilho, em (113) – sofre mudança de localização que não é causada pela ação verbal efetuada 

pelo sujeito (ela e Jorge, respectivamente). Portanto, essa moldura agrupa VMTD de ação, pois 

o movimento atribuído ao referente do OD é controlado por ele mesmo, que tem o papel 

semântico de cotema (como visto na seção 3.5, papéis semânticos), mesma denominação dada 

ao enquadre. A participação de um ou mais SPrep nesse enquadre é necessária, uma vez que 

referencia o local para onde os participantes do evento se direcionam, como para o Hollywood 

Memorial Hospital, em (112), e até o local, em (113). Alguns verbos típicos desse enquadre: 

ACOMPANHAR, SEGUIR, PERSEGUIR. 

 

                                                           
22 Hopper e Thompson (1980) descrevem a polaridade como positiva e negativa, pela afirmação ou negação da 

ação expressa pelo verbo. Em nossa análise, consideramos também como polaridade o movimento para cima e 

para baixo expresso pela ação verbal. Por exemplo: em subir/descer, colocar/tirar e levar/trazer, os primeiros 

indicam direcionamento positivo e os últimos, direcionamento negativo, funcionando como antônimos. Essa 

noção direcional funcionou para separar alguns VMTD em microconstruções. 
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6 – ABANDONMENT / AFASTAMENTO 

Exemplos: 

FRAMENET: 

 

(114) Perhaps he left the key in the ignition (Talvez ele deixou a chave na ignição). 

 

Corpus D&G: 
 

(115) Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo (Corpus D&G, 

Escrita, p. 169). 

 

Nesse enquadre, há uma suposta situação de “abandono”. O referente do sujeito – ele 

(114); nós (115) – afasta-se do referente do OD (a chave e o carro, respectivamente). Nessa 

moldura, há movimento apenas do sujeito de um ponto A para um ponto B e o OD é 

“abandonado” ou deixado para trás num ponto fixo, o qual, quando expresso, é identificado por 

um SPrep, como na ignição no exemplo do FRAMENET. É típico desse enquadre o verbo 

DEIXAR. Não encontramos no corpus o uso do verbo ABANDONAR com o sentido proposto 

para essa moldura (afastar-se de algo), apenas com o significado de ESQUECER ou DESISTIR. 

 

7 – CAUSE-MOTION / MOVIMENTO CAUSADO 

Exemplos: 

FRAMENET: 

 

(116) I pushed the trolley along the street (Eu empurrei o carrinho ao longo da rua). 

 

Corpus D&G:  

 

(117) ... no caso ela tava junto com a noviça ... e ... ele ... o rapaz pegou as duas né ... mas aí a 

noviça caiu no meio do caminho ... caiu do carro ... eles empurraram a noviça ... ela abriu a 

porta e empurrou a noviça ... a freira ... é ... eles descobriram o local lá né ...onde ela tava um 

... local que ela morava ... (Corpus D&G, Fala, pag. 281). 

 

Nesse enquadre, o referente do sujeito – eu (116); eles e Ø = ela (117) – tem controle 

sobre o referente do OD (o carrinho e a noviça, respectivamente). O que diferencia essa 

moldura do enquadre placing é que há certa resistência/fricção do participante ao ser movido 

de um ponto a outro. Dependendo da cena, a entidade representada pelo sujeito pode mover-se 

ou não, diferentemente do OD, que será sempre afetado. Pode haver nessa moldura a 
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participação de um SPrep que indica o trajeto que o sujeito e/ou o OD percorrem, como ao 

longo da rua (116), que desempenha o papel semântico de caminho. Verbos típicos desse 

enquadre: EMPURRAR, PUXAR. 

As orações que formam os frames de placing, bringing, removing e cause-motion 

correspondem, nos termos de Goldberg (1995), à construção de movimento causado (CMC). 

Como visto na seção 3.2 (Construção), a CMC é uma construção triargumental, cujo significado 

básico é X causar Y mover-se para Z, codificado como S + V + OD + SPrep. Essa construção 

é frequentemente instanciada por um VMTD. Semanticamente, um agente efetua uma ação que 

move um paciente, seja um objeto ou um ser animado, de lugar para outro. Quando se trata do 

frame placing, esse lugar é codificado, em português, por um SPrep que indica o local onde se 

põe o paciente, o qual atribuímos o papel semântico de contêiner. No frame bringing, o SPrep 

desempenha o papel semântico de meta, lugar para onde se leva o paciente. No frame removing, 

o SPrep desempenha o papel semântico de origem, lugar de onde se extrai o paciente. No frame 

cause-motion, quando há SPrep, este exerce o papel semântico de caminho, indicando o espaço 

que percorre(m) o(s) participante(s) do evento, ou o local para onde se destina(m) o(s) 

participante(s), o que equivaleria ao papel semântico de meta. 

Esses enquadres demonstram que os VMTD podem ser classificados com base nas 

diferenças de papel semântico existentes entre seus três tipos de argumentos. Na próxima seção, 

propomos uma classificação para esses verbos, sistematizada em uma rede construcional. O 

FRAMENET categoriza os verbos de movimento segundo as características sintático-

semânticas da Língua Inglesa. Em nosso caso, reunimos os VMTD em grupos menores, 

associando-os a molduras, com base em suas propriedades específicas, tendo em vista seu uso 

em nossa língua. 

 

4.5 REDE CONSTRUCIONAL DOS VMTD 

 

Nesta seção, propomos uma classificação para os VMTD, formulada em uma rede 

construcional hierárquica, instanciada por esquemas, subesquemas e microconstruções. A 

esquematicidade dos VMTD se relaciona com a captura de padrões mais gerais codificados em 

uma série de instâncias mais específicas, em consonância com a teoria discutida na seção 3.7 

(Esquematicidade, produtividade e composicionalidade). 
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As construções com VMTD são esquemáticas porque licenciam uma grande quantidade 

de verbos de movimento e porque seus slots podem ser preenchidos por elementos de natureza 

semântica diversa, como, por exemplo, SN animados ou inanimados, e SPrep com papéis 

semânticos de contêiner, origem, caminho e meta, embora haja preferência por determinados 

itens em algumas posições. 

O refinamento de nossos dados possibilitou dividir os VMTD em dois esquemas: 

movimento e deslocamento. O primeiro revela apenas o movimento de determinada parte do 

corpo do participante sujeito, ocasionando obrigatoriamente o afetamento do referente do OD; 

o segundo expressa o deslocamento do sujeito de um ponto A para um ponto B, ocasionando o 

afetamento ou não do OD. Ou seja, o que diferencia esses esquemas, inicialmente, é o tipo de 

ação praticada pelo sujeito e o modo como afeta o referente do OD no evento. 

Além de esquemática, as construções com VMTD também são produtivas e 

composicionais. Produtivas porque sancionam três tipos de subesquemas (cf. Diagrama 2), os 

quais sancionam oito microconstruções, menos esquemáticas, restringidas pelo tipo de papel 

semântico desempenhado por seus argumentos. 

A composicionalidade das construções com VMTD deve-se ao fato de o significado das 

orações que a instanciam ser interpretado com base no significado de seus constituintes. Se 

tomarmos, individualmente, cada um dos sintagmas que compõem essas orações, veremos que 

cada um deles converge em termos sintático-semânticos, pois, como visto ao longo desta 

dissertação, o S faz referência a um agente, responsável pela ação; o OD faz referência ao 

segundo participante do evento, afetado ou não; e o SPrep diz respeito a um local. Dessa forma, 

não há um desencontro entre esses termos, forma e significado correspondem entre si. 

Como resultado da análise realizada, propomos a seguinte classificação para os VMTD, 

organizada em uma rede construcional: 
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Diagrama 2 – Rede hierárquica dos VMTD 

 

 

O Diagrama 2 exibe a organização em rede dos VMTD, com base em dois esquemas 

básicos: movimento e deslocamento. Os enquadres semânticos, analisados na seção anterior, 

passaram a ser classificados como subesquemas (SE) dos VMTD, divididos em três tipos: 

manipulação (abarca os enquadres de placing/colocação, removing/remoção e cause-

motion/movimento causado), trajeto (abarca os enquadres de traversing/trajeto, 

cotheme/cotema e abandonment/afastamento) e transporte (abarca o enquadre de 

bringing/transporte). Quanto às microconstruções (MC), estas serão detalhadas nas subseções 

seguintes. 

 

4.5.1 Esquema de movimento 

 

Como foi visto anteriormente, os VMTD acionam dois tipos de esquemas que, por sua 

vez, dividem-se em subesquemas mais específicos. Desse modo, a construção de movimento 

se organiza em uma rede hierárquica, a partir de um sentido central. 

O Diagrama 3 ilustra a rede construcional do primeiro tipo de esquema, o de movimento. 

O esquema de deslocamento será tratado adiante, na seção 4.5.2 (Esquema de deslocamento). 
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Diagrama 3 – Hierarquia construcional dos VMTD: esquema de movimento 

 

 

O esquema de movimento se caracteriza pelo movimento de parte do corpo do referente 

do sujeito, causando mudança de localização do referente do OD. Todos os verbos agrupados 

nessa moldura são do tipo de ação-processo, considerando que sempre há objeto afetado. Desse 

esquema deriva um único subesquema: o de manipulação, subdividido em quatros 

microconstruções. 

 

Subesquema de manipulação 

 

O SE de manipulação corresponde a um evento em que um ou mais agentes produz um 

efeito sobre um objeto, acarretando mudança de localização desse participante, como 

representado pelas seguintes microconstruções: 
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Microconstrução 1: verbos do tipo ABRIR 

 

Os verbos licenciados por essa MC, como ABRIR e FECHAR, implicam a mudança de 

ângulo/estado do OD. São verbos de ação-processo, usados com o sentido atribuído pelos 

dicionaristas a seguir: 

 

Quadro 1 – Caracterização dos verbos da microconstrução 1 do subesquema de 

manipulação 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

ABRIR Borba (2002, p. 9) afastar a parte móvel da parte fixa: 

Ex.: [...] Vi uma mão de homem abrir a porta. 

Houaiss (2009) franquear (abertura ou passagem), afastando ou deslocando aquilo 

que veda ou fecha: 

Exs.: a. a porta; a. o alçapão. 

FECHAR Borba (2002, p. 

698) 

Cerrar: 

Ex.: [...] Padre Mateus fechou a porta. 

Houaiss (2009) impedir a comunicação entre o interior e o exterior feita por (porta, 

janela, entrada, saída, fronteira etc.): 

Exs.: f. a fronteira (para os refugiados); a porta fechou-se de 

repente. 

 

As orações destacadas abaixo ilustram esse tipo de verbo. 

 

(118) 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 e testemunhasse contra ele em um processo que 

ele já tinha nas costas (Corpus D&G, Escrita, p. 298). 

 

Em (118), um agente (ela) realiza movimento com parte do corpo que afeta o estado e 

angulação do paciente (a porta). O tipo de afetamento sofrido pela porta – sendo afastada para 

permitir a entrada de alguém e depois para impedir – é de mudança de ângulo ou de estado, 

antes fechada para depois aberta, ou ao contrário. Os VMTD dessa microconstrução não são 

usados com SPrep locativo. 

Veremos, adiante, que as microconstruções seguintes, 2, 3 e 4, do SE de manipulação, 

são estruturalmente mais complexas por implicarem o complemento locativo, cujo papel 

semântico colabora para definir o tipo de microconstrução do VMTD.  
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Microconstrução 2: verbos do tipo COLOCAR  

 

Essa MC diz respeito a verbos que designam um evento em que um agente movimenta 

um paciente para um recipiente, controlando-o desde o ponto A até o ponto B, como 

COLOCAR, BOTAR, PÔR e DESCARREGAR.   

A seguir, as acepções dicionarizadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos verbos da microconstrução 2 do subesquema de 

manipulação 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÕES E EXEMPLOS 

COLOCAR Borba (2002, p. 

353) 

pôr; posicionar:  

Ex.: colocaram-no sobre o formigueiro. 

Houaiss (2009) pôr em (algum lugar); botar: 

Exs.: c. o pé no estribo; c. a fruteira sobre o aparador. 

BOTAR Borba (2002, p. 

231) 

pôr; colocar: 

Ex.: [...] Eles botaram o microfone dentro do saco. 

Houaiss (2009) fazer cair dentro de; deitar, pôr: 

Exs.: b. água no feijão; b. sal na comida. 

PÔR Borba (2002, p. 

1235) 

colocar; depositar: 

Exs.: e punha na bolsa os olhos-de-boi e de cabra que eu 

surrupiava do saco da Inhá Luísa;  [...] recomendou-se 

mais uma vez à empregada que pusesse pouco sal na 

comida. 

Houaiss (2009) fazer (algo) deslocar-se para (algum lugar), transportando-

o com as mãos, garras, bico etc., ou com auxílio de 

mecanismo, como um robô, um guindaste etc.; colocar, 

depositar: 

Exs.: p. a cesta de frutas sobre a mesa; p. o chapéu na 

cabeça; o passarinho pôs mais uma palhinha no ninho; o 

guindaste pôs o contêiner no navio; p. uma moeda num 

cofrinho. 

DESCARREGAR Borba (2002, p, 

470) 

Tirar do carregamento: 

 Exs.: havia a confusão e o atropelo dos homens a 

descarregarem fardos, caixas, arcas; [...] descarregavam 

os animais no meio da pista. 

Houaiss (2009) retirar (o que constitui a carga). 

Exs.: d. um caminhão; d. bagagens. 

 

Os fragmentos seguintes ilustram o uso desses verbos no corpus: 

 

(119) Como o ônibus sairia somente as quatorze horas, resolvi colocar minhas bagagens no 

Porta-malas da Estação e dar umas voltinhas no centro da cidade que ficava no mesmo bairro 

da Rodoviária (Corpus D&G, Escrita, p. 164). 
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(120) E: Wagner ... hoje você vai:: relatar um procedimento ... você vai me contar ... vai me 

ensinar ... a fazer alguma coisa ... que você sabe fazer ... você tava falando que sabe fazer um 

suco ... que parece uma/ que parece fanta né? fanta laranja? então você vai me ensinar como é 

que faz ... 

I: é assim ... faz ... pega um ... uma laranja e um limão e espreme ... bota na máquina ... na 

máquina... deixa até escorrer ... e depois bota no liquidificador e fica igualzinho a fanta ... o 

gosto de fanta .... (Corpus D&G, Fala, p. 424). 

 

(121) Coloco os legumes ralados na panela com a cebola e o alho dourado, ponho o arroz e 

água até cobrir tudo. Em seguida descasco umas batatas e ponho para cozinhar; estando 

cozidas faço um purê com queijo ralado, manteiga, gema de ôvo, leite e as batatas bem 

amassadas. Neste ínterim, o arroz está semi-pronto, unto uma forma, redonda e furada no meio, 

com manteiga e ponho o arroz ainda quente socando-o. ponho no forno uns 10 minutos, retiro-

o e viro num prato como se fosse um bolo (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70). 

 

(122) Caminhões descarregavam frutas na calçada da minha casa, bêbados brigavam de frente 

à minha casa com facas ... À noite, haviam tiros e gritos, provavelmente um resultado de briga 

entre "gangs" (Corpus D&G, Escrita, p. 384-385). 

 

Nessas amostras, os locativos no porta-malas da estação (119), na máquina (120) e no 

forno (121) designam uma espécie de contêiner, o que caracteriza essa MC. Os referentes dos 

sujeitos – Ø = eu, em (119) e (121); e Ø = você, em (120) – colocam os referentes dos OD 

(minhas bagagens, Ø = uma laranja e um limão e Ø = o arroz, respectivamente) em um 

recipiente, movimentando parte do corpo. Esses verbos respondem pelo maior número de 

ocorrências de VMTD nos dados. Destacam-se, ainda, por serem frequentes em receitas 

culinárias, que, em nosso corpus, correspondem a relatos de procedimento.  

Na oração com DESCARREGAR, em (122), há uma particularidade com relação aos 

demais verbos: o referente do sujeito não é animado; representa um caso de metonímia, já que 

a ação de descarregar é desencadeada por um agente, que controla os caminhões para mover o 

OD (frutas) da carroceria do caminhão para a calçada da casa do escrevente. Slots preenchidos 

por sujeito metonímico constituem minoria em orações com VMTD. Esse verbo foi incluído 

nessa MC por conceitualizar o movimento do referente do OD para um local especificado por 

um SPrep (na calçada da minha casa) introduzido pela preposição em, como se vê em (122). 

Segundo Houaiss (2009), verbos como BOTAR, assim como seus sinônimos pôr, 

colocar, meter etc., quando bitransitivos, exigem complemento preposicionado denominado 

“locativo”, sem o qual a frase fica incompleta. Esse complemento locativo também faz parte 

das outras microconstruções do SE de manipulação, como veremos a seguir. 
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Microconstrução 3: verbos do tipo TIRAR 

 

Nessa moldura, o SPrep indica o local de onde se tira o referente do OD. Esse tipo de 

microconstrução apresenta polaridade inversa à anterior, ou seja, enquanto nesta se coloca o 

paciente num contêiner, naquela o paciente é retirado de um local. Os verbos que encontramos 

no corpus são TIRAR, PUXAR, ARRANCAR, RETIRAR E REMOVER, conforme acepções 

apresentadas no seguinte quadro: 

 

Quadro 3 – Caracterização dos verbos da microconstrução 3 do subesquema de 

manipulação 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÕES E EXEMPLOS 

TIRAR Borba (2002, p 

1543) 

fazer sair; retirar: 

Ex.: A que horas pretendes tirar o carro? 

pegar; retirar:   

Ex.: O moleque tirou um pastel da travessa. 

Houaiss (2009) mudar (alguém ou algo) de lugar, fazendo(-o) sair de onde está 

ou fica; retirar: 

Exs.: abriu a gaveta e tirou os óculos; preocupado, tirou seus 

soldados da linha de tiro; mandou t. da estrada a pedra que 

despencara do morro. 

PUXAR Borba (2002, p. 

1299) 

trazer para junto de si; fazer mover; arrastar:  

Ex.: Alice deitou-se e puxou o corpo de Mattos para cima dela. 

arrastar:  

Ex.: se um cavalo sozinho puxa a carroça, para que atrelar 

dois? 

Houaiss (2009) fazer mover para perto de si: 

Ex.: puxe a porta ao sair. 

empregar a força física para fazer mover (algo) atrás de si; 

arrastar, tracionar: 

Ex.: os cavalos puxavam a carruagem. 

ARRANCAR Borba (2002, p. 

128) 

tirar com força ou com dificuldade; fazer sair puxando; fazer 

sair: 

Ex.: [...] Bino arranca o pente das mãos de Pedro. 

desprender da terra; desarraigar:  

Ex.: Quem tinha de arrancar o inhame era Rita. 

Houaiss (2009) tirar, arrebatar, extrair fazendo uso da força: 

Exs.: a. o dente; a. o prego da parede. 

desprender (vegetal) [da terra]; desenraizar, desarraigar: 

Ex.: a. batatas (do solo). 

RETIRAR Borba (2002, p. 

1378) 

tirar de onde está; fazer sair; remover:  

Ex.: Retirei do alforje o caderno, o gravador e as cartas que 

me enviaste. 

Houaiss (2009) fazer sair ou sair do lugar onde estava [...]: 

Ex.: pôs a mão no bolso e retirou a carteira. 
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REMOVER Borba (2002, p. 

1361) 

retirar do lugar; posicionar:  

Exs.: removi as telhas e pulei para dentro, [...] abriram 

caminhos cortando árvores, removendo pedras. 

Houaiss (2009) transportar (alguém ou algo) de um ponto para outro; 

transferir: 

Ex.: removeu a cadeira (da sala) para colocá-la no quarto. 

 

Vejam-se os dados analisados: 

 

(123) Quando eu tiro a pizza do forno enrolo em um plástico tendo o cuidado para não deixar 

ar, isso se eu quiser guardá-la (Corpus D&G, Escrita, p. 48). 

 

(124) “ó ... você mata ... daí quando você for pra cadeia eu ... eu ... eu faço alguma coisa lá ... 

pra tirar você de lá” (Corpus D&G, Fala, p. 382). 

 

(125) ... tava um pouco tenso e ... e aquele pessoal é ... super bem vestido e empalitozado ... 

aqueles senhores assim num dando a mínima pra aquele avião ... aquela máquina metálica ... 

((riso)) entravam e puxavam seu jornal ao meu lado ...ne/ nessa ... nessa vez eu fiquei na cadeira 

do meio ... naquelas poltronas do meio do avião ... (Corpus D&G, Fala, p. 98). 

 

(126) ... aí ... debaixo das carteiras ... aqueles araminhos debaixo das carteiras não existe ... 

aquilo ali ... porque os meninos arrancam pra brincar ... eu num sei como é aquilo ... eles 

arrancam ... num tem onde a gente colocar os livros ... se a gente num deixar em cima da 

carteira ... no braço da carteira né ... porque as carteiras de lá são aquelas de braço ... (Corpus 

D&G, Fala, p. 328). 

 

(127) aí ... lá na ... num tem ... tem a garagem ... a área ... fora da ... da garagem num sabe? a 

árvore ...aí tinha uma mangueira ... aí tava a raiz tava prejudicando ... aí minha ... minha vó 

mandou arrancar ... aí já no .. no quarto ... tem um:: uma cama ... que é onde a menina que 

trabalha lá dorme né? (Corpus D&G, Fala, p. 349). 

 

(128) Ponho óleo no fogão para esquentar e quando está bem quente, ponho o peixe para fritar. 

estando frito retiro-o e coloco num prato forrado com alfaces frescas e rodelas de cebolas finas 

para ornamentar (Corpus D&G, Escrita, p. 70). 

 

(129) I: então ... eu corria com os quadros pra um lado pro outro ... quando o homem vinha pra 

um cômodo da casa eu ... corria com todos os trabalhos pra outro cômodo externo da casa ... 

((riso)) 

E: e conseguiu? 

I: e sempre com bastante jornais e panos é ... envolvendo esses quadros pra que num ... num ... 

num ... num pegassem tanta poeira porque ... depois de todo o processo de pin/ de pintura e 

construção aqui em casa ... eu notei que ainda tinha ... eles tinham absorvido muita poeira ... 

uma poeira fina mas ...  

E: eu falo isso ... eu falo exatamente disso ... 

I: ... mas muita poeira e eu tive que remover essa poeira ... eu removi com panos secos ... porque 

era uma poeira de ... de calissa ... uma poeira branca ... uma poeira quase de giz né ... que não 
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... que num danificou o trabalho ... se fosse uma poeira preta ... teria sido mais ...” (Corpus 

D&G, Fala, p. 142). 

 

Os VMTD destacados nos excertos de (123) a (129) conceitualizam a ação de um agente 

sobre um paciente, que o move de um ponto, codificado por um SPrep com papel semântico de 

origem.   

Em (123) e (124), os complementos de origem são codificados pelos SPrep do forno e 

de lá, respectivamente. Notamos que o referente do OD pode perfilar tanto um paciente 

inanimado, a pizza (123), quanto um animado, você (124), na maioria dos verbos do SE de 

manipulação. 

Com o sentido de trazer para junto de si, o verbo PUXAR, em (125), implica, ainda que 

não explícito, um ponto de origem de onde foi extraído o OD (seu jornal). 

Em (126), o verbo ARRANCAR é utilizado com o sentido de tirar com força ou com 

dificuldade. Para Borba (2002, p. 128), com esse significado, a estrutura argumental desse verbo 

é composta por dois complementos: o primeiro é um [nome concreto] (aqueles araminhos), e 

o segundo, um complemento de [origem] (debaixo das carteiras).  

Em (127), o mesmo verbo é empregado com o sentido de desprender da terra, 

desenraizar, mantendo a característica de VMTD. O SPrep não está explicitado na oração, mas 

está subentendido e, provavelmente, trata-se “do chão do quintal”, local de onde se extrai o 

referente do OD (Ø = a mangueira). 

Já com os verbos RETIRAR (128) e REMOVER (129), o SPrep está implícito. No 

primeiro, o agente retira o paciente de um local (Ø = do fogão), expresso no início do período 

anterior. Da mesma forma, em (129), esse papel é recuperado anaforicamente: compreende-se 

que o agente removeu a poeira dos quadros. 

Conforme observado nesses dados, o SPrep que exerce o papel semântico de origem 

nessa MC está frequentemente implícito. A preposição que introduz esse sintagma é de e 

corresponde apenas a 6% das preposições (cf. Gráfico 6) que formam os SPrep dos VMTD 

coletados no Corpus D&G, dada sua omissão no discurso.  

 

  



81 
 

Microconstrução 4: verbos do tipo JOGAR 

 

A última MC relacionada ao SE de manipulação licencia verbos como JOGAR, 

EMPURRAR, METER, LANÇAR e CHUTAR.  Há clara intenção, por parte do agente, em 

lançar o referente do OD em determinado lugar. O SPrep dessa MC codifica esse local. 

Enquanto nas microconstruções 2 e 3 o responsável pela ação tem controle sobre o 

deslocamento do paciente, desde o ponto de origem até o ponto final, isso não ocorre nessa MC, 

pois o agente controla o paciente apenas no momento inicial da ação. 

Vejam-se as acepções desses verbos nos dicionários consultados. 

 

Quadro 4 – Caracterização dos verbos da microconstrução 4 do subesquema de 

manipulação 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

JOGAR Borba (2002, p. 

924) 

lançar; atirar; arremessar:  

Exs.: jogou o paletó sobre o ombro esquerdo; joga dentro da 

panela umas ervas. 

Houaiss (2009) deslocar (algo) pelo ar (até determinado ponto), usando força 

muscular ou alguma arma; atirar, arremessar, disparar: 

Exs.: jogou a bola longe; o público jogou tomates nos atores. 

EMPURRAR Borba (2002, p. 

554) 

Fazer deslocar-se; impelir: 

Exs.: empurra para longe o pedaço de pão; Não empurre a 

vaca, corra; Rosália me empurra. 

Houaiss (2009) Impulsionar com força, impelir com vigor, empuxar: 

Ex.: empurrava com as mãos o carro enguiçado 

METER 

 

Borba (2002, p. 

1035) 

aplicar com violência:  

Ex.: Meta o chicote. 

Houaiss (2009) colocar, pôr: 

Ex.: Meti os livros na estante 

LANÇAR Borba (2002, p. 

940) 

atirar; arremessar; jogar:  

Exs.: Germana me lançava nos braços de minha mãe; [...] 

movimento com forte impulsão [...] que lança o corpo para 

dentro do eixo de progressão. 

Houaiss (2009) propelir através do espaço, ger. visando um alvo, por meio de 

rápido movimento da mão e do braço: 

Ex.: l. uma pedra (contra um poste). 

projetar por meio de dispositivo propulsor: 

Ex.: l. um projétil teleguiado (ao campo do inimigo) 

fazer partir ou partir com ímpeto e brusquidão numa 

determinada direção; precipitar(-se), atirar(-se); fazer um 

movimento brusco, avançar, arrojar(-se), jogar(-se), 

precipitar(-se): 

Exs.: nauseado, lançou fora o livro que lia; para evitar 

acidente maior, lançou o carro sobre a calçada.  
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CHUTAR Borba (2002, p. 

326) 

arremessar com os pés:  

Exs.: Camilo chutou o urubu para fora; Lá estavam eles 

chutando uma bola. 

Houaiss (2009) impelir (a bola) com chute ou pontapé (para outrem): 

Exs.: o zagueiro chutou a bola (para o lateral); recebeu o 

passe e chutou direto (para o artilheiro). 

dar impulso com o pé a um objeto para que role ou se desloque: 

Ex.: c. as pedrinhas do caminho. 

 

Selecionamos os seguintes dados do corpus: 

 

(130) aí eu não podia dizer que tinha sido eu que tinha trancado ele ... né ... que foi que eu fiz 

... joguei a chave no lixo ... e saí feito uma louca ... na escola ... procurando o diretor ... (Corpus 

D&G, Fala, p. 51). 

 

(131) ... Maria e João ... como eles dormiram ... aí foi né ... aí como foi depois ... chegaram e 

trancaram numa jaula ... João tr/ é:: trancou numa jaula ... e Maria ficou lá fazendo as coisa 

... aí ela disse à bruxa ... é:: “ei ... venha botar aqui o:: o:: o fogão pra botar porque eu num 

sei não” ... aí ... ela disse ... “tá bom” ... como ela foi fazer as coisa ... aí Maria pegou o pau e 

empurrou ela dentro do:: é:: da:: do fogão ... como empurrou ela no fogão ... o fogão era bem 

grande ... empurrou ela no fogão né? (Corpus D&G, Fala, p. 439). 

 

(132) ... aí ele pegou quando ele pegou lá um cano ... e saiu correndo atrás do gato meteu no 

gato e o gato foi embora de novo né ... (Corpus D&G, Fala, p. 28). 

 

(133) eu vou relatar um:: como se faz:: descrever como é que se faz o tratamento de uma água 

... né ... numa estação totalmente de água ... você quer abastecer uma cidade com água tratada 

... você pega a água ... faz um tratamento e lança pra cidade ... bom ... primeiro passo é recolher 

do manancial ... (Corpus D&G, Fala, p. 194). 

 

(134) você primeiro ... pega os jogadores e posiciona no campo ... depois você co/ você só pode 

fazer gol depois do meio de campo e só pode dar dois toques ou três ... e quando pra você fazer 

a ... pra você fazer a gol ... pra fazer gol ... você precisa ... você precisa pedir a gol primeiro ... 

aí o goleiro tem que dizer ... “já estou” ... pra você fazer o gol ... aí depois que ele falar isso ... 

você ( ) você ... aí você vai poder chutar a bola ... (Corpus D&G, Fala, p. 400). 

 

Os referentes do OD desses verbos são propulsados pelo agente com o objetivo de 

atingir um determinado local. Os OD a chave (130), ela (131), Ø = um cano (132), Ø = a água 

(133) e a bola (134) representam os pacientes afetados, impulsionados a um lugar, 

respectivamente: no lixo, no fogão, no gato, pra cidade e Ø = para o gol. 

Borba (2002, p. 326) classifica o verbo CHUTAR como de ação. Contestamos esse 

posicionamento, uma vez que consideramos o OD desse verbo, a exemplo de (134), um paciente 

afetado pela ação verbal, já que sofre deslocamento de um ponto A para um ponto B, portanto 

classificamos esse verbo como de ação-processo. 
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Vimos que todos os VMTD têm argumentos afetados pela ação verbal no SE de 

manipulação. Na próxima seção, veremos que isso nem sempre ocorre, ao tratarmos dos VMTD 

que conceitualizam o esquema de deslocamento. 

 

4.5.2 Esquema de deslocamento  

 

Nesta seção, analisamos o segundo tipo de esquema acionado pelos VMTD: o de 

deslocamento. Esse esquema abrange verbos do tipo de ação e de ação-processo: o primeiro se 

caracteriza por não afetar o referente do OD e corresponde ao SE de trajeto, dividido em duas 

microconstruções. O segundo licencia o SE de transporte, também dividido em duas 

microconstruções, com afetamento do referente do OD. O Diagrama 4 sintetiza essa parte da 

rede construcional dos VMTD. 

 

Diagrama 4 – Hierarquia construcional dos VMTD: esquema de deslocamento 

 
 

Diferentemente do esquema anterior, os verbos sancionados pelo esquema de 

deslocamento conceitualizam a mudança de lugar do referente do sujeito, enquanto no esquema 

de movimento, apenas o referente do OD se desloca. A participação do OD nesse esquema 
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define o tipo de MC do SE de trajeto, ao passo que o SPrep define a MC de transporte, dados 

seus papéis semânticos. Exploramos esse esquema a seguir:  

 

Subesquema de trajeto 

 

O SE de trajeto licencia todos os VMTD do tipo de ação por não haver, nesse enquadre, 

afetamento do referente do OD. As duas microconstruções relacionadas a ele estão divididas 

pelo papel semântico desempenhado pelo OD.  

 

Microconstrução 1: verbos do tipo SUBIR 

 

Encontramos, no Corpus D&G, os seguintes verbos relacionados a essa MC: SUBIR, 

ATRAVESSAR, DESCER, PULAR, SOBREVOAR e ULTRAPASSAR, com as acepções 

dadas a eles pelos dicionários: 

 

Quadro 5 – Caracterização dos verbos da microconstrução 1 do subesquema de trajeto 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

SUBIR Borba (2002, p. 

1492) 

ir de baixo para cima; galgar:  

Exs.: vozes de alguém que subia a barranca; Maria Clara 

sai do apartamento e sobe a escada. 

Houaiss (2009) mover-se para (lugar mais alto); percorrer de baixo para 

cima: 

Exs.: s. uma ladeira; s. uma escada; o gato subiu no (ao, 

para o) telhado; não suba aí, menino. 

ATRAVESSAR Borba (2002, p. 

155) 

percorrer do começo ao fim; cruzar; transpor: 

Exs.: A empregada atravessou o terreiro alarmando as 

galinhas; Pássaros num vôo vagaroso atravessaram o rio. 

Houaiss (2009) ir ou passar para o outro lado de (algo), por cima ou através 

de: 

Exs.: o pedestre atravessa a rua; a. uma ponte; a. a 

fronteira. 

percorrer de ponta a ponta, de lado a lado, de extremidade 

a extremidade; cortar, cruzar, transpor: 

Exs.: atravessaram mares e terras atrás do seu sonho; um 

córrego atravessa o quintal. 
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DESCER Borba (2002, p. 

470) 

percorrer em sentido descendente:  

Exs.: Padre Lucas viu o vulto descendo a escada; enorme 

procissão descia encostas. 

Houaiss (2009) movimentar-se no espaço (de uma parte mais alta para uma 

mais baixa): 

Exs.: d. a ladeira; no ponto mais alto da montanha, 

resolveram d.  

PULAR Borba (2002, p. 

1295) 

transpor de um pulo, saltar: 

Exs.: Mário pulou o balcão e voltou com uma garrafa [...]; 

pulou a janela, embrenhou-se no mato que margeia o 

caminho. 

Houaiss (2009) transpor (algo), saltando por cima: 

Ex.: pulou o muro do quintal 

SOBREVOAR Borba (2002, p. 

1472) 

voar sobre: 

Exs: A gente podia sobrevoar a cidade com um avião; 

quando o macho desta espécie sobrevoa a flor, pensa 

enxergar a fêmea e aterrissa na corola. 

Houaiss (2009) deslocar-se voando ou pairar por cima (de): 

Ex.: duas libélulas sobrevoavam os nenúfares do tanque. 

ULTRAPASSAR Borba (2002, p. 

1591) 

transpor: 

Ex.: O grupo prossegue firme, ultrapassando os paredões, 

jamais perdendo o compasso. 

Houaiss (2009) passar além de; transpor: 

Ex.: a expedição já ultrapassara o rio. 

 

Esses verbos se encaixam nessa MC porque expressam os casos em que o referente do 

sujeito se desloca de um lado para outro, e o papel semântico do referente do OD é tema, ou 

seja, ele não é afetado pela ação verbal, apesar de fazer parte da moldura semântica do verbo. 

Frequentemente, o responsável pela ação é um ser animado, intencional, e o OD designa o 

espaço percorrido por ele. Borba (2002, p. 155, 470, 1295, 1472, 1492, 1591) chama o 

complemento desses verbos de [nome locativo]. 

Nas orações destacadas adiante, o OD também codifica esse [nome locativo]: a escada 

(135), a rua (136), a ladeira (137), Ø = as pedras (138), a praia (139) e o portão (140).  

 

(135) ... assim que você termina de subir a escada ...tem a sala onde fica ... onde funciona a 

tesouraria ... a tesouraria do colégio ... (Corpus D&G, Fala, p. 284). 

 

(136) .... e gritaram pelo menino e o menino muito cri/ muito ... muito acriançado ... num 

entendeu foi nada ... aí atravessou a rua e a carreta pegou ele né ... aí matou ... aí o cara ficou 

doido né ... (Corpus D&G, Fala, p. 30). 

 

(137) ... naquela noite ...teve o aniversário ... teve a festa ... lá no hotel ... no hotel ... assim ... a 

gente foi descendo a ladeira... que embaixo tinha uma lagoa ... uma lagoazinha pequenininha 

... (Corpus D&G, Fala, p. 388). 
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(138) ... tudo que tá preservado pela natureza ... eu acho bonito ... tem as pedras ... que a gente 

pula pra água ... (Corpus D&G, Fala, p. 370)23. 

 

(139) ... nesse livro que eu tenho né? de fotografias e ... eu não me achava muito capaz de pintar 

essa ... praia né? por causa do ... do desafio dos pássaros tem muito pássaro sobrevoando a 

praia e ... no ... no final do ano passado eu me coloquei como meta tentar pintar essa fotografia 

...  (Corpus D&G, Fala, p. 130)24. 

 

(140) Toca-se a campainha no estreito e uma pessoa vem abrir. Ultrapassando o portão sobe-

se um degrau para a direita estamos na varanda; vizinho a garagem; na varanda encontra-se 

uma grande porta de madeira que introduz a sala de estar e a de jantar (...) (Corpus D&G, 

Escrita, p. 68). 

 

Dessa forma, essa MC perfila VMTD de ação que ocorrem com OD locativo e um 

argumento externo que semanticamente se desloca. Essa característica distingue essa MC, uma 

vez que locativos são codificados com maior frequência como SPrep.  

 

Microconstrução 2: verbos do tipo ACOMPANHAR  

 

Essa MC apresenta característica semelhante à anterior para o sujeito, e propriedades 

diferentes para o OD. Enquanto na MC 1 o referente do OD tem papel semântico de tema e, 

portanto, não é afetado, na MC 2 o referente do OD também se desloca, assim como o sujeito, 

de um lugar a outro, e tem papel semântico de cotema. Verbos como ACOMPANHAR, 

SEGUIR e PERSEGUIR se encaixam nessa MC. 

Vejamos as acepções dos dicionários consultados: 

 

  

                                                           
23 Idem ao dado (83). 
24 Idem ao dado (67). 
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Quadro 6 – Caracterização dos verbos da microconstrução 2 do subesquema de trajeto 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

ACOMPANHAR Borba (2002, p. 

22) 

ir na companhia de; seguir:  

Exs.: [...] Iraíde acompanha a filha ao cemitério; Ela 

acompanha o marido. 

Houaiss (2009) deslocar-se junto com, ou seguir na mesma direção (de algo 

ou alguém): 

Exs.: a Lua acompanha a Terra na sua órbita em torno do 

Sol; a. o curso de um rio. 

ir ou viajar com, na companhia de: 

Exs.: a. as visitas até a porta; o repórter acompanhou a 

expedição. 

deslocar-se na mesma velocidade que: 

Ex.: não pôde a. o líder da corrida. 

SEGUIR Borba (2002, 

1433) 

ir atrás de; marchar ou caminhar após: 

Ex.: não podia seguir a velha o dia inteiro [...]. 

ir no encalço de; perseguir: 

Ex.: Quando acendeu o verde, passamos a seguir tal carro. 

Houaiss (2009) ir atrás ou na companhia de, marchar ou caminhar após; 

acompanhar: 

Ex.: não conhece o caminho, vai s. o guia. 

marchar ou caminhar tão depressa como; acompanhar: 

Ex.: senhora idosa que, na caminhada, conseguiu s. as 

passadas de um jovem. 

ir, correr na pista ou no encalço de; perseguir: 

Ex.: s. os assaltantes 

PERSEGUIR Borba (2002, 

1197) 

caçar; acossar:  

Exs.: Não vou perseguir cachorros inocentes; O Rato [...] 

passou a perseguir os outros ratos [...]. 

ir no encalço de:  

Ex.: gente ruim, louca, tinha provocado a guerra, 

perseguia os judeus. 

Houaiss (2009) ir ao encalço de; correr atrás de: 

Ex.: a polícia perseguiu o ladrão durante horas. 

 

Os verbos apresentados no Quadro 6, licenciados pela MC 2, são acompanhados de um 

OD com papel semântico de cotema, como nas amostras seguintes: 

 

(141) ... e ela tinha que ir ... pros lugares com ele né? é:: acompanhá-lo em 

todos os ambientes ... aí ... ele foi convidado pra ir pra um jantar ... (Corpus D&G, Fala, p. 

242). 

 

(142) Eles entraram numa espécie de galeria onde tinha muitas lojas, restaurantes e muita 

gente. A noviça que estava sempre ao lado da freira "cantora" descobriu onde ela estava, 

seguindo-os de carro e avisou p/ a madre (Corpus D&G, Escrita, p. 299). 
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(143) Batman percebeu que os pinguins eram levados por vibrações, logo ele interferiu nessa 

frequência e os pinguins voltam a gruta. Aproveitando a chance, Batman os perseguem (Corpus 

D&G, Escrita, p. 318). 

 

Essa MC perfila o deslocamento dos participantes do evento (sujeito e OD) de forma 

independente um do outro. Pelo fato de o OD não ser afetado pela ação verbal, os verbos dessa 

moldura são classificados como de ação. Nos dados acima, os referentes do OD – o = ele (141), 

os = eles (142), os = os pinguins (143) – desempenham papel de cotema nesses eventos, ou de 

associativo, nos termos de Givón (2001). 

 

Subesquema de transporte 

 

O segundo SE de deslocamento se caracteriza por conceitualizar o deslocamento dos 

referentes do sujeito e do OD juntos e para a mesma direção. Mais precisamente, os VMTD 

desse enquadre descrevem eventos em que o OD é transportado pelo agente, sendo, assim, 

afetado. Esse SE se realiza por meio de duas microconstruções: com verbos que apontam para 

onde esses participantes se transportam e outro com verbos que apontam de onde esses 

participantes se transportam. Dessa forma, essas microconstruções denotam polaridades 

contrárias quanto ao sentido do movimento: ida e volta. 

 

Microconstrução 1: verbos do tipo LEVAR 

 

Os verbos LEVAR, DEIXAR, CARREGAR e TRANSPORTAR transmitem a 

perspectiva de ida do referente do sujeito e para onde é conduzido o referente do OD. 

Encontramos as seguintes acepções para esses eles: 
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Quadro 7 – Caracterização dos verbos da microconstrução 1 do subesquema de 

transporte 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

LEVAR Borba (2002, p. 

954) 

acompanhar; conduzir: 

Exs.: e se afastara cambaleando para junto dos 

companheiros, que o fizeram montar e o levaram pelas 

azinhagas; e nos domingos me lavava para passear de 

automóvel; pegou o rapaz e levou-o até a sua rede. 

portar:  

Ex.: leva os quitutes para Zé do Burro. 

Houaiss (2009) transportar (seres animados ou coisas) a (determinado 

lugar); carregar, conduzir: 

Exs.: veio até cá levando uma rede nos ombros; o ônibus 

levou-o à cidade; levou a encomenda à casa do cliente. 

carregar consigo: 

Ex.: sempre levava seus documentos na carteira. 

servir de meio de transporte: 

Ex.: o aqueduto levava água à cidade 

DEIXAR Borba (2002, p. 

451) 

levar: 

Ex.: Deixou o casal à beira do rio. 

Houaiss (2009) levar, conduzir a (algum lugar): 

Ex.: deixou a filha na rodoviária. 

CARREGAR Borba (2002, p. 

288) 

levar; transportar; conduzir: 

Exs.: Antenor e Amélia saem do quarto carregando 

valises; Acho que um jumbo carrega quase quinhentas 

pessoas. 

Houaiss (2009) levar consigo, conduzir, trazer: 

Exs.: carregou a moça para um canto sombrio; as águas 

carregaram (com) tudo. 

TRANSPORTAR Borba (2002, p. 

1567) 

levar; conduzir: 

Exs.: a nossa preocupação era transportar o pessoal para 

o outro lado do rio; os jumentos a transportar a mandioca 

do roçado para a fábrica.  

carregar:  

Ex.: Cirineu teria recebido a ordem romana de 

transportar a cruz. 

Houaiss (2009) levar ou conduzir (seres animados ou coisas) a 

(determinado lugar); carregar: 

Exs.: t. um ferido numa ambulância; o caminhão 

transportou a carga até a fronteira. 

 

Vejamos as ocorrências no corpus: 

 

(144) ... e quando Batman se distanciasse da cidade ... ele poderia levar todos os pinguins para 

o centro da cidade ... e no centro da cidade detonaria as bombas e assim acabaria com Gotan 

City ... (Corpus D&G, Fala, p. 306). 
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(145) ... e ele começou a gostar dela ... aí pediu ... porque ela foi só deixar ele né ...no hotel ... 

mas aí ele insistiu muito pra ficar ... (Corpus D&G, Fala, p. 241). 

 

(146) ... às vezes eu tinha que carregar umas coisas com o pessoal da minha igreja ... (Corpus 

D&G, Fala, p. 178). 

 

(147) E: gostei ... sua janela é belíssima ... 

I: ela está às suas ordens ... quando você tiver um caminhão para transportá-la ... ((riso)) 

(Corpus D&G, Fala, p. 145). 

 

Nas orações destacadas dessas amostras, os referentes do sujeito transportam, como 

implicado pelos verbos relatados no Quadro 7, os referentes do OD (respectivamente, todos os 

pinguins, ele, umas coisas e a = a janela) de um ponto A para um ponto B. Vale ressaltar que o 

SPrep tem papel fundamental na moldura dessa MC, uma vez que, semanticamente, caracteriza 

o local para onde o agente leva o referente do OD, explicitado como para o centro da cidade, 

em (144), e no hotel, em (145). Em (146) e (147), o SPrep não é explicitado nas orações 

destacadas, mas está subentendido no discurso dos falantes. 

 

Microconstrução 2: verbos do tipo TRAZER 

 

Os verbos BUSCAR e TRAZER perspectivizam a volta do agente e de onde ele traz o 

referente do OD.  

Vejam-se as acepções dicionarizadas para esses verbos: 
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Quadro 8 – Caracterização dos verbos da microconstrução 2 do subesquema de 

transporte 

VERBO DICIONARISTA ACEPÇÃO 

TRAZER Borba (2002, p 

1571) 

transportar ou conduzir para o lugar onde se está: 

Ex.: [...] você pode descansar, Eliodora, vim para ficar. Trouxe 

minhas coisas. 

portar, levar: 

Ex.: Por simples automatismo traz consigo a carta de Zena para 

Tarsita. 

Houaiss (2009) transportar, levar ou ser o motivo de (alguém ou algo) vir junto, 

deslocando-se em direção ao lugar onde está quem fala ou de quem 

se fala: 

Exs.: devo t. a sua bengala?; Lia pode t. as crianças?; trouxe, ao 

vir, um terço entre as mãos; o cavalariço já nos trouxe as 

montarias. 

dirigir (um veículo) até o lugar em que está quem fala ou a pessoa 

de quem se fala; guiar: 

Exs.: mas, afinal, quem trouxe o caminhão?; trouxe com os primos 

o barco até o ancoradouro. 

levar (algo) consigo ou sobre si mesmo: 

Exs.: não trazia moeda alguma nos bolsos; bem-vestido, trazia um 

chapéu e uma echarpe importados. 

BUSCAR Borba (2002, p. 

245) 

Pegar para levar ou trazer:  

Exs.: acendeu a luz e foi à cozinha buscar um copo com água; Eu 

vim buscar a senhora para morar comigo; Fui buscar os animais 

na manga e dar água a eles. 

Houaiss (2009) pôr as mãos em (alguém ou algo); apanhar, pegar: 

Exs.: a polícia veio b. o ladrão e levou-o preso; solícito, o rapaz 

buscou-lhe uma cadeira. 

 

Nessa MC, o evento consiste no deslocamento do agente, que transporta algo ou alguém 

de um ponto de origem, como em casa, em (149). 

 

(148) ... aí eu gostei ... foi divertido ... mas até que assim eu num tava querendo ir sabe? aí 

quando foi ... minha mãe trouxe ... trouxe ... biquini e essas coisa... maiô ... num sabe? Ela 

trouxe maiô aí disse ... “ei ... você vai?” (Corpus D&G, Fala, p. 337). 

 

(149) ... um príncipe encantado ... viesse buscar ela num cavalo branco e com uma espada aí 

ela disse que ia buscar as roupa dela em casa e tudo... (Corpus D&G, Fala, p. 244). 

 

Em (148) o referente do sujeito (minha mãe) trouxe o referente do OD (biquíni e essas 

coisa) de um certo lugar. 

Conquanto Borba (2002, p. 245) classifique o verbo BUSCAR como de ação, 

consideramos que esse verbo é de ação-processo por resultar no deslocamento de uma entidade 

representada pelo OD (ela; as roupa dela), como em (149). 
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Portanto, o SE de transporte ocorre quando um ou mais agentes produz um efeito sobre 

outro indivíduo ou sobre um objeto, percorrendo, juntamente com ele, um trajeto que os leva a 

outro ponto. 

Na próxima seção, veremos, a depender do uso, que alguns VMTD podem se enquadrar 

em mais de uma moldura/frame, apontando evidências que corroboram esse ponto. 

 

4.5.3 Interseção entre subesquemas de alguns VMTD 

 

Analisando o Corpus D&G, percebemos que alguns VMTD podem estar relacionados 

a mais de um SE, devido às suas diferenças de sentido. Nesta seção, mostramos como essa 

interseção acontece. Tomamos como exemplo os verbos EMPURRAR e PUXAR, que podem 

fazer parte tanto do SE de manipulação como de transporte, como demostrado no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 – Interseção entre subesquemas: VMTD EMPURRAR e PUXAR 

 
 

A classificação em um ou outro subesquema só pode ser feita pelo contexto. Ambos são 

de ação-processo; consequentemente, o referente do OD sempre é afetado: algo ou alguém é 

empurrado ou puxado por um agente. Já o referente do sujeito pode efetuar a ação descrita por 

esses verbos movimentando apenas alguma parte do corpo ou deslocando todo o corpo, fato 

que os agruparia, respectivamente, no SE de manipulação ou de transporte. 

Para serem incluídos no enquadre de manipulação, esses verbos devem ser empregados 

no sentido de empurrar/puxar algo ou alguém (OD), utilizando força física do referente do 

sujeito, como em (150) e (151); ou seja, apenas o OD se move de um ponto a outro. 
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(150) quando meu pai viu que o carro ia virar ... aí ... virar não ... que ia bater ... aí ... segurou 

a barriga da minha mãe ... e empurrou o banco da frente que minha tia estava ... o empurrão 

foi tão grande que ela entrou pra dentro das ferragens do carro ...  (Corpus D&G, Fala, p. 222). 

 

(151) ... aí quando chegou num determinado ponto eu puxei uma corda que tava atrás dele ... aí 

quando eu puxei ele caiu ... aí terminou ...  (Corpus D&G, Fala, p. 397). 

 

Nessa perspectiva, o verbo EMPURRAR faz parte da microconstrução 4: verbos do tipo 

jogar do SE de manipulação, cuja principal característica é mover o referente do OD (um banco 

e uma corda) para algum lugar (caso meta). O verbo PUXAR, por sua vez, ilustra a 

microconstrução 3: verbos do tipo tirar do mesmo subesquema, cuja principal característica é 

mover o referente do OD de um ponto de origem para outro. 

Por outro lado, ambos os verbos podem ser considerados como de transporte: 

EMPURRAR na microconstrução 1: verbos do tipo levar do subesquema de transporte e 

PUXAR na microconstrução 2: verbos do tipo trazer do mesmo subesquema, devido à 

polaridade inversa entre eles. No SE de transporte, conforme se depreende nas amostras (152) 

e (153), o referente do sujeito se desloca junto com o referente do OD de um ponto a outro, 

enquanto que no SE de manipulação, apenas o OD é movido. 

 

(152) aí ele resolveu bater na porta né ... aí o velho ficou logo assustado né ... e tudo né ... aí 

perguntou e aí ele empurrou ele pra fora né ... empurrou o homem pra fora lá ... num quis entrar 

... (Corpus D&G, Fala, p. 32). 

 

(153) ... o Sandrinho tava com o violão ecom Hélio também ... aí:: tava com o Sandrinho ... com 

o Hélio no violão né ... então eu já puxei o Sandrinho e tava sem violão lá atrás e tudo no ônibus 

... e eu puxei Sandrinho pra lá e comecei a cantar corinho e tudo ... cantar música lá do Catedral 

e tudo mais ... (Corpus D&G, Fala, p. 176). 

 

Em (152), ao praticar a ação de EMPURRAR, o sujeito (ele) também se desloca com o 

OD (o homem) até o ponto indicado pelo SPrep (pra fora lá). Da mesma forma, em (153), a 

ação praticada pelo sujeito (eu) indica a realização de um percurso junto ao OD (Sandrinho) do 

ponto de origem (Ø) a outro (pra lá). 

As microconstruções desses subesquemas são caracterizadas pelo tipo semântico do 

SPrep que exerce papéis semânticos distintos. Na MC 1 do SE de transporte, o SPrep é 

introduzido por preposição que configura o papel semântico de meta (para); e na MC 2, por 

preposição que configura o papel semântico de origem (de), implícito em (153), seguido pelo 

papel semântico de meta (para). 
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Outro caso se deu com o verbo DEIXAR, que pode representar os subesquemas de 

trajeto e transporte, como no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Interseção entre subesquemas: VMTD DEIXAR 

 
 

O verbo DEIXAR, usado no sentido de sair de algum lugar, de ir embora, como em 

(154), funciona como verbo de ação, fazendo parte da microconstrução 1: verbos do tipo subir25 

do subesquema de trajeto, pois há apenas deslocamento do referente do sujeito (Ø = eu), 

enquanto o referente do OD (minhas malas) é deixado em certo lugar (num lugar seguro), papel 

semântico de tema. 

 

(154) ... aí como eu tinha uma hora ... comprei a passagem e... deixei minhas malas num lugar 

seguro lá na rodoviária ... no porta-malas ... lógico ... (Corpus D&G, Fala, p. 101). 

 

(155) “Rose ... diga que é mentira ... diga que é mentira” ... menina ... chega ... foi me deixar 

no colégio ... nesse tempo eu estudava de uma às cinco ... (Corpus D&G, Fala, p. 230). 

 

Usado com o sentido de levar, em (155), é verbo de ação-processo, considerando que 

há afetamento do referente do OD (me) e fazendo parte, portanto, da microconstrução 1: verbos 

do tipo levar do SE de transporte, já que o OD é transportado pelo sujeito para o colégio (caso 

meta). 

Embora alguns VMTD se enquadrem em mais de uma categoria, eles foram 

classificados, nesta dissertação, nos subesquemas nos quais tiveram um maior número de 

                                                           
25 O verbo DEIXAR, usado com o sentido de levar, enquadra-se na microconstrução 1 do subesquema de 

transporte; contudo, ele é menos característico que os demais verbos dessa microconstrução (SUBIR, 

ATRAVESSAR, PULAR, entre outros), já que o referente do OD representa algo ou alguém deixado em um 

determinado ponto, e não o espaço percorrido pelo agente da ação. Sua classificação nesse enquadre deve-se ao 

fato do papel semântico do OD ser de tema. 
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ocorrências, como os verbos EMPURRAR e PUXAR, no SE de manipulação, e o verbo 

DEIXAR, no SE de trajeto (cf. Tabela 2). 

Ao fim deste capítulo, podemos afirmar que os VMTD perfilam, de diferentes modos, 

os participantes que se movem. Consequentemente, esses participantes desempenham papéis 

semânticos distintos, dependendo do tipo de movimento, colaborando para a classificação 

desses verbos. 

 

4.6 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS 

 

Nas subseções seguintes, quantificamos os fatores de análise utilizados neste capítulo. 

 

4.6.1 Distribuição dos tokens por subesquemas 

 

Na Tabela 2, apresentamos a distribuição dos tokens coletados no Corpus D&G para 

cada um dos subesquemas da construção com VMTD: 
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Tabela 2 – Distribuição em subesquemas das ocorrências com VMTD 

VERBOS  

(TYPE) 

OCORRÊNCIAS (TOKENS) 

NARRATIVA  

ORAL 

NARRATIVA  

ESCRITA 
TOTAL 

(%) dos VMTD localizados no 

corpus D&G 
Σ (%) 

SUBESQUEMA DE MANIPULAÇÃO 

70,94% 

MICROCONSTRUÇÃO 1: VERBOS DO TIPO ABRIR 

1 ABRIR 8 3 11 2,88% 
5,76% 

2 FECHAR 9 2 11 2,88% 

MICROCONSTRUÇÃO 2: VERBOS DO TIPO COLOCAR 

1 COLOCAR 90 23 113 29,58% 

44,76% 
2 BOTAR 40 3 43 11,26% 

3 PÔR 6 7 13 3,40% 

4 DESCARREGAR 1 1 2 0,52% 

MICROCONSTRUÇÃO 3: VERBOS DO TIPO TIRAR 

1 TIRAR 16 4 20 5,24% 

8,90% 

2 PUXAR 6 0 6 1,57% 

3 ARRANCAR 3 0 3 0,79% 

4 RETIRAR 2 1 3 0,79% 

5 REMOVER 2 0 2 0,52% 

MICROCONSTRUÇÃO 4: VERBOS DO TIPO JOGAR 

1 JOGAR 19 3 22 5,76% 

11,52% 

2 EMPURRAR 12 1 13 3,40% 

3 METER 6 0 6 1,57% 

4 LANÇAR 0 2 2 0,52% 

5 CHUTAR 1 0 1 0,26% 

SUBESQUEMA DE TRAJETO 

8,38% 

MICROCONSTRUÇÃO 1: VERBOS DO TIPO SUBIR 

1 SUBIR 3 3 6 1,57% 

4,19% 

2 ATRAVESSAR 3 1 4 1,05% 

3 DESCER 2 0 2 0,52% 

4 PULAR 2 0 2 0,52% 

5 SOBREVOAR 1 0 1 0,26% 

6 ULTRAPASSAR 0 1 1 0,26% 

MICROCONSTRUÇÃO 2: VERBOS DO TIPO ACOMPANHAR 

1 ACOMPANHAR 5 2 7 1,83% 

4,19% 2 SEGUIR 5 2 7 1,83% 

3 PERSEGUIR 0 2 2 0,52% 

SUBESQUEMA DE TRANSPORTE 

20,68% 

MICROCONSTRUÇÃO 1: VERBOS DO TIPO LEVAR 

1 LEVAR 38 11 49 12,83% 

16,49% 
2 DEIXAR 10 1 11 2,88% 

3 CARREGAR 2 0 2 0,52% 

4 TRANSPORTAR 1 0 1 0,26% 

MICROCONSTRUÇÃO 1: VERBOS DO TIPO TRAZER 

1 TRAZER 6 3 9 2,36% 
4,19% 

2 BUSCAR 7 0 7 1,83% 

TOTAL 100,00% 

 

O SE de manipulação, derivado do esquema de movimento, é o mais recorrente, 

responsável por 70,94% dos tokens. É também o que permite o maior número de 

microconstruções. Os demais subesquemas (trajeto e transporte) pertencem ao esquema de 
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deslocamento e registraram, respectivamente, 8,38% e 20,68% dos tokens, cada um com duas 

microconstruções. 

As microconstruções do SE de manipulação se diferenciam, principalmente, pelo papel 

semântico do SPrep, com exceção da MC 1, que não o inclui em sua moldura. A MC 1, que 

abarca os verbos do tipo ABRIR, em nossos dados corresponde apenas a 8,12% (22 tokens) 

desse subesquema, conforme o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 3 – Frequência das microconstruções do subesquema de manipulação 

 
 

Como visto, as microconstruções 2, 3 e 4 do SE de manipulação são semelhantes na 

configuração argumental – S + VMTD + OD + SPrep –, contudo o papel semântico do SPrep 

de cada uma atribui os locativos a esquemas diferentes. 

A MC 2 abrange os verbos do tipo COLOCAR, distribuídos em 171 tokens, que equivale 

percentualmente a 63,10% das ocorrências do SE de manipulação e 44,76% do total de todos 

os VMTD identificados (cf. Tabela 2). É a mais expressiva quantitativamente e sanciona o 

verbo mais frequente, COLOCAR, usado 113 vezes (29,58% dos VMTD) pelos informantes 

do Corpus D&G, seguida pelo terceiro mais frequente, BOTAR, com 43 tokens (11,26% dos 

VMTD), este mais empregado na modalidade falada (cf. Tabela 1). 

A MC 3 licencia os verbos do tipo TIRAR, que trazem a noção de retirada de um 

paciente de um determinado locativo, núcleo do SPrep. É responsável por 12,54% (34 tokens) 

das ocorrências do SE de manipulação.  O verbo TIRAR é o mais frequente dessa moldura, 

responsável por 5,24% dos VMTD localizados. 
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Na MC 4, responsável por 16,24% (44 tokens) das ocorrências do SE de manipulação, 

o referente do sujeito efetua uma ação sobre o OD, a fim de atingir ou alcançar um alvo, 

sintaticamente representado pelo núcleo do SPrep. O verbo JOGAR é o mais frequente dessa 

moldura, empregado em 22 ocorrências (5,76% dos VMTD localizados). 

Semanticamente, o referente do OD representa o papel de paciente em todos as 

microconstruções dos subesquemas de manipulação. Já no segundo subesquema, trajeto, o 

referente do OD não é afetado e possui dois papéis semânticos distintos: tema e cotema, os 

quais delimitam, equilibradamente, os dois tipos de microconstruções desse subesquema, 

conforme números do gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Frequência das microconstruções do subesquema de trajeto 

 
 

O SE de trajeto, que abrange os verbos de ação, é o menos recorrente, com apenas 8,38% 

do total de ocorrências (cf. Tabela 2). Os eventos dessa moldura implicam sempre o 

deslocamento do referente do sujeito. A MC 1 licencia os verbos do tipo SUBIR, e a MC 2, os 

do tipo ACOMPANHAR. Cada uma teve 16 tokens, 50% desse subesquema, conforme o 

Gráfico 4, com 4,19% de todos os VMTD.  

A principal característica da MC 1 é o não afetamento do referente do OD por este 

representar, na maioria das vezes, o local por onde se desloca o referente do sujeito, sendo o 

OD o próprio espaço percorrido. O verbo SUBIR é o mais frequente nessa microconstrução, 

com 6 tokens (1,57% dos VMTD). 

Com o mesmo número de ocorrências da MC 1, a MC 2 do SE de trajeto também revela 

uma particularidade quanto ao referente do OD, que tem papel semântico de cotema, pois se 
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desloca ao mesmo tempo que o sujeito. Nesses casos, os verbos mais usados foram 

ACOMPANHAR e SEGUIR, cada um com 07 tokens (1,83% dos VMTD). 

O terceiro subesquema, transporte, reúne os verbos que perfilam o deslocamento, 

simultâneo, dos argumentos sujeito e OD. Esse subesquema também se divide em duas 

microconstruções. A diferença entre elas está na polaridade relacionada ao sentido do 

movimento: enquanto na primeira microconstrução o referente do sujeito leva o referente do 

OD de um ponto A para um ponto B (positiva), na segunda, o referente do sujeito traz o 

referente do OD de um certo ponto (negativa). A frequência dessas microconstruções26 pode 

ser vista no Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 – Frequência das microconstruções do subesquema de transporte 

 
 

As instanciações da MC 1 são mais frequentes: 79,75% de ocorrência no subesquema 

(16,49% de todos os VMTD). O verbo LEVAR é o mais recorrente, com 49 tokens (12,83% 

dos VMTD) e o segundo mais usado pelos informantes, superado apenas por COLOCAR (SE 

de manipulação). A MC 2 representa apenas 20,25% do enquadre de transporte e 4,19% de 

todos os VMTD, composta pelos verbos TRAZER e BUSCAR, o primeiro com 9 tokens (2,36% 

dos VMTD) e o segundo com 7 (1,83% do total), de acordo com a Tabela 2. 

Com base nesses resultados, apresentamos, no Quadro 9, uma síntese quantitativa dos 

dados analisados, considerados seus aspectos sintáticos e semânticos. 

 

 

                                                           
26 Sempre que afirmamos, nesta dissertação, que uma determinada microconstrução é recorrente, isso quer dizer 

que ela é frequentemente instanciada por um determinado subesquema ou construto. 
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Quadro 9 – Configuração sintático-semântica dos VMTD 

CONFIGURAÇÃO PROTOTÍPICA DOS VMTD 

ESQUEMA MOVIMENTO DESLOCAMENTO 

TIPO DE VERBO AÇÃO-PROCESSO AÇÃO AÇÃO-PROCESSO 

SUBESQUEMA MANIPULAÇÃO TRAJETO TRANSPORTE 

MICRO CONSTRUÇÃO MC 1 MC 2 MC 3 MC 4 MC 1 MC 2 MC 1 MC 2 

TOKEN % 5,76% 44,76% 8,90% 11,52% 4,19% 4,19% 16,49% 4,19% 

CONFIGURAÇÃO 

SINTÁTICA 

S + 

VMTD + 

OD 

S + 

VMTD + 

OD + 

SPrep 

S + 

VMTD + 

OD + 

SPrep 

S + 

VMTD + 

OD + 

SPrep 

S + VMTD + 

OD 

S + VMTD + 

OD + SPrep 

S + VMTD + 

OD + SPrep 

S + VMTD + 

OD + SPrep 

PREPOSIÇÃO 

INTRODUTORA DO SPrep 
- em de em; para - até; em; a; por 

para; a; 

em; até; por 
em; de 

CONFIGURAÇÃO 

SEMÂNTICA 

Agente + 

ação 

verbal + 

paciente 

Agente + 

ação 

verbal + 

paciente + 

contêiner 

Agente + 

ação 

verbal + 

paciente + 

origem 

Agente + 

ação 

verbal + 

paciente + 

meta 

Agente + ação 

verbal + tema 

Agente + ação 

verbal + 

cotema + 

(caminho) 

(meta) 

Agente + ação 

verbal + 

paciente +  

(meta) + 

(caminho) 

Agente + ação 

verbal + 

paciente +  

(origem) 

TIPO DE AÇÃO 

PRATICADA PELO REF. 

DO SUJEITO 

Mov. 

Corporal 

Mov. 

Corporal 

Mov. 

Corporal 

Mov. 

Corporal 
Deslocamento Deslocamento Deslocamento Deslocamento 

TIPO DE AÇÃO SOFRIDA 

PELO REF. DO OD 

Mudança 

de ângulo/ 

estado 

Mudança 

de local 

Mudança 

de local 

Mudança 

de local 
- 

Mudança de 

local (não 

ocasionada 

pelo sujeito) 

Mudança de 

local 

Mudança de 

local 

 

O Quadro 9 resume, em termos sintático-semânticos, a análise desenvolvida ao longo 

deste capítulo, com base nos esquemas de movimento e deslocamento, distribuídos em seus 

subesquemas e suas microconstruções, quantificados e descritos pelas propriedades de seus 

elementos.  

 

4.6.2 Preposições introdutoras dos SPrep selecionados pelos VMTD 

 

O SPrep, segundo argumento interno selecionado por grande parte dos VMTD, tem 

papel fundamental na classificação desses verbos. Muitas vezes esse elemento não é expresso 

nas orações com VMTD, sendo recuperados do contexto precedente. Desempenha o maior 

número de papéis semânticos nesse tipo de construção, todos eles designando um local. Na 

seção anterior (cf. Quadro 9), mencionamos as preposições que introduzem o SPrep para cada 

microconstrução. O gráfico a seguir exibe, em números absolutos e percentuais, as preposições 

que ocorreram no material analisado: 
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Gráfico 6 – Preposições introdutoras de SPrep nos VMTD analisados 

 
 

A preposição em é a mais frequente, com 95 tokens, estando presente nas instanciações 

das microconstruções 2 e 4 do SE de manipulação; na microconstrução 2 do SE de trajeto; e 

nas microconstruções 1 e 2 do SE de transporte. Introduz SPrep com papel semântico de origem 

e meta, conforme descrito no Quadro 9.  

A segunda preposição mais frequente é para, com 29 tokens. Está presente, 

principalmente, nas microconstruções cujo SPrep exerce papel semântico de meta, como a MC 

4 do SE de manipulação e a MC 1 do SE de transporte. Com 9 ocorrências, a preposição a foi 

localizada nas instanciações da MC 2 do SE de trajeto e MC 1 do SE de transporte. 

Com o mesmo número de ocorrências que a, a preposição de foi registrada na MC 3 do 

SE de manipulação e na MC 2 do SE de transporte, introduzindo SPrep com o papel semântico 

de origem, lugar de onde se extrai o referente do OD.  

Em menor número estão as preposições até, com 6 tokens, e por, com 2. Ambas ocorrem 

nas microconstruções que possuem SPrep com o papel semântico de caminho, como na MC 2 

de trajeto e na MC 1 de transporte. 

Por fim, vimos neste capítulo que os VMTD podem ser do tipo de ação e ação-processo. 

Sua configuração argumental segue o padrão S + VMTD + OD, acrescido, em grande parte dos 

dados, por um SPrep. Semanticamente, caracterizam-se pela ação de um sujeito agente, com 

OD com papel semântico de paciente, quando afetado, e de tema ou cotema, quando não-

afetado. Já o papel semântico do SPrep está sempre relacionado a locativos. A relação sintático-
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semântica que se estabelece entre os VMTD e seus argumentos enquadra-os em molduras 

distintas, o que possibilita a organização desses verbos em uma rede construcional. 

 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

esta dissertação, em conformidade com os pressupostos teóricos da LFCU, 

priorizamos trabalhar com as relações de sentido dos argumentos dos 

VMTD, investigando o tipo semântico de movimento expresso pelo verbo e 

os papéis semânticos de seus participantes, bem como os espaços/percursos presentes nas cenas 

descritas nas orações analisadas.  

Por compreendemos, alicerçados no referencial teórico adotado, que a gramática se 

adapta às necessidades comunicativas dos falantes, nossa análise considerou fenômenos 

linguísticos interacionais, que ocorrem segundo a realidade discursiva dos usuários da língua. 

Por isso, selecionamos o Corpus D&G, com o objetivo de basear nossa análise em material 

produzido em condições reais de comunicação. 

A opção por analisar os verbos de movimento que têm como complemento um OD 

mostrou-nos que estes são mais complexos, em termos estruturais, do que os verbos de 

movimento seguidos apenas por SPrep. Essa maior complexidade, comparada aos verbos de 

movimento intransitivos, deve-se à maior variedade de complementos sintático-semânticos que 

os VMTD selecionam, não se restringindo, apenas, à ação desencadeada por um sujeito agente 

e seu direcionamento no evento. 

No Capítulo 2, resenhamos alguns trabalhos sobre os verbos de movimento, os quais, 

contudo, não apresentam uma classificação específica para esses verbos em nossa língua, 

principalmente, quando seguidos de um OD. Sendo assim, cremos que a presente dissertação 

garante à nossa análise um recorte inédito sobre o tema, justamente por não identificarmos na 

literatura propostas de classificação que se destinem aos VMTD.  

Em decorrência de nossa análise, chegamos à conclusão de que todo deslocamento 

constitui uma forma de movimento, mas nem todo movimento implica deslocamento. O 

mapeamento sintático-semântico dos elementos que coocorrem com os VMTD mostrou-nos 

que o tipo de movimento efetuado pelo sujeito pode servir de base para a formulação inicial de 

uma rede construcional desses verbos, já que o modo como o sujeito efetua a ação define os 

esquemas de movimento ou deslocamento. 

Pela necessidade de haver um desencadeador da ação, o papel semântico do sujeito 

desses verbos é sempre de agente, com traço [+animado]. Com maior frequência, o OD 

representou o argumento afetado pela ação do sujeito, ou seja, aquele que é deslocado de um 

N 
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ponto a outro. Nessa condição, o OD desempenha o papel semântico de paciente nos 

subesquemas de manipulação e transporte. Os casos de OD não afetados foram registrados no 

subesquema de trajeto, possibilitando duas microconstruções: uma em que o OD, 

semanticamente, desempenha o papel de tema (participante não afetado pela ação do agente e 

que não se move); e a outra com o papel de cotema (participante que se desloca em 

concomitância com o agente, apesar do seu movimento não depender da ação do agente). O 

traço [-animado] é recorrente nesse argumento interno, contudo trata-se de um participante que 

pode ser classificado como [+animado]. 

Verificamos que o emprego de preposições também está fortemente atrelado aos 

VMTD, considerando que houve participação de um ou mais SPrep na organização sintático-

semântica de quase todas as suas molduras, excetos nas microconstruções 1 do subesquema de 

manipulação (verbos do tipo ABRIR) e 1 do subesquema de trajeto (verbos do tipo SUBIR). 

O papel semântico desse sintagma relaciona-se com locativos, classificados como: contêiner, 

quando expressa o local onde se põe ou deposita o referente do OD; origem, quando há 

referência ao local de onde se extrai ou transporta o OD; caminho, que aponta o local que 

percorrem os participantes do evento; e meta, que indica o local para onde é enviado o OD ou 

para onde os participantes do evento se dirigem. 

A análise da configuração argumental dos VMTD mostrou-nos que a ordem sintática S 

+ V + O (Sujeito + Verbo + Objeto), prototípica da língua portuguesa, acrescida de SPrep, está 

presente na maioria das orações investigadas. Concluímos, ainda, que o papel semântico de 

cada um dos participantes é definido pelo contexto comunicativo. 

Para classificarmos os VMTD, foi preciso identificar, primeiramente, os esquadres 

semânticos em que esses verbos ocorrem. Seguindo uma perspectiva cognitivo-funcional, 

lançamos mão de um conjunto de conceitos e categorias que se mostraram indispensáveis nesse 

processo, entre as quais destacamos: estrutura argumental; construção; prototipicidade; 

frames; papéis semânticos; tipos sintático-semânticos de verbo; esquematicidade, 

composicionalidade e produtividade. 

O princípio básico da gramática de construções – a língua é um conjunto organizado de 

construções, pareamentos de forma e significado – contribuiu para a proposição de uma rede 

construcional para os VMTD, uma vez que as diversas combinações sintático-semânticas 

desses verbos indicaram possibilidades diferentes de enquadrá-los em grupos específicos, com 

base nos tipos semânticos projetados por seus argumentos; e na constatação de que um mesmo 

verbo, a depender de seu sentido, pode fazer parte de esquemas distintos. Desse modo, a relação 
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entre os VMTD e seus argumentos é o que define a quais enquadres eles pertencem, 

considerando, assim, fatores lexicais, formais, semânticos, cognitivos e pragmáticos. 

Em eventos do esquema de movimento, a prototipicidade dos VMTD é marcada pela 

participação de um OD afetado, portanto, paciente, e, na maioria das vezes, é [-animado].  Já 

no esquema de deslocamento, os subesquemas de trajeto e transporte implicam OD diferentes. 

No subesquema de trajeto, o referente do OD não é afetado, pois desempenha o papel semântico 

de tema, com traço [-animado], ou cotema, com traço [+animado], enquanto no subesquema de 

transporte, o referente do OD é afetado, portanto paciente, assim como as instanciações do 

esquema de movimento.  

Isso mostra que as características dos argumentos dos VMTD devem ser identificadas 

em cada um de seus subesquemas, pois uma determinada propriedade que pode ser mais central 

em um, pode ser marginal e até mesmo ausente em outro. Se considerarmos a frequência de uso 

de todas as microconstruções, os VMTD mais recorrentes são marcados pela participação de 

um sujeito agente, um OD paciente com traço [-animado] e um SPrep locativo.  

Comprovamos que os frames nos ajudam a entender e interpretar melhor um enunciado. 

O acionamento de uma dada moldura está relacionado ao conhecimento compartilhado entre os 

usuários da língua, com base na decodificação de categorias envolvidas no jogo comunicativo, 

sejam elas linguísticas ou não. Especificamente, para o reconhecimento de um dado frame em 

que há VMTD, é preciso considerar o tipo de movimento corporal, a forma de manipulação dos 

objetos e os espaços percorridos pelos participantes do evento.  

A semântica de frames contribuiu também para compreendermos o processo de 

organização dos VMTD, uma vez que recorremos a categorias perceptuais, a fim de identificar 

traços de semelhança e distinção nesses verbos, cujas possibilidades combinatórias de seus 

argumentos revelam molduras específicas. No FRAMENET, encontramos sete possibilidades 

de frames (traversing; placing; bringing; removing; cotheme; abandonment e cause-motion), 

que se associam à nossa capacidade de conceitualizar modos de movimento com a participação 

de um OD. Assim, o sentido expresso pelo VMTD, junto a seus argumentos, pode acionar 

diferentes frames, lembrando que um mesmo VMTD pode fazer parte de mais de um deles, 

como demonstrado em nossa análise (cf. seção 4.5.3, interseção entre subesquemas de alguns 

VMTD). 

Quanto ao tipo semântico, os VMTD se classificam, na maior parte, como verbos de 

ação-processo, presentes nos subesquemas de manipulação e transporte, e, em menor número, 
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como verbos de ação, presentes no subesquema de trajeto. O OD dos VMTD de ação-processo 

é afetado (paciente), enquanto o OD dos VMTD de ação pode ser não afetado (tema) ou pode 

ser [+animado] e se deslocar junto com o agente (cotema). 

A construção com VMTD apresenta um alto grau de esquematicidade, uma vez que 

licenciou 31 tipos de VMTD, em nossos dados, e seus slots podem ser preenchidos por 

diferentes tipos de SN, nas funções de sujeito e de OD, conforme as orações analisadas.  Se 

pensarmos em número de tokens, vemos que alguns VMTD são mais frequentes, a exemplo de 

COLOCAR, BOTAR e LEVAR, que, juntos, corresponderam a mais da metade das 

ocorrências. 

Durante o processo de identificação dos esquemas cognitivos dos VMTD, separamos 

subconjuntos de instanciações e os apresentamos na forma de uma rede construcional a qual 

busca refletir a propriedade da construção. O sentido central de cada subconjunto foi 

estabelecido com base no tipo de movimento efetuado pelo referente do sujeito: movimento e 

deslocamento. O esquema de movimento representa os eventos em que o sujeito manipula o OD 

com parte de seu corpo e o esquema de deslocamento os eventos em que o sujeito se desloca 

de um ponto a outro, seja por acompanhar seja transportar algo ou alguém. Os subesquemas e 

as microconstruções, que ocupam níveis mais baixos na rede, foram estabelecidos conforme o 

papel semântico desempenhado pelo argumento interno dos VMTD. 

De acordo com a nossa investigação, as construções com VMTD são produtivas, por 

licenciarem três tipos de subesquemas e oito tipos de microconstruções. Destas, seis são 

constituídas por orações em que o OD é semanticamente afetado, quatro são pertencentes ao 

subesquema de manipulação e duas ao subesquema de transporte. As outras duas 

microconstruções têm OD não-afetado, ambas pertencentes ao subesquema de trajeto. 

Além de esquemática e produtiva, as construções com VMTD também são 

composicionais, uma vez que o significado da oração resulta da soma do significado de suas 

partes. Dito de outro modo, a oração com VMTD é analisável em termos do significado de cada 

um dos seus constituintes. 

Sobre a animacidade dos argumentos, as orações com VMTD têm sujeito animado e, 

aproximadamente, 78% de OD inanimados. Esse número confirma que o VMTD prototípico 

tem sujeitos agentes, responsável pela ação verbal, que afeta um paciente, na maioria das vezes, 

inanimado. 
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Quanto à participação do SPrep no tipo de movimento dos participantes do evento, ele 

tem a particularidade de revelar pontos de localização, introduzido por preposições que 

apontam, em grande parte, o papel semântico desse sintagma, como, por exemplo, a preposição 

de, que caracteriza o SPrep com o papel semântico de origem. 

Se pensarmos nas possibilidades de aplicação desta pesquisa no ensino de Língua 

Portuguesa – já que a classificação dos verbos é um tópico recorrente no ensino básico, apesar 

de frequentemente estar restrita à sintaxe – entendemos que a inclusão de reflexão sobre os 

aspectos semântico-cognitivos dos VMTD podem auxiliar os aprendizes a compreender melhor 

o funcionamento da língua. O entendimento, por parte dos alunos, do significado da relação 

entre o verbo e os seus argumentos possibilita que os estudantes reflitam sobre o paralelismo 

função sintática/papel semântico desses elementos, ao invés de limitar o ensino ao domínio da 

nomenclatura, quase sempre vazia de significado.  

Em trabalhos futuros e possíveis desdobramentos desta pesquisa, novos avanços ainda 

podem ser obtidos sobre o uso desses verbos, como, por exemplo, a inclusão dos casos 

metafóricos, excluídos desta dissertação, em virtude de o cronograma de trabalho destinado a 

uma pesquisa de mestrado não comportar a discussão de mais essa questão. Igualmente, é 

possível lançar um olhar mais específico sobre determinados elementos, considerando, entre 

outros, agentes resultantes de metonímia ou que representam força natural, e VMTD que não 

têm OD explícito, por ele estar implicado no frame do verbo ou poder ser recuperado do 

contexto discursivo. 

Por fim, ao término de nossa análise, concluímos que os VMTD são recorrentes no PB, 

o que justifica, em parte, a pesquisa aqui desenvolvida. Nesse sentido, esta dissertação apresenta 

uma proposta de classificação sintático-semântica desses verbos, distribuindo-os em uma rede 

construcional. 
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ANEXO 

 

Lista das ocorrências do Corpus Discurso & Gramática 

OCORRÊNCIAS PÁG. 

Verbo ABRIR 

Modalidade ESCRITA 

Quando foi à noite o homem escutou alguém batendo na porta, foi olhar quem era e viu o 

filho, abriu a porta e abraçou o filho. 
47 

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 e testemunhasse contra ele em um processo que ele já 

tinha nas costas. 

298 

era gorao i naria ele fico na gala naria ipurrou a buxa no fogo. gorao pego a xave abriu a 

pota é fogiu- todo foi felives para sempi- 
445 

Modalidade ORAL 

... aí eu corri pra sala ... quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... esperando que 

alguém fosse abrir a porta pra ele sair ... [...] 

51-52 ... e saí feito uma louca ... na escola ... procurando o diretor ... procurando o supervisor ... 

procurando o porteiro ... alguém que tivesse a chave pra abrir a porta ... aí ninguém tinha a 

chave ... porque a chave eu tinha jogado fora ... 

... e isso depois eu vou conversar mais profundamente com você que não cabe falar agora ... 

mas então cheguei em Porto Alegre ... sim ... aí a porta do avião abriu-se ... e eu ia me sentir 

... é ... pela primeira vez naquele vôo seguro porque eu ia pisar em terra firme e não iria mais 

voltar até o avião ((riso)) 

100 

... quando ele chegou onde ele ia trabalhar ... tinha uma moça tentando abrir a porta pra 

fazer entrevista com uns cantores lá que tinham ... daí ele perguntou ... “você tá tentando 

abrir a porta?”... 

411 

... daí ele ia abrir a mala pra ver lá ... pra limpar ... daí ... o homem disse assim ... “parado 

aí” ... daí disse ... “abra a mala” ... ele disse ... “não tem nada aqui na minha mala” ... daí 

abriu ... a bolsa cheia de dólar ... daí ele disse ... “coloque todos os dólar na bolsa ... sem 

deixar um e entre no meu carro e dirija até onde eu quiser a ... e quando eu mandar você 

parar ... você pare e eu ... e você desce e estouro seus miolos” 

412 

Verbo ACOMPANHAR 

Modalidade ESCRITA 

Minha mãe e irmã acompanharam-me até o embarque e o percurso foi tranquilo, apesar da 

chuva incessante 
163 

Acontece que a família que o Malarzarte acompanhava ficou hospedada no mais luxuoso 

hotel da cidade e este teve a honra de, pela primeira vez na sua vida, pisar num ambiente tão 

requintado. 

166 

Modalidade ORAL 

... muito influente ... então ele ... ele era rapaz pobre de família ... de família bem humilde e 

ele um dia ... seu ... seu Jorge ... seu Carrilho ... chamou ele para acompanhá-lo numa viagem 

a Recife e eles tiveram que ... o Jorge teve que ir num carro super é ... conversível né ... aqueles 

carros é ... bem transados ... [...] 
109 

... ele mantinha contatos com (o banco mais próximo) justamente com esses fornecedores lá 

em Recife que tinham os materiais de primeira pra construção né ... e seu Jorge ... e nesse dia 

seu Carrilho foi com Jorge e Jorge acompanhou a/ acompanhou-lhe até o local onde o 

fornecedor distribuía o material pra construção ... 

... e ela tinha que ir ... pros lugares com ele né? é:: acompanhá-lo em 
242 

todos os ambientes ... aí ... ele foi convidado pra ir pra um jantar ... 
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ele foi num cavalo ... imagine ... em Nova Iorque ... num cavalo branco ... uma espada ... todo 

no estilo de príncipe ... e ... um motorista dele ... nesse tempo ele ... num era ... num era um 

motorista dele não ... era do hotel ... porque ele ficou sem motorista como eu disse a você no 

começo do filme né? ele tinha que dirigir sozinho ... aí foi acompanhando ... aí quando chegou 

lá ... na casa dela que era ... um apartamento bem ... michuruca mesmo sabe? bem ... ruim ... 

aí ela ... ele mandou o motorista buzinar pra ela ver .. 

244 

Verbo ARRANCAR 

Modalidade ORAL 

... aí ... debaixo das carteiras ... aqueles araminhos debaixo das carteiras não existe ... aquilo 

ali ... porque os meninos arrancam pra brincar ... eu num sei como é aquilo ... eles arrancam 

... num tem onde a gente colocar os livros ... se a gente num deixar em cima da carteira ... no 

braço da carteira né ... porque as carteiras de lá são aquelas de braço ... 

328 

... aí tinha uma mangueira ... aí tava a raiz tava prejudicando ... aí minha ... minha vó mandou 

arrancar ... ... aí já no .. no quarto ... tem um:: uma cama ... que é onde a menina que trabalha 

lá dorme né? 

349 

Verbo ATRAVESSAR 

Modalidade ESCRITA 

o pai e a mãe também, mas foi tarde demais o menino foi atravessar a rua e um caminhão o 

atropelou 
46 

Modalidade ORAL 

... o menino ia atravessar a rua e vinha um carro ... uma carreta ... [...] 

30 .... e gritaram pelo menino e o menino muito cri/ muito ... muito acriançado ... num entendeu 

foi nada ... aí atravessou a rua e a carreta pegou ele né ... aí matou ... aí o cara ficou doido 

né ... 

aí ele disse né ... que a mulher também dele foi ... tava correndo com medo do cachorro ... 

atravessou a rua e o caminhão pegou ... do mesmo jeito ele enterrou lá ... 
33 

Verbo BOTAR 

Modalidade ESCRITA 

Tem vez que eu não faço o molho porque me dá preguiça ai não faço. Tem gente que bota oleo 

no macarrão para não pega no fundo da panela. Mais eu não coloco porque não pega debaixo 

da panela. Como seu macarrão que ficou feito uma papa. 

363 

O suco começa assim pega a laranja e descasca e o limão tambem descasca e espreme e bota 

no liquidificador e fica igualzinho a Fanta. (me esquecie de botar o açucar) 
426 

Modalidade ORAL 

tomara que eles não ouçam eu falar isso porque senão ... porque senão vão querer botar as 

coisas em cima de mim ... 
178 

ela sentava na mesa ... botava os pés na mesa ... oh ... ele ficava só olhando 235 

eles arrumando o apartamento ... pintando e botando os móveis ... aí ... e em seguida ... que 

eles arrumam o apartamento... 
236 

... as roupas que ela vinha mesmo ... pegou ... botou tudo na mala ... bem direitinho ... 243 

uma colher de café pequena de um ... de liga neutra ... é um ... um pozinho que a gente coloca 

no sorvete pra ele não ficar ... duro ... assim como gelo ou dim-dim ... picolé né .... coisa desse 

tipo... aí a gente prepara bota uma colherzinha de liga neutra Ø e passa no liquidificador de 

novo ... o suco e mais essa ... a liga ... aí depois bota Ø no recipientee leva pro congelador ... 

e deixa passar duas ... três horas mais ou menos até ele ficar um pouco firme ... sabe? não 

duro demais ... e depois que passa duas ... três horas tira ... aí ... bota uma colher de sobremesa 

... de emulsificante Øque é o ... o:: uma pasta que ... essa o ... que faz o sorvete no caso ... ficar 

um pouco mais cremoso 

286 
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passa no liquidificador com claras ... tem o de creme que passa com creme de leite ... o de 

ameixa que no caso no fogo bota ... a calda de ameixa né ... no mingau ... prepara ... pronto 

basicamente é essa a receita ... 

287 

... e o desenho se torna mais real ... então desenho pra mim é coisa fundamental ... é a coisa 

que eu mais gosto de fazer ... ampliar ... é cópia ... sendo que não botar papel em cima do 

desenho e fazer ... ampliar o desenho ... pode ter um de dez centímetros e transformar em 

trinta centímetros ... e também ... sem esquecer os animais ... eu não costumo desenhar animais 

... mas ... quem desenha ... desenha tudo .... então pra mim desenhar animais é como desenhar 

qualquer objeto ... 

312 

aí tem um muro num sabe? aí do outro lado já é um ... vamo dizer um:: um descampado que 

tem planta ... é plantas num sabe? vó bota planta lá ... planta mangueira ... goiabeira ... é 

como ela diz ... o sítio dela ... como o sítio ... num sabe? e o que mais? pronto ... aí a fren/ a 

frente ... a frente é simplesinha ... tem a calçada ... o portão grande ... e o portão pequeno 

sabe? 

348 

... sim aí tem um ... uma areazinha que tem lá ... bem pequenininha sabe? tem:: tem a lav/ a 

como é? a máquina de lavar ... e a máquina de costurar ... aí tem ... umas paredezinha feita 

num sabe? já feitinha de ... de cimento ... aí bota lá a feira ... pronto ... faz a feira do mês ... 

aí coloca tudo lá ... 

349 

... a gente chega lá ... a gente senta na sala ... ou então bota as cadeiras na areia ... é fica ... 

a casa ... fica um pouquinho distante do mar ... 
369 

... sim a casa ela é coberta com ... com ... cada coluna da casa é o tapete de ... de couro de 

vaca de ... que minha tia ( ) aí bota tapete de couro de vaca ... nas paredes têm ... têm as varas 

de pescar ... toda ... todo veraneio que a gente vai pra lá ... 

370 

... todo veraneio que a gente vai pra lá ... a gente vai pescar lá com ... com ... com ( ) ele num 

deixa a gente pegar nas varas ... ele morre de medo da gente fazer uma besteira ... enlinhar 

lá um negócio ... perder a vara ... coisa assim ... aí nas parede lá tem a vara ... do quarto dele 

... as parede do quarto dele tem a vara ... as vara ... nas parede do quarto da nossa prima que 

é onde a gente geralmente fica ... tem o balcão ... o espelho ... e uns ursinho lá ... quarto bem 

feminino ... umas barbie ... eticétera e tal ... e duas camas ... um centro ... e vários armadores 

onde a gente bota as redes que dormem lá ... na sala a gente bota os colchões ... 

371 

... “vou pegar não sei o que ... pronto ... tá bom” ... todo mundo ... a gente num pode botar o 

... o braço no bal/ o braço no balcão ... sem que ... sem que o braço saia melado de alguma 

coisa ... ninguém sabe o que é ... alguma coisa ... 

372 

... pra fazer o solo ... ele deitava a mão ... e ia pra cá assim ... botava a mão pra um lado ... 

pro outro ... passava por cima de notas ... engolia ... e num fazia direito isso aí ... 
374 

a piscina lá é:: é uma só ... só que é separada ... pra:: adulto e pra criança ... a gente ... a 

professora de natação bota logo os pequenininhos no raso ... depois eles vão indo pro fundo 

e ficam lá no fundo ... fazem natação deles lá no fundo ... [...]  

391 
eu vou ensinar a ... fazer um palhacinho de papel ... a gente pega um papel quadrado ... aí 

dobra as pontas ... aí fica como se fosse um chapeuzinho ... aí fica uma pontazinha ... você 

dobra ela ... aí você tem que pegar papel ... é:: laminado ... fazer as bolinhas bem redondinhas 

... que isso é meio complicado de fazer ... aí depois ... a boca tem que ser igual a de um palhaço 

... o nariz também e o olho ... o cabelo ... a gente faz de:: daqueles:: papéis de beijinho ... e:: 

a gravatinha ... é:: meio dificilzinho de fazer porque tem que botar a bolinha ... 

“cada pessoa vai trazer um copo de vinho branco e de/ derramar no barril que vai ficar no 

centro da cidade” ... aí o cara muito:: sabido né ... pensando que o resto tudinho ia botar 

vinho branco ... pegou e disse ... “eu vou botar ... é ... eu vou botar é água porque ... é parecido 

com o vinho branco ... ninguém vai notar” ... aí foi ... botou água ... aí ... isso todo mundo 

botou ... né ... aí no dia da festa ... quando todo ... quando eles foram tirar ... o vinho branco 

que:: que ... que:: eles tinham derramado ... num tinha vinho branco ... só tinha água ... porque 

todos ficaram se confiando que o outro ia botar vinho branco ... que todos botar a mágua ... 

[...] 

398 

isso ... eles beberam só água na festa ... só teve água ... porque eles num botaram vinho branco 

... 
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é assim ... faz ... pega um ... uma laranja e um limão e espreme ... bota na máquina ... na 

máquina... deixa até escorrer ... e depois bota no liquidificador e fica igualzinho a fanta ... o 

gosto de fanta ... [...] 424 

é ... o limão e descasca o limão e a laranja ... espreme ele e fica igualzinho a suco de ... e bota 

açucar ... 

tava coisando ... aí ele ... aí ele foi inventar de coisar ... de botar uma pedra no pé aí furou o 

pé dele ... aí o homem ficou rindo ... aí ele furou ... a coisa dele ... aí ... aí eu num sei mais não 

... 

435 

... lá tem:: um bocado de coisa ... tem:: é:: microfone pra gente falar o que ... qualquer coisa 

como a gente ir pra formatura ... tem um bocado de coisa ... mesinha pra gente ... a gente 

botar ... mesinha de ... montar ... mesinha de botar ... botar ... roupinha pra engomar ... tem 

um bocado de coisa ... e lá na lojinha vende ... 

441 

tem uma brincadeira que é assim ... você pega a ... a:: como é? uma caixinha de:: de chocolate 

fica ... bota ... bota:: um bocado de brinquedo ... aí como você faz assim ... assim ... assim né? 

[...] 

442 

não pode ticar mais nenhum outro lugar ... tem de ticar ... de ticar manja ... se você ... você ... 

por exemplo ... se a ... a gente pegasse é:: uma mesa ... é botasse aqui ... aí só ... só tinha o 

lugar ... o lugar que a gente ... é:: ticava ... era ... era solto ... tem ... tinha ... tem figa ... tem 

mancha ... mancha é você ... pegando e a pessoa não pega ... aí ... mancha ... um bocado de 

coisa ... aí temuma brincadeira ... que você pega as criança ... bota ... bota:: criancinha des/ 

tamanho ... ((mostra o tamanho)) bota numa bacia né? é uma ... uma bacia ... des/ tamanho 

da minha irmã ... bota na bacia ... aí fica brincando ... aí faz assim né? 

eu acho que é muito mau ... porque a pessoa que bate na outra ... que fica brigando ... que 

bate na outra ... num sabe brincar ... aí ... é mesmo que é mau ... a/ aí as pessoas que é do bem 

... que é:: como tá brincando de esconde-esconde num ... num bota o pé pra pessoa cair ... é 

do bem ... agora ... as pessoa que fica batendo ... como a gente brinca ... fica batendo nas 

pessoa ... chutando a pessoa ... fica botando o pé pra pessoa cair ... isso é do mal ... agora as 

pessoa que é:: é do bem ... é:: faz qualquer coisa ... brinca com a pessoa ... se a pessoa pedir 

... brinca com a pessoa ... agora ... é:: se por exemplo ... 

443 

Verbo BUSCAR 

Modalidade ORAL 

... colocaram diretores nas escolas ... diretores mais ... é ... rigorosos ... né ... então aconteceu 

que o Atheneu tava numa baderna tão grande que foram buscar um diretor famoso que tinha 

lá no Salesiano ... 

51 

... quando eles foram buscar minha vó ... aí almoçaram e tudo ... 221 

... um príncipe encantado ... viesse buscar ela num cavalo branco e com uma espada aí ela 

disse que ia buscar as roupa dela em casa e tudo... 
244 

estrupou e depois de estrupar ... matou e enterrou ... isso é um crime muito ... irracional ... 

sabe? eu acho que a pessoa ... porque a pessoa que faz uma coisa dessa ... é irracional ... não 

tem ... não tem sensibilidade ... é uma pessoa ... um monstro ... a mesma coisa foi com Daniela 

Perez ... quando eu cheguei em casa... quando eu cheguei em casa ... eu tinha ido buscar um 

exame da minha mãeØ ... quando eu cheguei que minha mãe me disse eu não acreditei ... 

247 

... precisava de dez em matemática ... passei o ... o resto do bimestre todinho estudando ... em 

dezembro ... se num passasse ficava de castigo ... passei ... precisando de dez ... fiz trabalho 

valendo três ... prova valendo sete ...pra mim também foi uma experiência porque eu achava 

que nunca ia passar ... e pra mim foi ... acho que a melhor coisa da minha vida só por ter 

passado né ... também ganhei vários presentes ... eu era doida por um ... era doida por uma 

boneca ... a boneca da barbie né ... ganhei uma bonequinha da barbie ... e ganhei várias 

outras coisas que num dá nem pra lembrar mais ... pra mim ... pronto ... as únicas experiências 

que eu tive assim só ... pelo menos ... ao lado da minha tia foram essas né ... ela foi pegar meu 

resultado também ... ela morava aqui em casa ... ela foi buscar o resultado ... aí pra mim foi 

uma alegria ... 

323 
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... aí o pessoal vai e tira ... aí o professor tem que pegar uma carteira que o aluno tá sentado 

... uma carteira que esteja vaga ... ou então mandar buscarem outra sala um birozinho com 

uma banquinha ... 

328 

Verbo CARREGAR 

Modalidade ORAL 

é ... eu achava fantástico como tudo acontecia rapidamente ... minhas malas não precisavam 

... ((riso)) eu num precisava carregar minhas malas ... porque tudo acontecia automático e eu 

ficava numa sala de espera e ... 

97 

... às vezes eu tinha que carregar umas ‘coisas com o pessoal da minha igreja ... 178 

Verbo CHUTAR 

Modalidade ORAL 

você primeiro ... pega os jogadores e posiciona no campo ... depois você co/ você só pode 

fazer gol depois do meio de campo e só pode dar dois toques ou três ... e quando pra você 

fazer a ... pra você fazer a gol ... pra fazer gol ... você precisa ... você precisa pedir a gol 

primeiro ... aí o goleiro tem que dizer ... “já estou” ... pra você fazer o gol ... aí depois que ele 

falar isso ... você ( ) você ... aí você vai poder chutar a bola ... 

400 

Verbo COLOCAR 

Modalidade ESCRITA 

Quando foi à noite o homem escutou alguém batendo na porta, foi olhar quem era e viu o 

filho, abriu a porta e abraçou o filho. Colocou ele pra dentro e foi dormir mas quando acordou 

e procurou ele não o encontrou mais. 

46 

Misturo tudo em uma bacia e mexo com uma colher de madeira e vou colocando aos poucos 

a farinha de trigo, depois quando estiver mais difício para mexer com a colher, eu mexo com 

a mão para misturar mais rápido, até soltar da mão, depois coloco a massa para descançar 

uns 30 a 40 minutos. [...]Vou untar a forma e coloco a massa nela e levo ao forno por uns 10 

minutos para precozer, sim a sobra de massa eu aproveito para fazer enroladinhos com 

salcicha. [...]O molho é feito com ketchup, mostarda, sal, molho inglês, extrato de tomate e 

uma pitada de alho, coloco tudo numa panela e levo ao fogo para uma fervura rápida. [...] A 

pizza eu coloco a massa cubro com o molho e em cima coloco o queijo muzzarela e o óregano. 

A de presunto eu coloco o molho e cubro com o presunto e em cima a muzzarela. 

48 

Muito curiosa eu convidei duas colegas e aproveitando a ausência do professor, peguei uma 

porção da substância e pensei, "se o professor com apenas uma pitada fez aquele espetáculo, 

imagine eu colocando uma porção maior, e assim o fiz, minhas colegas apenas observavam. 

66 

Coloco os legumes ralados na panela com a cebola e o alho dourado, ponho o arroz e água 

até cobrir tudo. 
69 

Ponho óleo no fogão para esquentar e quando está bem quente, ponho o peixe para fritar. 

estando frito retiro-o e coloco num prato forrado com alfaces frescas e rodelas de cebolas 

finas  para ornamentar. 

70 

Coloca o trigo já peneirado pausadamente na mesma proporção do trigo vai colocando o 

leite. 
92 

Coloca-se o fermento desmanchado no leite e agora bate a massa a vontade até ela ficar 

cremosa [...]Depois de colocar a massa na forma coloque o chocolate derretido por cima da 

massa e leve ao forno. 

93 

Como o ônibus sairia somente as quatorze horas, resolvi colocar minhas bagagens no Porta-

malas da Estação e dar umas voltinhas no centro da cidade que ficava no mesmo bairro da 

Rodoviária. 

164 

Na parede toda branca, com exceção da parte de azulejo que fica dentro do boxe, está uma 

prateleira onde é colocado utensilios pessoais e um espelho. 
319 

No chão tem um cesto onde é colocada roupas sujas. 319 

Colocar todos os ingredientes na tigela da Batedeira e ligar no maximo com batedor para 

massas leves mais tem que bater todos os ingredientes até a massa ficar homogenea e despejar 

numa forma no 3 untada e povilhada. 

336 
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Bem o meu Macarrão que eu faço é assim pego uma panela boto a água e sal depois boto a 

tampa e deixo enquanto estou varrendo a casa. Depois de algum tempo vou ver está fervendo 

pego o Macarrão pico e coloco dentro. E o meu molho do macarrão é assim pego a cebola e 

pico e boto manteiga e passo o macarrão. Tem vez que eu coloco queijo ralado mais é muito 

difícil. 

351 

E o rapaz pensou água não é igual vinho branco, irei agora mesmo colocar água no lugar de 

vinho branco. 
402 

Passar margarina na forma e coloca os ingredientes na forma e coloca para assar no forno e 

estar pronto para todos comerem. 
421 

Modalidade ORAL 

... eu sei que a manteiga fica mais gostosa né? aí mis/ eu misturo tudo né ... vou colocando ... 

vou colocando aos poucos a ... primeiro eu coloco a água o ... a ... o fermento ... o ... o sal e 

o açúcar e misturo tudo na ... na ... na ... na tigela assim no tacho ... misturo tudo até dissolver 

né ... depois eu vou colocando aos poucos a ... a farinha de trigo e mexendo com a ... com a 

colher ... mexendo quando tiver já bem assim um pouco consistente ... [...] 40 

... aí eu vou ... eu vou colocando mais a farinha de trigo até soltar das mãos ... quando ... ela 

solta ... solta já das mãos ... aí eu deixo um ... uns trinta minutos de descanso né ... pra 

descansar ... a massa e vou é:: como que se chama ... ajeitar as formas né ... colocar a 

manteiga ou a margarina e colocar o trigo né ... pra num pregar no ... no ... no ... no ... 

... aí eu corto em pedaços menores ... coloco a salsicha dentro ... enrolo e coloco lá no ... no 

... no forno né ... e a pizza também é só ... coloca no forno e dá uns dez ... uns dez minutos pra 

ela ficar pré-cozida ... [...] 

41 
sim o molho ... o molho da pizza eu faço com ... é:: com alho ... às vezes é ... fica muito a gosto 

de cada um né? Coloco molho ... molho inglês também ... às vezes pimenta ... catchup ... 

mostarda... misturo tudo ... um pouco de óleo ... misturo tudo né ... vai pro fogo dá uma 

esquentadinha né ... e coloco em cima ... espalho sobre ela e depende do ... do ... do tipo da 

pizza né? 

... ele me mostrou uma coisa bem interessante que ...pegou um béquer com meio d'água e 

colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando ... 

aquele fogaréu ... quando o professor saiu ... eu chamei umas duas colegas minhas pra 

mostrar a experiência que eu tinha achado fantástico ... 

50 

tem ... as cadeiras ... né ... tem um barzinho ... tem um som que eu deixo lá embaixo ... tem uns 

quadros né ... de algumas bailarinas ... tem uns arranjos né que a gente sempre coloca na sala 

de estar ... é uma sala simples ... [...] 57 

um pequeno pergolado onde eu coloco plantas para dar mais vida ao banheiro ... 

... então põe a batata pra cozinhar ... prepara o arroz ... né ... faz aquela limpeza total ... bem 

lavado ... preparo este arroz ... preparo um molho pra refogar esse arroz ... que eu coloco 

alho ... sal ... manteiga ... aí coloco cebola pra dourar ... nessa coisa ... né ... depois eu ralo 

cenoura bem ralada e também coloco pra ... nessa fritura ... depois eu pego tomate e pimentão 

e vou ... essas coisas eu vou colocando aos poucos ... [...] 
60 

passo manteiga numa forma de bolo ... essas formas redondas de bolo e coloco esse arroz e 

aperto ... soco ... ele fica bem socadinho que é pra quando eu virar ... ele fique em formato de 

bolo ... então o arroz tá quase pronto ... já tá sem água ... então eu retiro esse arroz da panela 

e coloco na forma e deixo ele esfriar bem socado ... né ... como eu já disse que é pra ele poder 

virar como bolo ... 

enquanto isso ... eu pego óleo ... bastante óleo e coloco numa frigideira ... própria pra fritar 

peixe ...porque você sabe que peixe tem uma característica própria ... um cheiro próprio e eu 

não gosto de colocar em todas as panelas ... [...] 

61 

... eu coloco essa posta de peixe ... eu coloco pra fritar ... leva um determinado tempo... eu 

viro pra ela ficar bem frita ... depois eu retiro essa posta de peixe ... coloco pra secar num 

papel ... [...] 

... então eu faço um molho rosê ... que é aquele molho que você coloca catchup e maionese 

bem batido ... fica com aquele sabor é ... bem adocicado que contrasta um pouco com o sal 

do peixe ... 
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... então ele fica aquela posta de peixe bem seca ... então essa posta de peixe eu coloco num 

prato específico pra peixe ... corto umas cebolinhas ... isso ele bem quente ainda ... coloco 

umas cebolinha ... bem cortada ... bem fina em cima desse peixe ... umas coisas de tomate 

também ... que é pra ... e umas rodelas de limão ao lado do peixe ... porque determinadas 

pessoas gostam que ele fique mais puxado pro limão ... aí eu coloco ... então esse prato tá 

arrumado ... então eu ponho a mesa ... 

61 

eu pego o açúcar ... peneiro ... né ... o açúcar ... geralmente eu coloco um quilo de açúcar ... 

mais ou menos isso ... pego o açúcar ... coloco dentro de uma vasilha ...açúcar peneirado ... 

açúcar peneirado ... ponho uma manteiga e mexo até que ele fique meia:: ela se misture e 

fique meia cremosa ... depois eu coloco mais seis ovos ( ) na mistura e bato ... bato bem até 

que ela fique aquele creme ... ela fica mole e fica até um cheiro gostoso ... porque geralmente 

o ovo ele tem um cheiro forte até que ele:: mistura tudo ... depois eu coloco ... trigo coloco 

meia:: meio quilo de trigo... mexo bastante e junto ao colo/ colocando o trigo ... eu vou 

colocando também um pouquinho deleite pra num ficar muito:: muito duro ... porque tem 

muita coisa sólida e pouco líquido e eu também coloco um pouquinho de leite junto com o 

trigo e vou mexendo isso ... colocando o trigo e mexendo ... né ... pra num ficar aqueles bolos 

... coloco uma pitadinha de sal ... e mexo bastante até a massa dissolver pra que ela:: ela vá 

inchando ... depois da ( ) tá bem batido ... eu também coloco o fermento ... bato ... também 

muito ... tendo batedeira ... melhor né ... que a massa já vai:: já vai se soltando das outras ... 

mas os que num têm ... vai na mão mesmo e se eu quiser colocar um recheio de chocolate ... 

aí depois do bolo já bem batido ... eu dissolvo o ... o chocolate em pó ...depois eu coloco:: 

quando ... depois de eu colocar na forma ... aí que eu coloco o chocolate em cima... pra ele 

ficar bem no centro ... depois ... a antes:: quando a massa tá pronta ... antes de eu colocar no 

for/ no forno ... eu pego a ... a forma de bolo ... passo manteiga ... né ... pra ela num grudar 

...passo manteiga ... passo:: eu polvilho com trigo ... pra ela também num queimar né ... na 

vasilha ...num ficar pregado na vasilha ... aí coloco o:: a massa ... né ... na:: na forma ... 

depois que eu coloco a massa aí é que eu vou ... coloco recheio ... aí eu coloco o recheio no 

centro do bolo ... pra ela ...ela ficar:: ficar na metade mesmo ... que aí quando leva ao fogo 

num dá tempo dela descer ... já vai esquentando e de preferência no fogo:: no fogo brando ... 

pelo menos nos vinte minutos de início no fogo brando ... aí depois é que eu es/ é:: aumento 

né ... a potência do fogo ... quarenta grau mais ou menos ... aí pronto deixo lá uns quarenta:: 

minutos e depois ... é só tirar que tá um bolo:: ótimo ...pronto ... 

83-84 

é ... cheguei no fin/ quatro horas ... quatro horas e meia ... aí tava já frio rapaz ... frio ... muito 

frio... aí lá ... é ... no outro dia ... sim ... nesse dia eles colocaram bastante cobertores pra mim 

... eu me deitei na sala ... no lugar mais quente ... 

103 

... depois outro dia eu encontrei um pássaro daquele no quintal daqui de casa é ... nesse pé de 

pitanga ... essa semana ... porque minha irmã coloca milho e alpiste no quintal ... pra os 

pássaros comerem e outro dia eu vi um pássaro igual daquele aqui ... todo deslocado querendo 

comer o milho e alpiste aqui no nosso terraço ... 

124 

então ele tirou o casaco dele e colocou nela pra pelo menos disfarçar um pouco ... 240 

tem uma mesa redonda ... com quatro  cadeiras vermelhas ... tem uma maca que a gente coloca 

... coloca lá também ... coloca lá também ... e:: deixe-me ver mais ... a pia bem grande ... 

embaixo tem um armário ... um armário pra colocar as coisas ... material de limpeza ... o que 

a gente quiser colocar ... e também tem um quin/ um quintal [...} 
257-

258 

é até bom ele morar por lá mesmo ... o quarto é enorme ... ele coloca algumas coisas lá ... do 

pertence dele ... 

... era aqueles que tinha que colocar uma ficha aí você botava a música que queria ... [...] 

281 e a madre que tinha né ... tinha desconfiado ... aí veio atrás e descobriu né ... onde elas estavam 

e colocou elas pra dentro ... 

... é o que eu sei assim ... em mente ... que no caso o que eu faço é sorvete de ... sorvete ... 

sorvete cremoso ... sorvete caseiro aí:: é o procedimento ... né? a gente coloca ... faz ... passa 

no liquidificador ... 

286 

... depois que a gente coloca o emulsificante Ø ... né ele cresce e dá três litros de sorvete ... 287 
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... o Pinguim ele tem um plano de pegar os pinguins que faziam parte da turma dele ... e 

colocar bombas nas suas costas e levar todos ao centro da cidade e detonar essas bombas ... 

como se fosse uma ação suicida ... 

305-

306 

... e dentro desses espaçozinhos de areia ela colocou umas plantinhas ... que elas são bem ... 

elas são espinhentazinhas ... 
327 

... com o dinheiro do balaio o pessoal arrecadava ... dinheiro pra colocar mais ventiladores 

na sala ... já tem dois ... mas aí a gente começou a dizer que era desculpa esfarrapada ((risos)) 

da diretora 

328 

... aqueles araminhos debaixo das carteiras não existe ... aquilo ali ... porque os meninos 

arrancam pra brincar ... eu num sei como é aquilo ... eles arrancam ... num tem onde agente 

colocar os livros ... 

329 

... é o seguinte ... colocar todos os ingredientes da massa ... numa tijela grande ... de batedeira 

... e:: você tem que bater ... tem que colocar tudo na/ na/na tijela né ... da batedeira e tem que 

bater com os batedores e:: como é ... para massa leves ...porque tem vários batedores ... aí 

você tem que colocar ... o que é pra ... realmente bater massa leve... e juntar tudo e bater ... 

e:: ligar né ... na velocidade ... na velocidade total da batedeira ... até amassa ficar homogênea 

... 

331 

... aí tem um beco que minha avó colocava o cachorro ... 348 

aí ... na cozinha ... tem aqueles armários ... a geladeira e o fogão ... aí tem um:: uma coisa de 

colocar panela num sabe?[...] 

349-

350 

tem ...a cama ... o guarda-roupa... um som ... tem um som também ... pronto ... aí já no quarto 

de vó tem ... guarda-roupa ... cama ...um abajur ... aqueles negócio de colocar bíblia ... como 

é que chama? eu nem sei ... aí o negócio pra colocar bíblia ... tem:: tem a penteadeira ... 

pronto ... e a sapateira ... e já no quarto da minha ... daminha tia ... tem cama ... guarda-roupa 

...um negócio pra colocar livro ... é:: tem uma banquinha ...com umas coisas que tem dela ... 

tem um:: um reló/ um rádio relógio num sabe? aí tem uma penteadeira também ... aí tem:: um 

cabide de colocar bolsa ... num sabe? cinto ... e outras coisas ...aí já na garagem ... a televisão 

... a estante ... e umas cadeiras ... e umas cadeira ... sim ... no banheiro tem pia ... tem chuveiro 

... tem:: como é que chama? chega ... 

tá ... bem ... macarrão ... aqui em casa num sabe? eu pego ... coloco água ... na panela ... claro 

...só pode ser em panela ... boto ... deixo ferver ... boto o sal num sabe? eu não coloco óleo ... 

não coloco ... não coloco ... aí eu deixo ferver num sabe? aí já tá no sal a água ... deixo ferver 

lá ... aí fico arrumando a casa fazendo coisa ... aí quando tá ... quando começa a ferver ... aí 

eu boto ...macarrão ... claro que antes ... antes eu tenho que quebrar ... pra coisar né? aí eu 

... boto ... fica lá ...aí eu dou uma mexidinha ... aí pronto ... já deixo lá ... aí eu vou ... enquanto 

eu tô varrendo a casa ...se ... eu me lembrar que tem alguma coisa no fogo ... porque eu sou 

assim ... aí eu vou olhar ... aí eu... fica lá num sabe? mas num ... porque o macarrão que ... 

por exemplo ... tem muitas pessoas ...que faz ... mas que gruda né? que pega ... aí tem que 

colocar óleo ... pois aqui em casa eu nunca coloquei óleo ... aqui em casa nunca ... aqui 

sempre foi sem óleo mesmo ... só óleo assim em outras coisas ... mas macarrão não ... 

macarrão eu faço sem óleo ... boto sal ... água e pronto ... ali ele fica lá ... aí quando tá um 

pouco mole né ... assim não muito ... igual a ... a ... a papa ... aí eu boto lá ... aí é tá ali ... eu 

boto ela e pego a escorredeira ... aí pego o pano ... enrolo na minha mão ... pra num queimar 

... 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 ... parece que fica num ... ou que pega ... aí pronto 

...E: não ... e o molho do macarrão? 

350 

... eles também num tão nem aí ... tem um ... tem:: namo/ que é assim ... namoro que sai ... vai 

... fica dentro do carro ... faz isso ... faz aquilo ... esquece ... de colocar preservativo ...e:: 

assim ... aí acontece as coisa ... acontece muito casos assim ... aí ... o vírus ... passa pra:: pra 

acompanhante né ... aí fica aquele negócio ... por isso que o namoro ... eu sei que ... o namoro 

hoje num:: num tá muito valorizado não ... 

358 

a minha tia e a ... uma amiga da gente se fantasiaram ... colocaram uma máscara lá ... umas 

roupas de homem ... tudo doido e aí a gente saiu do carro ... 
408 
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... daí depois o homem pegou ... apontou com o revólver pro amigo do rapaz e:: disse ... 

“quieto aí ... não ... não se mexa” ... daí pegou ... colocou ele dentro do carro e foi embora 

atrás do rapaz ... 

412 

... primeiro os ovos com a margarina e amanteiga ... depois coloca o resto dos ingredientes ... 

é:: bate na batedeira ... depois co/ passa manteiga na forma ... passa ma/ coloca pó Royal e 

coloca os ingredientes na forma ... depois coloca no forno pra assar e está pronto ... 

416 

ah ... porque adulto ... porque adulto ... é:: adulto faz é:: tanta coisa ... varre casa ... lava 

louça ...cozinha coisa ... de cuidar de criança ... ((riso)) como Lúcia ... como Lúcia ... meu 

primo que é nenê... Lúcia cuida tanto que os braço dela tudo doído ... de tanto colocar no 

braço ... é ruim ... ser criança ... ô ... ser adulto ... 

431 

faz ... pega um monte de ... pega uma caixa né ... aí pega os pneu ... pega um:: peraí:: um:: 

ferro ...aí colo/ aí fura ... fura ... todinho ... pega uns prego tudinho ... fura atrás ... fura na 

frente ... coloca uma antena assim pra cima e outra assim ... aí coloca um pneu de lata ... [...] 
449 

é um pneu de ... daquelas de ... lata ... de ... de como é? é:: só que é daquelas fichinhas assim 

... fichinha e coloca uma lata lá atrás pra ficar assim alto ... e coloca as fichinhas pequena 

assim ... aquelas fichas de ... de ... guaraná ... 

Verbo DEIXAR 

Modalidade ESCRITA 

Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo. 169 

Modalidade ORAL 

... mas no dia da viagem ... é ... eu me lembro de uma coisa muito interessante quando ... um 

amigo nosso foi deixar-nos no aeroporto ... eu ... mamãe e Isabela ... 
95 

... aí como eu tinha uma hora ... comprei a passagem e... deixei minhas malas num lugar 

seguro lá na rodoviária ... no porta-malas ... lógico ... 
101 

ele disse que as pessoas entram ... na ... na porta da casa e deixam os sapatos porque a ... a 

... o assoalho é tão lustroso ... tão brilhoso que ... há problemas ... 
114 

“Rose ... diga que é mentira ... diga que é mentira” ... menina ... chega ... foi me deixar no 

colégio ... nesse tempo eu estudava de uma às cinco ... 
230 

... e ele começou a gostar dela ... aí pediu ... porque ela foi só deixar ele né ...no hotel ... mas 

aí ele insistiu muito pra ficar ... 
241 

... era assim do tipo de pessoa que tratava bem ela ... mandava presentes quando queria 

conseguir alguma coisa ... né ... e ela tava na dele e tal... e ela foi lá deixar esse casaco de 

pele ... disse que não ia aceitar ... né ... porque sabia que era ...que aquele presente que ele 

tava dando a ela era porque ele tava interessado em alguma coisa ... 

276 

... como é que eles iam fugir ... porque tinha que fazer uma fuga ... o pai num ia deixar eles 

irem né ... se eles pedissem o pai num ia deixar... aí foi o que aconteceu ... 
325 

... esses dois casais quando vai pra festa ... ela disse que tava com sono ... aí ele vai deixar 

ela em casa ... aí:: já ... fica ... com outra ...aí quando chega aí pergunta se ele foi pra festa ... 

[...] 
358 

... os namoro de hoje num dá certo ... porque diz ... “a eu vou deixar você em casa ... você tá 

cansada ... num sei quê ... você tem que dormir cedo” ... aí já no outro dia começa as fofoca 

... 

Verbo DESCARREGAR 

Modalidade ESCRITA 

Caminhões descarregavam frutas na calçada da minha casa, bêbados brigavam de frente à 

minha casa com facas ... À noite, haviam tiros e gritos, provavelmente um resultado de briga 

entre "gangs". 

384-

385 

Modalidade ORAL 
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no Alecrim ... nas Quintas ... tá na divisa assim na ... no limite do Alecrim com as Quin/ no 

Alecrim com as Quintas ... tem lá ... é um ... sei lá periferia ... é gente bêbada assim sabe? 

sentada na calçada ... tinha uma feira perto ... aí vinha um caminhão e descarregava lá ... na 

calçada ... aí mainha ... “ei ... tire esse negócio daqui ... tire esse carro daqui” ...  

365 

Verbo DESCER 

Modalidade ORAL 

... naquela noite ...teve o aniversário ... teve a festa ... lá no hotel ... no hotel ... assim ... a gente 

foi descendo a ladeira... que embaixo tinha uma lagoa ... uma lagoazinha pequenininha ...  
388 

... então nós fomos para a praia ... e a praia é muito bonita... tem muitas pedras ... lá ... umas 

ondas muito alta ... tem morro ... a gente foi lá pro morro com minha prima ... descemos o 

morro com uma tauba de morro ... foi muito bom lá ... 

424 

Verbo EMPURRAR 

Modalidade ESCRITA 

Temendo ele que a secretária resolvesse contar a todos, ele tratou de matá-la empurrando-a 

pela janela do escritório que ficava no andar muito alto de um edificio. 
317 

Modalidade ORAL 

aí ele resolveu bater na porta né ... aí o velho ficou logo assustado né ... e tudo né ... aí 

perguntou e aí ele empurrou ele pra fora né ... empurrou o homem pra fora lá ... num quis 

entrar ... 

32 

... tem que se lavar os filtros porque veja só ... vai chegar ao ponto de o sujo vai entupir os 

filtros ... num vai ter condições mais de passar a água porque se passar a água ... entendeu ... 

ou se passar a pressão da água vai empurrar o lado que fica no filtro e vai passar a água e o 

sujo ... entendeu ... 

199 

quando meu pai viu que o carro ia virar ... aí ... virar não ... que ia bater ... aí ... segurou a 

barriga da minha mãe ... e empurrou o banco da frente que minha tia estava ... o empurrão 

foi tão grande que ela entrou pra dentro das ferragens do carro ... 

222 

... no caso ela tava junto com a noviça ... e ... ele ... o rapaz pegou as duas né ... mas aí a 

noviça caiu no meio do caminho ... caiu do carro ... eles empurraram a noviça ... ela abriu a 

porta e empurrou a noviça ... a freira ... é ... eles descobriram o local lá né ...onde ela tava 

um ... local que ela morava ...  

281 

... então ele resolve matar ... matar ela ... empurrando pela janela do escritório que ficava 

num alto edifício e ela cai no meio ... era muito alto e bate com a cabeça e fica inconsciente 

...  

305 

... Maria e João ... como eles dormiram ... aí foi né ... aí como foi depois ... chegaram e 

trancaram numa jaula ... João tr/ é:: trancou numa jaula ... e Maria ficou lá fazendo as coisa 

... aí ela disse à bruxa ... é:: “ei ... venha botar aqui o:: o:: o fogão pra botar porque eu num 

sei não” ... aí ... ela disse ... “tá bom” ... como ela foi fazer as coisa ... aí Maria pegou o pau 

e empurrou ela dentro do:: é:: da:: do fogão ... como empurrou ela no fogão ... o fogão era 

bem grande ... empurrou ela no fogão né? 

439 

... e ela tava quietinha no lugar dela ... num tava empurrando ele ... pode empurrar ele assim 

pra não ficar brigando com ela ... mas a gente quer brincar com ela porque ela ... num tava 

chutando ele ... 

443 

Verbo FECHAR 

Modalidade ESCRITA 

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 e testemunhasse contra ele em um processo que ele já 

tinha nas costas. 

298 

Na mesma, também se encontra uma enorme janela, uma porta pintada de marrom, a qual só 

se fecha por dentro porque a mesma não tem chave, é fechada apenas por Tincos. 
319 

Modalidade ORAL 
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... então aconteceu que o Atheneu tava numa baderna tão grande que foram buscar um diretor 

famoso que tinha lá no Salesiano ... para assumir a direção do Atheneu ... então quando o 

cara chegou simplesmente botou chave em todos os corredores ... todas as portas ... fechou 

... depois das sete e quinze ninguém entrava mais ... 

51 

eu tentei dormir mas ... não consegui ((riso)) nenhum momento ... quer dizer ... nenhum 

momento não ... eu fechava os olhos e ... tentava num ... num me ligar no ... no que tava 

acontecendo do lado de fora ... que era uma ... uma ... uma forte tempestade ... uma chuva 

forte ... 

95 

... por exemplo ... a ordem é para lavar o filtro quatro ... né ... então eles param ... eles fecham 

a comporta ... como se fosse uma comporta de represa ... fecha ... daquela água que vem do 

decantador ... entendeu ... ele fecha ali para num entrar mais água flocada ...  

199 

... faz bastante frio dentro da sala ... ela num gosta que a gente feche a porta ... a porta tá 

meia quebrada ... o trinco ... já roubaram num sei quantas vezes várias coisas lá da sala ... 
328 

.. aí o policial viu ... só sei que o policial viu né ... e ele queria sair ... aí o policial fechou  a 

... a porta sabe? aí eu sei que fechou ... fechou a porta num sabe? 
346 

.. aí ela falou ... “não ... num vou deixar não” ... e fechou a porta ... aí foi jantar ... aí ele 

bateu de novo ... aí ele falou ... “lembra da promessa? eu num vou pegar sua bola de novo” 

... [...] 
389 

... aí ... ela ... 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?” 

Verbo JOGAR 

Modalidade ESCRITA 

... aí o motorista também tava muito melado né ... aí passou ... aí na ... na ... na ... aí o motorista 

não deixou passar ... aí ele cortou pela direita e trancou a gente e jogou todo mundo na BR 

... aí foi aquele aperreio todo né ...  

22 

mas o motorista não passou pela direita, então o ônibus passou pela direita e trancou agente 

e jogou todo mundo na estrada. 
44 

quando o rapaz conseguiu pegar a sua maleta o bandido ficou atraz dele e ele teve que fuguir 

de elecoptero e começou a jogar o dinheiro para fora do elecoptero e as pessoas que estavam 

nas ruas pegaram todo o dinheiro. 

421 

Modalidade ORAL 

... aí o velho sabia ...mas num ... num quis dizer ... num sei porque num quis dizer ... aí já 

levaram lá a ferramenta ... a páe tudo pra cavar lá no cemitério ... foram lá ... aí a noite ... 

tinha que ser à noite ... meia noite ... aí foram lá ...aí ca/ aí desin/ desenterraram lá o negócio 

né ... tipo umas pedras assim ... desenterraram... aí ... aí jogaram ... jogaram num lugar lá e 

tocaram fogo lá ... era tipo umas pedra mas num era pedra não ... 

33 

aí eu não podia dizer que tinha sido eu que tinha trancado ele ... né ... que foi que eu fiz ... 

joguei a chave no lixo ... e saí feito uma louca ... na escola ... procurando o diretor ... 
51 

... depois que esse molho tá todo pronto ... Eu jogo o arroz e deixo cozinhar o arroz ... com a 

tampa ... né ... [...] 60 

cubro esse prato com alface e jogo essa salada por cima ...né ... e ponho na geladeira ... 

... e eles passavam as notícias novamente todas distorcidas ... Chegaram até invadir ... jogar 

bomba dentro ... de novo em ... lá no[Iraque] ... 
163 

... aí primeiro ele joga uma camada ... uma quantidade de ar ... joga só ar nessa tubulação... 

aí o sujo que tá armazenado lá em cima ... 
199 

... você vai jogar água ... fecha o ar e joga água de baixo para cima... aí a água vai subir ... 

essa água ... é água ... é água ... não ... não é tratável essa água ... podeser a mesma água que 

você recolhe de lá ... por quê? eu vou explicar já ... você joga é ... essa água pra cima ... então 

a água suja ... a água que tá suja lá de poeira  

200 
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... o filme começa quando ... o nascimento de Pinguim ... um dos personagens do filme ... ele 

nasce deficiente ... a família dele com vergonha ... por pertencer a uma alta sociedade ... 

decide jogá-lo no rio ... é ... e joga-o no rio ...então esse rio tem uma forte correnteza e leva 

ele pra bem longe ...  

305 

... tinha um bêbado lá né ... mainha jogava balde d’água nele ... pra ele sair  365 

.. daí o amigo dele chegou com um monte de saco cheio d'água ... começou a jogar no homem 

... o homem dando tiro ... ele subiu no carro com a moça e fugiu e o amigo deleé ... jogando 

saco cheio d'água nele ... daí depois o homem pegou ... apontou com o revólver pro amigodo 

rapaz e:: disse ... “quieto aí ... não ... não se mexa” ...  

412 

... daí o homem chegou perto dele ... do lado do carro ... daí ele pegou o picolé ... jogou na 

cabeça do homem ... jogou na cabeça do homem ... o homem era careca ... bem gordo ... 
413 

... aí a madrasta dele deu milho e um pão ... pra comer no caminho ... aí jogaram ... 

jogaram...milho ... aí ... chegaram numa casa que ele tava muito cansado... chegaram numa 

casa ... 

439 

... bota ... bota na bacia ... e ... depois enrola ... enrola ... enrola ... aí ( ) um bocado de coisa 

dentro ... enrola ...enrola ... enrola ... aí depois joga a bacia na ... na água ... aí demora um 

pouquinho ... como você vê... a bacia tá lá dentro ..  

442 

Verbo LANÇAR 

Modalidade ESCRITA 

eu vou relatar um:: como se faz:: descrever como é que se faz o tratamento de uma água ... 

né ... numa estação totalmente de água ... você quer abastecer uma cidade com água tratada 

... você pega a água ... faz um tratamento e lança pra cidade ... bom ... primeiro passo é 

recolher do manancial ... 

194 

A última fase é a cloração, nessa é feita a aplicação de cloro da Maneira mais simples. A 

água passa e o cloro e pingado na quantidade certa é feita do mesmo modo que a coagulação. 

Depois de aplicado o cloro, a água pode ser lançada na rede de distrilbuição e ser distribuída 

para a população. 

208 

Verbo LEVAR 

Modalidade ESCRITA 

Certo dia o pai foi para universidade e foi chamado com urgência para socorrer na 

enfermaria, um menino que havia se machucado, não me lembro com que. Outros alunos o 

levaram para enfermaria, quando chegou lá foi medicado, mas morreu, antes de morrer ele 

disse uma frase para o médico. [...] 
46 

Num dia muito ensolarado a família junto com o velho foram fazer um pique-nic, numa parte 

que tinha muito verde. Levaram a comida para lá. 

Vou untar a forma e coloco a massa nela e levo ao forno por uns 10 minutos para precozer, 

sim a sobra de massa eu aproveito para fazer enroladinhos com salcicha  
48 

Agora leve a massa a uma forma que esteja untada com manteiga e polvilhada com trigo, 

dessa forma você não correrá o risco da massa queimar. 
92 

Jorge trabalhou muitos anos na casa de uma família muito rica em nossa cidade. O dono da 

casa viajava muito e, numa dessas viagens, resolveu levar o Jorge como acompanhante. A 

cidade que eles deveriam ir era Recife e permaneceriam por lá durante um dois dias - tempo 

que seria o suficiente para o seu patrão resolver todos os compromissos. 

165 

A esquerda da entrada tem uma escada que leva aos andares superiores, e um corredor que 

à esquerda também possui 3 salas grandes e do lado direito 2 banheiro c/ 2 divisões e mais a 

biblioteca. 

300 

Fazer o suco c/ o leite ou utilizar 1 colher (sobremesa) da essência desejada. Depois que o 

suco estiver pronto, passar no liquidificador com 1 colher (café) de liga neutra, colocar em 

uma tigela e levar ao congelador até ficar firme (2 à 3 hs). 

301 

Eu estudava num curso de preparação às escolas militares, e os responsaveis pelo curso 

tiveram a ideia de nos levar a um acampamento. 
315 
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Este plano utilizava os pinguins como arma secreta, onde cada pinguim levava um míssel que 

seria detonado automaticamente. 
317 

Um dia, minha mãe me levou ao alergista, para saber o porquê das noites que eu passava 

com falta de ar, e ele (o alergista) disse que a solução seria uma mudança, pois a casa estava 

com infiltração, o que provocava "mofo". 

384 

Era umma ves umma furmiga Ela Timnia mae E pai Ela vivia Com a vo chego unma 

furmigimnia chamo a furmigimnia foi para a lagoa a furmigimnia foi para casa decho a 

fumigimnia Na lagoa ai passo um omi O omi Pego a furmigimnia levo a furmigimnia Bateu 

Na porta a vo dela nao foi para o casameto. 

432 

Modalidade ORAL   

... um rosto muito estragado ... aí levaram lá os outros alunos o amigo dele ... levaram ele lá 

pra enfermaria lá ... e ele que tava lá teve que prestar socorro ao cara lá né ... [...] 
26-27 

... aí/ cobriu lá o corpo né ... e levou lá pra o ... o:: fazer a necrópsia lá né ... aí ele foi pra 

casa né ... 

... num sei porque num quis dizer ... aí já levaram lá a ferramenta ... a pá e tudo pra cavar lá 

no cemitério ... 
33 

“olha ... vai duas pra sala de aula assistir à data comemorativa ... eu vou começar a chorar 

e vou dizer que estou doente ... uma vai chegar ... vai chamar o diretor ... vai dizer que eu 

estou doente pra poder ... você vai chamar as outras que estão no auditório ... que é pra me 

levar pro hospital” ... 

52 

... “e agora oque a gente faz? eu vou chamar Vilma ... porque Vilma tem um pai que trabalha 

aqui perto e tem um carro que vai levar a gente pro pronto-socorro” 
53 

... imagine você ... pra bater na criança porque ela tava:: deitada ... mas depois com 

arepreensão da mãe ... ele foi pegou a criança ... botou nos ombros e levou a criança ... e foi 

seguiuné ... caminho ... só que passou muitos dias nessa caminhada e chegou um tempo que 

eles num tinhamais nada ... 

77 

... iria ter um castigo pra ele o vendedor e ... que ele levasse o material porque ele era um dos 

maiores compradores daquele ... daquela época pra ... de material pra ... pra construção 
114 

tem cerca ... tem cercas ... e não tem nada indicando ... que num ... que num pode ser é ... 

violado... num pode levar galhos ... num pode tirar plantas ... num pode tirar animais ... mas 

nós sabemosque é ... a da existência de até campeonatos de motocicleta lá dentro daquelas 

dunas ... 

120 

ele leva um jornal dizendo que o pai dele foi assassinado... [...] 
188 

e o doutor ... que é amigo dele ... levou outro jornal para o passado 

a potência do raio ... levaria o carro para o futuro 189 

aí na hora minha mãe foi pro hospi/ começou a sentir dor ... meu pai levou ela pro hospital 

... 
223 

ele levou ela pro hotel ... 234 

então por que que ele levou ela pro motel? 235 

 “eu posso levar você lá”... [...] 

240 
então quando ela pegou o carro do jeito que ele queria ... super veloz ... minha filha ... botou 

... pé na tábua ... aí levou ele até o hotel... [...]  

aí então ela ... levou ele até o hotel ... 

aí tinha um sócio ... aí ele levou ela pra ir ... chegando lá ele pediu um prato ... 242 

só as roupas que ela tinha ... trago sabe? só aquelas mesmo ... michuruca mesmo ... num levou 

nada de luxo ... 
243 

e assim que ela entrou no carro começou a admirá-lo e pediu p/ levar o carro, e pé na tábua. 266 

aí teve um dia que ela saiu à noite ... conseguiu sair e levar a noviça né ... uma noviça do 

quarto ao lado novinha ... 
281 
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... se você for direto tem esse corredor que tem as salas ... mas você dobrando à direita tem 

mais uma escada ... né ... que leva ao segundo andar ... 
285 

aí a gente prepara bota uma colherzinha de liga neutra e passa no liquidificador de novo ... 

o suco e mais essa ... a liga ... aí depois bota no recipiente e leva pro congelador ... e deixa 

passar duas ... três horas mais ou menos até ele ficar um pouco firme ...  

286 

... e começou a divisão de alimentos ... cada um levou um alimento na sua mochila ... pensando 

que ia comer sozinho .. 
304 

... por pertencer a uma alta sociedade ... decide jogá-lo no rio ... é ... e joga-o no rio ...então 

esse rio tem uma forte correnteza e leva ele pra bem longe ... ele vai parar numa gruta ... [...] 
305 

... o Pinguim ele tem um plano de pegar os pinguins que faziam parte da turma dele ... e 

colocar bombas nas suas costas e levar todos ao centro da cidade e detonar essas bombas ... 

... e quando Batman se distanciasse da cidade ... ele poderia levar todos os pinguins para o 

centro da cidade ... e no centro da cidade detonaria as bombas e assim acabaria com Gotan 

City ... 

306 

quando o pessoal leva lanche né ... o colégio ... a turma fica reunida no colégio ... aí quando 

o pessoal leva lanche ... todo mundo lancha ... ou então... fica todo mundo no pátio 

conversando ... 

329 

... aí a gente encontrou esse guia Luciano ... aí ele levou a gente pra ... pra conhecer ... 

conhecer onde era ... ele falou das macaxeira desde novinho ... sabe? 
342 

.. aí quando foi ele pegou no táxi ... aí ia levar ele pro hospital ... porque todo mundo tava 

sabendo que foi um lobisomem que atacou ... 
345 

.. é a diversão noturna ali ... ou então palavras cruzadas ...que a gente vai ... a gente leva 

palavras cruzadas ... e sempre fica em cima do ... do centro ... Porque num tem mais nenhum 

... nenhum lugar tão óbvio quanto esse ... 

373 

... daí o homem levou uma bolsa cheia de dinheiro sem ele saber que na mala dele ... 
410-

411 

daí vinham os homens de lá ... dentro ... daí levaram ele lá pra dentro ...trancaram eles num 

quarto onde tava o amigo deles ... 
413 

... aí ... aí ... a vovozinha foi ... aí botou ela ... aí levou ela pro médico ... e ela num comeu bolo 

... brigadeiro ... nem essas coisas doces ... nem nada ... 
428 

... aí eles ... leva pasta pra levar pro colégio ... 441 

Verbo METER 

Modalidade ORAL 

... depois ele pegou um cabo de vassoura meteu no gato e o gato foi embora ... [...] 

28 ... aí ele pegou quando ele pegou lá um cano ... e saiu correndo atrás do gato meteu no gato 

e o gato foi embora de novo né ... 

... e de vez em quando o menino era ... era agressivo também né ... meteu ... uma vez pegou 

um ... um pedaço de pau e meteu na cabeça do pai ... 
31 

esposo ... a esposa ... qualquer coisa ... mete a faca ... mata ... mete o machado no pescoço ... 

e rola tudo ... como é que pode? é o fim do mundo ... é o fim da era...  
254 

Verbo PERSEGUIR 

Modalidade ESCRITA 

Batman cai na armadilha e persegue o Pinguim. 317 

Batman percebeu que os pinguins eram levados por vibrações, logo ele interferiu nessa 

frequência e os pinguins voltam a gruta. Aproveitando a chance, Batman os perseguem. 
318 

Verbo PÔR 

Modalidade ESCRITA 

Achei fantástico! Ele pegou uma pitada de clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs 

num pequeno becker com água foi aquele fogo desfilando dentro do becker.  
66 
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Coloco os legumes ralados na panela com a cebola e o alho dourado, ponho o arroz e água 

até cobrir tudo. Em seguida descasco umas batatas e ponho para cozinhar; estando cozidas 

faço um purê com queijo ralado, manteiga, gema de ôvo, leite e as batatas bem amassadas. 

Neste ínterim, o arroz está semi-pronto, unto uma forma, redonda e furada no meio, com 

manteiga e ponho o arroz ainda quente socando-o. ponho no forno uns 10 minutos, retiro-o 

e viro num prato como se fosse um bolo. 
69-70 

Ponho óleo no fogão para esquentar e quando está bem quente, ponho o peixe para fritar. 

estando frito retiro-o e coloco num prato forrado com alfaces frescas e rodelas de cebolas 

finas para ornamentar. 

Modalidade ORAL 

... enquanto isso eu cozinho umas batatas ... não é ... ainda na casca para ficar aquela:: pra 

ela não ficar muito molhada ... ela fica mais:: mole ... mas não fica molhada com água... ela 

fica mole ... mas:: mole sem ser aguada como essa outra que cozinha na água ... então põe a 

batata pra cozinhar ... prepara o arroz ... né ... faz aquela limpeza total ... [...] 
60 

... eu pego maçã ... eu jogo:: eu corto maçã picada ... eu pego passas ... eu pego abacaxi ... eu 

pego cebola ... tomate e faço uma salada dentro desta salada ... né ... coloco um pouquinho 

de azeite e coloco a maionese ...pouquinho ... depois eu pego um prato e:: cubro esse prato 

com alface e jogo essa salada por cima ... né ... e ponho na geladeira ... 

... coloco umas cebolinha ... bem cortada ... bem fina em cima desse peixe ... umas coisas de 

tomate também ... que é pra ... e umas rodelas de limão ao lado do peixe ... porque 

determinadas pessoas gostam que ele fique mais puxado pro limão ... aí eu coloco ... então 

esse prato tá arrumado ... então eu ponho a mesa ... aí ponho a salada ... o arroz e o peixe ... 

posterior a isso tem pessoas que gostam de molhos ... 

61 

... geralmente eu coloco um quilo de açúcar ... mais ou menos isso ... pego o açúcar ... coloco 

dentro de uma vasilha ...açúcar peneirado ... ponho uma manteiga e mexo até que ele fique 

meia:: ela se misture e fique meiacremosa ... 

83 

não ... tudo bem ... exatamente porque nos presídios é:: de hoje em dia ... você ... a pessoa 

mata ... você põe ela no presídio ... ela entra em contato ... às vezes ... com pessoas muito mais 

perigosas que ... que só ensinam ela a matar ... 

216 

Verbo PULAR 

Modalidade ORAL 

... é uma revolução muito grande ... ele pode até criar os pés e pular um degrau ... 87 

... tudo que tá preservado pela natureza ... eu acho bonito ... tem as pedras ... que a gente pula 

pra água ... 
370 

Verbo PUXAR 

Modalidade ORAL 

tava um pouco tenso e ... e aquele pessoal é ... super bem vestido e empalitozado ... aqueles 

senhores assim num dando a mínima pra aquele avião ... aquela máquina metálica ... ((riso)) 

entravam e puxavam seu jornal ao meu lado ...ne/ nessa ... nessa vez eu fiquei na cadeira do 

meio ... naquelas poltronas do meio do avião ...  

98 

.. o Sandrinho tava com o violão ecom Hélio também ... aí:: tava com o Sandrinho ... com o 

Hélio no violão né ... então eu já puxei o Sandrinho e tava sem violão lá atrás e tudo no ônibus 

... e eu puxei Sandrinho pra lá e comecei acantar corinho e tudo ... cantar música lá do 

Catedral e tudo mais ... 

176 

... porque ele era um espírito bom ... por isso que ele ficou na terra ... até um certo ponto ...aí 

no final ele vai embora ... aparece uma luz ... assim bem ... bem bonita ... aí puxa ele ... sabe? 

Ela... ele dá um beijo nela ... começa a tocar a música ... aquela música ... hum ... aí eu chorei 

demais ...menina ... 

238 

... aí quando chegou num determinado ponto eu puxei uma corda que tava atrás dele ... aí 

quando eu puxei ele caiu ... aí terminou ... 
397 

Verbo REMOVER 

Modalidade ORAL 
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... mas muita poeira e eu tive que remover essa poeira ... eu removi com panos secos ... porque 

era uma poeira de ... de calissa ... uma poeira branca ... uma poeira quase de giz né ... 
142 

Verbo RETIRAR 

Modalidade ESCRITA 

Ponho óleo no fogão para esquentar e quando está bem quente, ponho o peixe para fritar. 

estando frito retiro-o e coloco num prato forrado com alfaces frescas e rodelas de cebolas 

finas para ornamentar. 

70 

Modalidade ORAL 

... então eu retiro esse arroz da panela e coloco na forma e deixo ele esfriar bem socado ... 60 

... depois eu retiro essa posta de peixe ... coloco pra secar num papel ... como é que chama ... 

papel:: que ... absorvente ... pra retirar o excesso de óleo ... 
61 

Verbo SEGUIR 

Modalidade ESCRITA 

Eles entraram numa espécie de galeria onde tinha muitas lojas, restaurantes e muita gente. A 

noviça que estava sempre ao lado da freira "cantora" descobriu onde ela estava, seguindo-

os de carro e avisou p/ a madre. 

299 

então os pinguins começam a voltar pra gruta e Batman vai seguir os pinguins e vai chegar 

até à gruta ... 
307 

Modalidade ORAL 

... o cara ... que tinha se acidentado apareceu de novo né ... chamando ele pra ir lá no 

cemitério o cara ... tinha um negócio pra mostrar né ... aí foi e seguiu né ... aí ele à noite né 

sozinho ... botou lá um agasalho ... tava muito frio ... aí foi aí seguiu o cara né ... seguiu o 

cara ... ele tava sempre assim um pouco de longe ... uma certa distância ... aí seguiu até lá em 

cima né ... ... e ele tinha que fazer uma viagem ... uma viagem ... é ... parece que era ... pra ... 

Nova Iorque ... e:: no momento não tinha motorista ... pra segui-lo ... 

29 

Verbo SOBREVOAR 

Modalidade ORAL 

... nesse livro que eu tenho né? de fotografias e ... eu não me achava muito capaz de pintar 

essa ... praia né? por causa do ... do desafio dos pássaros tem muito pássaro sobrevoando a 

praia e ... no ... no final do ano passado eu me coloquei como meta tentar pintar essa fotografia 

... 

130 

Verbo SUBIR 

Modalidade ESCRITA 

este é o primeiro pavimento, para se chegar ao segundo retorna-se a sala de estar e sobe-se 

uma escadaria; após subir a escada, encontra-se à direita um banheiro social e em frente a 

escada o quarto principal composto por: uma cama, dois criados-mudo, uma televisão, um 

guarda roupa, uma rede armada e um banheiro. 

69 

Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns cem metros da pista. 

Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até o seu topo. Qual não foi a nossa 

surpresa quando olhamos para baixo e encontramos um bosque de árvores muito altas, 

algumas sem folhas. [...] 169 

Um dos momentos mais emocionantes foi quando subi uma duna de areia, sentei e fiquei 

observando os últimos raios de sol sobre a vegetação mais à frente. Inesquecível essa imagem. 

Modalidade ORAL 

... quando você termina de subir a escada ... em frente ... tem o quarto principal ... né ... que 

é o meu quarto ... que é um quarto grande ... com suíte ... nesse quarto eu tenho a minha cama 

... os dois criados mudos ... um guarda-roupa ... uma televisão ... uma rede armada pra eu me 

deitar de vez em quando ... 

58 
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... as festas que existe lá é mais nessa rua onde tem:: essa Rua da Matriz ... subindo nessa 

cidade ... nós temos uma quadra ... nessa quadra nós encon/ nós encontramos uns jovens 

esportistas que todas as noites estão lá ... fazendo competições ... 

80 

... assim que você termina de subir a escada ...tem a sala onde fica ... onde funciona a 

tesouraria ... a tesouraria do colégio ... 
284 

Verbo TIRAR 

Modalidade ESCRITA 

Quando eu tiro a pizza do forno enrolo em um plástico tendo o cuidado para não deixar ar,isso 

se eu quiser guardá-la. 
48 

você não pensa em tirar a montanha? 140 

Deixe secar a tela, o compensado ou eucatex e, se preciso for, passe uma lixa para tirar os 

excessos de tinta ou de gêsso. Feito isso, podese começar o trabalho de pintura propriamente 

dito. 

171 

Ao chegá-las no hotel o rapaz tirou o seu casaco e colocou-o nela, porque o seu traje não 

estava adequado p/ o ambiente, que só existia pessoas bem vestidas. 
266 

Modalidade ORAL 

...num sei com que arma também ... se ele tava morto ... ((riso)) num sei de onde ele tirou a 

arma lá né... aí atirou e matou o velho né ... 
34 

... depois eu vou colocando aos poucos a ... a farinha de trigo e mexendo com a ... com a 

colher ... mexendo quando tiver já bem assim um pouco consistente ... aí eu tiro a colher e 

mexo com as mãos né? 

40 

... eu não gosto de determinada salada ... então eu já tiro essa salada ... então esse peixe ... 

que eu faço muito lá em casa é um peixe frito ... então a primeira coisa que eu faço é ... pegar 

o cardápio e ver o que que eu vou fazer ... 

59 

... isso me tocou muito e eu fiquei imaginando que era uma crueldade ... e depois de um bom 

tempo ... o pai dele ficou né ... tirou a bainha ... a bainha ... foi me contaram assim que parece 

que ele tinha usado a bainha pra bater na criança ... 

77 

.. e não tem nada indicando ... que num ... que num pode ser é ... violado... num pode levar 

galhos ... num pode tirar plantas ... num pode tirar animais ... mas nós sabemos que é ... a da 

existência de até campeonatos de motocicleta lá dentro daquelas dunas ...  

120 

... a drenagem da quadra tinha uma canalização ... uma calha que ... que tirava água da 

quadra ... a quadra deveria ter alguma atividade lá para os quatro placar né ... para os quatro 

né ...  

194 

quando meu pai viu que o carro ia virar ... aí ... virar não ... que ia bater ... aí ... segurou a 

barriga da minha mãe ... e empurrou o banco da frente que minha tia estava ... o empurrão 

foi tão grande queela entrou pra dentro das ferragens do carro ... aí eu sei que ... e ela ficou 

dentro do ... das ferragens do carro ... fratu/ fraturou a perna ... sabe? foi uma luta pra tirar 

ela de dentro do carro ... o motorista... primo da minha mãe quebrou ... o ... a cara toda ... o 

rosto ... sabe? ficou só os pedaços ... 

222 

Quando chegou lá ... ele tirou o casaco ... que ela tava muito exposta ... tava com uma saia 

curta ... e uma mini-blusa ... aí ele tirou o casaco dele ... E colocou nela ...  
234 

.. aí ... e ele também de paletó todo bonito né ... todo bem trajado ...então ele tirou o casaco 

dele e colocou nela pra pelo menos disfarçar um pouco ...  
240 

... falando em dinheiro ... pra ele ... é o ponto fraco dele ... sabe? você quer machucar ele ... é 

você querer tirar dinheiro dele ... 
259 

... que faz o sorvete no caso ... ficar um pouco mais cremoso... sabe? ele cresce e fica ... fica 

cremoso né ... ele não vai ficar ... não tem perigo de ficar duro ... agente passa na batedeira 

durante dez minutos ... não é ... o suco que fez antes com a liga e mais essa sobremesa ... 

depois que tira do congelador ... e volta pro congelador e espera dar o ... o ponto certo... não 

é? 

287 
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... tava vendo aquele coquetel né... aquele que faz caça-palavra ... eu gosto de caçar palavra 

... aí eu tava só ... aí lá eu tirei um papel... claro ... aí veio o papel ... aí pronto menina ... 

peguei o guia ... peguei o guia ... aí eu peguei ele ...aí quando foi Cristiane ... 

340 

“ó ... você mata ... daí quando você for pra cadeia eu ... eu ... eu faço alguma coisa lá ... pra 

tirar você de lá”  
382 

.. aí no dia da festa ... quando todo ... quando eles foram tirar ... o vinho branco que:: que ... 

que:: eles tinham derramado ... num tinha vinho branco ... só tinha água ... porque todos 

ficaram se confiando que o outro ia botar vinho branco ... que todos botaram água ... 

398 

Verbo TRANSPORTAR 

Modalidade ORAL 

gostei ... sua janela é belíssima ... I: ela está às suas ordens ... quando você tiver um caminhão 

para transportá-la ... ((riso)) 
145 

Verbo TRAZER 

Modalidade ESCRITA 

Em uma certa ocasião, quando estavam com fome, a cachorra trouxe uma caça e a sinhá 

ficou feliz, fazendo uma festa ao beijar a boca da cachorra. 
91 

Todos nós trouxemos uma mochila, dentro dessas mochilas havia mais comida do que 

utensilios pessoais.  
315 

Meu grupo, infelizmente não foi o vencedor. O grupo vencedor era aquele que trouxesse 

mais fita. 
316 

Modalidade ORAL 

é ... já ... ele já traz ela pronta com a camada de tinta e gesso ... 137 

...se eu soubesse dirigir ... por isso que é bom ... a pessoa saber dirigir ... né? porque numa 

hora dessa... “pai vá pra trás que eu vou aí pra frente” ... trazia o carro tranqüilamente ... 

mas num sei ... num sei nem pra onde é que vai ... sei algumas coisas ... mas assim pra trazer 

o carro ... de repente ... ia ser muito pior ... 

225 

... o prefeito disse ... “cada pessoa vai trazer um copo de vinho branco e de/ derramar no 

barril que vai ficar no centro da cidade” ... 
398 

. aí almoçaram e tudo ... e na volta ... esse meu ... primo da minha mãe tava meio bêbado ... 

mas insistiu e trouxe minha mãe ...isso já era de noite ... minha mãe ... meu pai ... meu tio ... 

irmão da minha mãe ... e minha tia também ... irmã da minha mãe ... eu sei que minha família 

... dentro do carro ... aí quando vinha ali no rio Tietê ... 

222 

... aí eu gostei ... foi divertido ... mas até que assim eu num tava querendo ir sabe? aí quando 

foi ... minha mãe trouxe ... trouxe ... biquini e essas coisa... maiô ... num sabe? Ela trouxe 

maiô aí disse ... “ei ... você vai?” 

337 

Verbo ULTRAPASSAR 

Modalidade ESCRITA 

Toca-se a campainha no estreito e uma pessoa vem abrir. Ultrapassando o portão sobe-se um 

degrau para a direita estamos na varanda; vizinho a garagem; na varanda encontra-se uma 

grande porta de madeira que introduz a sala de estar e a de jantar (...) 

68 

 


