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RESUMO 

 

Este trabalho trata da relação locução adjetiva/ adjetivo, com foco nas motivações para 

o uso de uma ou de outra forma, em situações em que o falante tem a possibilidade de 

escolha entre um adjetivo ou uma locução adjetiva virtualmente correspondente e vice-

versa. Em linhas gerais, objetiva-se investigar a possibilidade da correlação entre 

locução adjetiva e adjetivo, identificando motivações de uso para o adjetivo ou para a 

locução adjetiva. O suporte teórico deste trabalho é a Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), a qual agrupa pressupostos teórico-metodológicos da Linguística 

Funcional norte-americana, representada por autores como Givón (1984), Bybee (2010), 

Traugott (2011), e da Linguística Cognitiva, tal como desenvolvida por Lakoff (1987), 

Langacker (1987) e Lakoff e Johnson (2002). No que se refere aos procedimentos 

metodológicos, esta pesquisa é de caráter quali-quantitativo: primeiro foi feito o 

levantamento dos dados nos textos que compuseram o corpus, seguido de uma análise 

da cada um deles, especialmente das locuções adjetivas nos níveis semântico, 

morfossintático, textual e pragmático. O corpus é composto de 36 textos, retirados de 

12 edições da revista Veja, publicadas entre janeiro e março de 2013. Quanto aos 

resultados, tratando-se das locuções adjetivas com adjetivos correlatos, a pesquisa 

mostrou que a escolha da locução se dá, principalmente, por mudança semântica, pelo 

uso de formas lexicalizadas, por casos de priming e por motivação estilística, revelando 

que as escolhas de formas vão além de questões de léxico, havendo, também, 

motivações de cunho sintático, semântico e pragmático, entre outros. 

  

Palavras-Chave: Locução adjetiva. Adjetivo. Linguística Funcional Centrada no Uso 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the relationship locução adjetiva / adjective, focusing the 

reasons for using one form or the other one, in situations where the speaker has a choice 

between an adjective or a locução adjetiva virtually correspondent and vice versa. In 

general, the objective is to investigate the possibility of correlation between locução 

adjetiva and adjective, and to identify motivations for the use of one form or the other 

one. The theoretical support of this paper is the Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), which groups together theoretical and methodological assumptions of North 

American Functional Linguistics, represented by authors as Givón (1984), Bybee 

(2010), Traugott (2011), and Cognitive Linguistics, as developed by Lakoff (1987), 

Langacker (1987) and Lakoff and Johnson (2002). As regards the methodological 

procedures, this research is of qualitative and quantitative character: at first, we did the 

survey data in the texts that made up the corpus, followed by analysis of each them, 

especially the locução adjetiva, by considering the semantic, morphosyntactic, cognitive 

and pragmatic aspects. The corpus is composed of 36 texts, taken from 12 issues of the 

Veja magazine, published between January 2013 and March 2013. As for the results, in 

the case of locução adjetiva with related adjectives, this research has shown that the 

choice of former is due to semantic change, the use of lexicalized forms, to priming 

cases or to stylistic motivations. It means that the choices of one of these two forms go 

beyond lexical issues, since there are other motivations, such as syntactic, semantic and 

pragmatic ones. 

 

Keywords: Locução adjetiva. Adjective. Linguística Funcional Centrada no Uso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nesta seção, faz-se uma apresentação geral do trabalho, sintetizando os 

elementos do objeto de estudo, do referencial teórico e da metodologia da pesquisa. Por 

fim, há uma descrição da estrutura geral do texto, demonstrando de modo sucinto quais 

as seções em que o trabalho está dividido e como elas se desenvolvem. 

 

1.1 Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo deste trabalho é a relação entre locução adjetiva e adjetivo, 

especialmente no que se refere às motivações para o uso de uma ou de outra forma, 

dada uma situação em que o falante tem a possibilidade de escolha entre um adjetivo ou 

uma locução adjetiva com proximidade semântica, tida como correspondente daquele. 

O adjetivo é definido como a classe de palavra responsável por modificar o 

sentido de um substantivo ou classe similar, atribuindo-lhe novas propriedades 

(BECHARA, 2009). A locução adjetiva, por sua vez, é uma construção formada por 

uma preposição e um substantivo, que juntos possuem, do mesmo modo que o adjetivo, 

função de modificador nominal (CIPRO NETO; INFANTE, 1998). 

 Esses dois elementos possuem a mesma função e, por vezes, equivalência 

semântica, além de o adjetivo e o núcleo da locução adjetiva poderem ser cognatos. 

Desse modo, alguns autores, a exemplo de Bechara (2009) e Neves (2011), sugerem que 

existem situações em que essas formas são correlatas, ou seja, podem ser substituídas 

entre si sem que ocorram alterações semântico-pragmáticas no texto em que a forma 

está inserida. Para este trabalho, no entanto, defende-se que qualquer mudança na forma 

ocasiona uma mudança na função, por mais sutil que esta seja. 

 

1.2 Justificativa e questões de pesquisa 

 

Após um trabalho de consulta realizado em diversas gramáticas - a exemplo de 

Bechara (2009), Castilho (2010), e Neves (2011) - chegou-se à conclusão de que a 

locução adjetiva ainda pode ser matéria de diversos estudos, uma vez que, até o 

momento, os materiais consultados apresentaram pouco conteúdo no que se refere a 

esse tipo de modificador. 
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 Além disso, há a questão da correlação entre locução adjetiva e adjetivo, que 

merece uma análise mais aprofundada. Um exemplo disso é a relação entre o adjetivo 

pascal e a locução adjetiva de páscoa: considerando-se apenas a semântica, não é 

inapropriado dizer que ovo pascal é um correlato de ovo de páscoa, porém, nas 

situações reais de uso da língua, é pouco provável (ou mesmo, improvável) que algum 

falante/ escrevente empregue OVO PASCAL, dado que a expressão utilizada para 

designar ovos de chocolate vendidos na páscoa é ovo de páscoa. Do mesmo modo, em 

colomba pascal, o adjetivo pascal dificilmente seria substituído pela locução de páscoa, 

pois a construção1 está cristalizada com o adjetivo, não com a locução adjetiva. 

Em síntese, a realização desta pesquisa justifica-se pelo fato de a locução 

adjetiva ainda ser uma construção pouco explorada, sobretudo quando se considera a 

discussão sobre a correlação entre uma locução adjetiva e um adjetivo possivelmente 

correspondente. 

Com base nessas considerações, elencamos algumas questões, as quais vão 

servir de guia para este trabalho.  

 

(i) Qual a frequência de uso da locução adjetiva e do adjetivo no corpus? 

(ii) Qual o tipo de codificação do modificador (locução adjetiva ou adjetivo) 

mais recorrente quando há possibilidade de correspondência entre essas 

formas? 

(iii) Que motivações estão implicadas no uso de uma locução adjetiva em 

lugar do adjetivo virtualmente correspondente e vice-versa? 

(iv) Que alterações semântico-pragmáticas decorrem do uso da locução 

adjetiva ou do adjetivo provavelmente correspondente? 

 

1.3 Hipóteses  

 

As hipóteses para as questões de pesquisa são as seguintes: 

 

(i) O uso do adjetivo é mais frequente que o da locução adjetiva, 

possivelmente pela sua menor complexidade estrutural, além da 

                                                           
1 Neste trabalho, utiliza-se o termo construção ateoricamente, correspondendo ao agrupamento sintático 

de termos, tais como um substantivo mais um adjetivo ou um substantivo mais uma locução adjetiva.  
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existência de duas possibilidades de posição do adjetivo em relação ao 

termo modificado (diferentemente da locução adjetiva, há casos em que o 

adjetivo pode ser utilizado tanto anteposto como posposto ao termo 

modificado). 

(ii) Dadas as características apontadas no item anterior, espera-se que o 

adjetivo seja a forma mais frequente nas situações de possível permuta 

com um locução adjetiva. 

(iii) Existem motivações de caráter semântico (alteração de sentido), 

cognitivo (armazenamento de e acesso a estruturas mais recorrentes em 

dado contexto) e pragmático (aspectos subjetivos/estilísticos), implicadas 

na escolha de um dos modos de codificação do modificador nominal.  

(iv) A substituição de uma locução adjetiva por um adjetivo correlato pode 

implicar, entre outras alterações a verificar, mudança de sentido, 

especificidade semântica ou ambiguidade. 

 

1.4 Objetivos  

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar a possibilidade da correlação entre 

locução adjetiva e adjetivo, identificando motivações de uso para uma ou outra forma de 

codificação do modificador nominal. 

Os objetivos específicos são: 

(i) verificar a frequência de uso da locução adjetiva e do adjetivo no corpus;  

(ii) aferir o tipo de codificação do modificador (locução adjetiva ou adjetivo) 

mais recorrente quando existe a possibilidade de correspondência entre 

essas formas; 

(iii) identificar motivações estruturais, semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas implicadas no uso de uma ou de outra forma;  

(iv) verificar mudanças semântico-pragmáticas decorrentes do uso de uma ou 

de outra forma. 

 

1.5 Suporte teórico 

 

 O suporte teórico deste trabalho é a Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), tal como concebida pelos pesquisadores do grupo de pesquisa Discurso & 
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Gramática: a LFCU agrupa pressupostos teórico-metodológicos da Linguística 

Funcional norte-americana, representada por autores como Givón (1979, 1984), Bybee 

(2010, 2011), Traugott (2011), e da Linguística Cognitiva, tal como desenvolvida por 

Lakoff (1987), Langacker (1987), Lakoff e Johnson (2002). 

O princípio básico da LFCU é que a estrutura linguística é derivada de seu uso. 

Diferentemente de outras correntes, como a Linguística Gerativa, que trabalha com uma 

ideia de um órgão inato que permite a existência de uma gramática universal, pronta 

para se desenvolver no ser humano em razão de um aparato biológico dedicado à 

comunicação, a LFCU entende a gramática como uma estrutura maleável, em constante 

mutação. Mesmo sem rejeitar a ideia de que o ser humano possui um sistema biológico 

propício ao desenvolvimento da linguagem, para a LFCU há uma relação estreita entre o 

aparato biológico, que se relaciona com os diversos processos cognitivos que o sistema 

nervoso é capaz de operar, e a situação comunicativa. 

 Outra característica dessa orientação teórica é o estudo de todos os níveis de 

análise em conjunto. Para a LFCU, não se deve fazer análise de um fenômeno 

linguístico desconsiderando, por exemplo, fatores de natureza semântica e/ou 

pragmática, pois defende-se que a língua é estudada de maneira mais satisfatória quando 

são levados em consideração os diversos aspectos implicados em seu uso, sejam 

internos ou externos ao sistema linguístico. 

 

1.6 Metodologia e Corpus 

 

 A pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo. Trabalhou-se com coleta de 

dados no corpus selecionado e posterior análise desses dados. A abordagem quantitativa 

trata da contabilização da frequência de uso, além da reunião de um número 

significativo de dados, suficientes para uma análise que contenha amostras diversas.  

A abordagem qualitativa, por sua vez, trata da análise desses dados, 

correspondendo à avaliação individual das diversas amostras encontradas no processo 

de coleta. 

Em termos de procedimentos metodológicos adotados, primeiramente fez-se o 

levantamento dos dados em todos os textos que compuseram o corpus. O passo seguinte 

foi contabilizar a frequência dessas duas formas de codificação nominal, comparando-se 

o uso total de adjetivos com o uso total de locuções adjetivas; e considerando os 

contextos em que poderia haver equivalência semântica entre essas duas formas. 
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Com as ocorrências registradas, partiu-se para a análise dos dados, 

considerando-se dois aspectos básicos: (i) a possibilidade de permuta entre um adjetivo 

e uma locução adjetiva correlata; (ii) motivações implicadas na escolha da locução 

adjetiva ou do adjetivo. 

 O corpus é composto de 36 textos, retirados de 12 edições da revista Veja, 

publicadas entre janeiro e março de 2013, o que compreende às edições 2303, 2304, 

2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313 e 2314. 

 Para este trabalho, foram utilizadas as seções Carta ao leitor, Gente e Guia, 

representantes, respectivamente, dos gêneros editorial, coluna social e guia. A seção 

Carta ao leitor costuma apresentar uma crítica política, tratando de questões de 

infraestrutura, educação, segurança ou escândalos políticos. A seção Gente, por sua vez, 

trata da vida de famosos, sendo um texto mais coloquial. Por fim, a seção Guia traz um 

texto de caráter injuntivo, trazendo sugestões e orientações sobre assuntos diversos. 

 A opção pelos três gêneros distintos deveu-se ao propósito de contemplar uma 

amostra diversificada da língua em uso, o que é relevante para esta pesquisa dado o 

aporte teórico funcionalista em que ela se fundamenta.  

 Por fim, ressalta-se que este trabalho é a continuação da pesquisa iniciada em 

Dantas e Silva (2012). A fim de expandir o tratamento dos dados, tem-se um aumento 

na quantidade de textos consultados, o que rendeu mais dados para análise; e o uso dos 

princípios de marcação e de iconicidade como ferramentas de análise. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

 O trabalho organiza-se em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, 

Caracterização do adjetivo e da locução adjetiva, Análise dos dados e Considerações 

finais.  

 A Introdução constitui-se de uma apresentação do trabalho, capítulo no qual se 

apresentam o objeto de estudo, a justificativa e as questões de pesquisa, as hipóteses 

para essas questões de pesquisa, os objetivos geral e específicos do trabalho, o suporte 

teórico, a metodologia e o corpus analisado, além desta última seção, na qual se discute 

a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo, Fundamentação Teórica: Linguística Funcional Centrada 

no Uso, apresentam-se os pressupostos básicos dessa abordagem teórica, seus principais 
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conceitos, como as noções de linguagem, língua, gramática, discurso, texto e gênero 

textual, bem como os princípios de iconicidade e de marcação tomados aqui também 

como categorias analíticas. 

 No terceiro capítulo, Caracterização do adjetivo e da locução adjetiva, apresenta-

se o estado da arte do adjetivo e da locução adjetiva, levando-se em conta, também, o 

que os autores afirmam sobre as possibilidades ou não de correlação de forma e 

significado entre adjetivo e locução adjetiva. Foram consultadas diversas gramáticas e 

pesquisas linguísticas que tratam do tema. 

 O quarto capítulo, Análise dos dados, trata da análise dos adjetivos e das 

locuções do corpus, em que se apresentam os resultados quantitativos da pesquisa 

(quantidade de adjetivos e locuções adjetivas encontradas e uma quantificação sobre as 

possibilidades de motivação para a escolha das formas) seguidos de uma análise 

qualitativa, na qual se discutem motivações para o uso da locução adjetiva ou de um 

possível adjetivo correspondente e vice-versa. 

 Na última parte do trabalho, as Considerações finais, faz-se uma síntese das 

contribuições do trabalho para os estudos sobre a locução adjetiva, retomando-se os 

objetivos e destacando como a análise tentou dar conta de cada um deles. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA 

NO USO 

 

 Este capítulo trata do referencial teórico adotado para o trabalho: a Linguística 

Funcional Centrada no Uso. Serão apresentados pressupostos gerais, conceitos básicos e 

dois princípios, os quais também são tomados como categorias de análise.  

 

2.1 Pressupostos gerais 

 

 O presente trabalho fundamenta-se nos pressupostos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, tal como caracterizada por Furtado da Cunha et al. (2013) e proposta 

pelos pesquisadores do grupo de pesquisa Discurso e Gramática. 

Essa perspectiva teórica reúne contribuições da Linguística Funcional norte-

americana, conforme defendida por autores como Givón (1979, 1984), Haiman (1985), 

Hopper (1987), Du Bois (2003), Thompson e Couper-Kuhlen (2005), Bybee (2010, 

2011), Traugott (2011), e da Linguística Cognitiva, tal como desenvolvida por Lakoff 

(1987), Langacker (1987), Lakoff e Johnson (2002). 

Um dos princípios básicos da LFCU é a ideia de que a estrutura linguística é 

derivada de seu uso, de modo que o estudo da língua deve sempre considerar a situação 

comunicativa. Defende-se que existe uma estreita relação entre a forma e a função de 

um código linguístico, sendo a estrutura da língua o reflexo de suas funções 

intercomunicativas. (GIVÓN, 1984; FURTADO DA CUNHA et al., 2013) 

Ao contrário de outras vertentes da linguística, a exemplo da Gerativa, que 

considera a estrutura da língua totalmente internalizada e usada já em sua forma final 

como ferramenta de comunicação, a LFCU defende a ideia de uma estrutura maleável, 

que se molda conforme as necessidades comunicativas se apresentam. Em outras 

palavras, em vez de uma língua pronta, temos uma estrutura sempre em construção. 

Conforme Martelotta (2011a), a tradição centrada no uso, embora admita que os 

humanos possuem estruturas e habilidades inatas que os capacitam a aprender e usar 

uma ou mais línguas, atribui aos aspectos culturais uma importância mais significativa. 

Parte-se do princípio de que as habilidades utilizadas pelos humanos na comunicação 

não são exclusivas da linguagem, havendo uma associação entre tais competências e 

outras formas de pensamento ou atividades cognitivas. 
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Autores como Bybee (2010) e Givón (2002) apresentam como evidência para o 

dinamismo da língua as constantes mudanças na estrutura linguística, enquanto as 

funções continuam as mesmas. À medida que termos antigos vão tornando-se cada vez 

menos utilizados, novos termos vão apresentando-se de maneira cada vez mais 

recorrente. Um dos pressupostos é que, em decorrência do uso, as formas vão perdendo 

força comunicativa, ocorrendo, assim, o surgimento de uma nova forma ou a adaptação 

de uma forma já existente para executar a mesma função na estrutura de uma língua. 

Nessa direção, os falantes e as situações de uso vão ser responsáveis pelas mudanças 

linguísticas, pelo surgimento e pelo desaparecimento de expressões, conforme estas se 

tornem ou deixem de ser úteis. 

De acordo com Martelotta (2011b), “os falantes tendem a adaptar sua fala aos 

diferentes contextos de comunicação, o que significa que as regras mais gerais que 

emergem a partir das operações do sistema são ativadas em combinação com eventos 

específicos de uso” (p. 61). Em outras palavras, o uso da estrutura linguística em 

situações concretas de interação verbal pode desencadear a mudança na língua. 

 Conforme Nichols (1984, apud Martelotta 2011b), o Funcionalismo expande seu 

campo de atuação para além dos fenômenos formais, considerando toda a situação 

comunicativa: o propósito do evento de fala, os participantes e o contexto discursivo. 

Para a LFCU, a situação comunicativa restringe e motiva a estrutura gramatical. Assim, 

é relevante também o estudo de fatores que extrapolem a estrutura da língua. Em vez de 

se deter apenas ao estudo da sintaxe, da morfologia e da fonologia, estudam-se também 

a semântica e a pragmática, considerando-se, por exemplo, o sentido de um texto e seu 

contexto de uso. 

 

2.2 Conceitos básicos 

 

Nesta subseção, apresentam-se os conceitos de linguagem, língua, gramática, 

discurso, texto e gênero textual. Além disso, caracterizam-se dois princípios caros à 

LFCU, a iconicidade e a marcação, que são aqui tomados como categorias de análise 

para o fenômeno linguístico sob investigação. 
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2.2.1 Linguagem 

 

Givón (1984) afirma que as duas funções primárias da linguagem humana são a 

representação e a comunicação do conhecimento. O autor divide, então, as funções em 

dois grandes grupos: o sistema de representação cognitiva e o sistema de decodificação 

comunicativa. Desse modo, a linguagem tem como suas funções mais expressivas a 

composição conjunta da visão de mundo, além do compartilhamento de eventos 

cotidianos. 

 Essa visão de linguagem aproxima-se da perspectiva adotada pela Linguística 

Cognitiva. Lakoff (1987) define a linguagem como um conjunto de atividades 

cognitivas e socioculturais. Segundo o autor, ela não é apenas uma ferramenta utilizada 

para manter a comunicação, mas, por meio da linguagem, constrói-se a percepção da 

realidade: em vez de apenas fazer referência a coisas do mundo, a linguagem faz 

referência a ideias sobre o mundo. 

Assume-se, neste trabalho, a definição de linguagem proposta por Tomasello 

(1998), segundo o qual ela é um mosaico complexo de atividades comunicativas sociais 

e cognitivas integradas a outras atividades psicológicas. 

 

2.2.2 Língua 

 

 A LFCU entende a língua como um sistema adaptativo complexo (BYBEE, 

2010), composto por estruturas regulares, utilizadas com frequência pelos 

interlocutores, e unidades emergentes, que surgem de acordo com suas necessidades 

comunicativas. 

 A autora compara as mudanças linguísticas ao comportamento das ondas 

marinhas ou dunas de areia: “as forças que as criam são as mesmas forças que 

interagem com o passar do tempo, criando estruturas emergentes que são similares entre 

si, mas nunca idênticas”. (p. 201) Em outras palavras, as mudanças linguísticas são 

cíclicas, podendo ser analisadas diacronicamente por meio dos recorrentes padrões de 

uso que emergem com o tempo. 

 A estrutura linguística é extremamente dinâmica, estando constantemente sujeita 

à mudança, sempre em decorrência de necessidades intercomunicativas e cognitivas. 

Conforme os falantes interagem, as formas utilizadas mais recorrentemente podem 

perder sua força de expressão, de modo que algumas formas passam a limitar-se a 
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determinados contextos de uso, enquanto outras formas emergem para manter o sistema 

completo e funcional. Uma vez que os novos significados são dependentes do contexto, 

esses significados não substituem os anteriores de imediato, podendo haver longos 

períodos em que significados novos e antigos coexistem (BYBEE, 2003). 

 

2.2.3 Gramática 

 

Segundo Furtado da Cunha et al (2013), entende-se gramática como o conjunto 

de processos utilizados na produção e codificação do discurso. A gramática compõe-se 

de “categorias morfossintáticas rotinizadas, exibindo padrões funcionais mais regulares 

e formas alternativas em processo de mudança motivadas por fatores cognitivo-

interacionais” (p. 20). 

Givón (2002) destaca que o papel da gramática é automatizar as diversas 

referências contextuais que possibilitam a comunicação humana. Segundo o autor, a 

gramática também é dependente do contexto comunicativo: diferentemente de um banco 

de dados estável, a gramática é situacional e sensível à situação de fala, ao 

conhecimento cultural e ao conhecimento partilhado no discurso corrente. 

 

2.2.4 Discurso 

 

 A LFCU entende discurso como a língua em uso. Qualquer processo de 

interação entre os interlocutores para uma construção conjunta de significado é uma 

manifestação de discurso. Du Bois (2003) define discurso como qualquer ato motivado 

de produção e compreensão de enunciados em um contexto de interação verbal. 

 O autor afirma que uma instanciação de discurso representa a gramática em uso, 

mas que este também possui seu próprio conjunto de regras que motiva as escolhas dos 

interlocutores. O autor destaca ainda que há uma relação que não pode ser desfeita entre 

discurso e gramática, pois não há gramática sem discurso, já que só é possível encontrar 

gramática em manifestações do discurso. 

De acordo com essa visão, a análise do uso da língua não pode ser independente 

da análise dos seus propósitos e de suas funções na vida humana. Para o autor, a análise 

do discurso é, necessariamente, a análise da língua em uso. Desse modo, ele não pode 

ser restringido à descrição de formas linguísticas independentes dos propósitos ou das 

funções às quais essas formas são designadas a servir nas tarefas humanas.  
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2.2.5 Texto 

 

 Traugott e Dasher (2005) definem o texto como o lugar de interação em que os 

interlocutores, sendo sujeitos ativos, negociam sentido de maneira interativa, tanto 

criando contexto como negociando contexto. 

 Neves (2012) afirma que um texto só nasce em vista de um propósito. Esse 

propósito, tratando-se do contexto teórico funcional, é de cunho social – uma vez que 

depende de contexto e função social.  

A organização estrutural do texto vai sempre depender de sua função, de modo 

que textos com objetivos diferentes tendem a apresentar uma construção diferente. 

Exemplo disso são os textos injuntivos, tais como as receitas, que, em geral, apresentam 

os ingredientes sob a forma de tópicos; ou letras de música, que são comumente escritas 

em verso. 

 

2.2.6 Gênero Textual 

 

 Para este trabalho, utiliza-se o conceito de gênero textual/discursivo conforme 

Marcuschi (2000, 2005)2. Marcuschi (2005, p. 22-23) define gênero textual como “uma 

noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em 

nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”.  

O autor afirma que as diversas características linguísticas de um texto (seja sua 

função, seu léxico, seus contextos de uso etc.) caracterizam seu formato final, de modo 

que, com propósitos classificatórios, os textos são encaixados em diversos gêneros 

textuais diferentes. Vertentes que trabalham com o uso, a exemplo da LFCU, que serve 

de base para este trabalho, destacam que os textos são produtos de uma situação 

intercomunicativa. Para este trabalho, tomam-se como equivalentes as denominações 

gênero textual e gênero discursivo, não cabendo aqui uma discussão sobre as 

especificidades de cada termo.  

 Assim, os gêneros textuais são construtos estabilizados, histórica e socialmente 

situados. São propriedades inseparáveis dos produtos textuais e servem de guia para os 

interlocutores. Exemplos de gênero textual, tais como bilhetes, sermões, romances, 

                                                           
2 O conceito de gênero textual utilizado neste trabalho advém da Linguística Textual. 
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aulas, receitas e bulas, servem de base para a produção e recepção de textos, e para a 

atribuição de sentidos. 

 Marcuschi (2000) lembra ainda que as características dos gêneros não se 

definem por critérios rigorosos, de forma que os gêneros são denominados com 

designações fluidas, suscetíveis às necessidades dos interlocutores. Ainda assim, os 

gêneros textuais possuem um alto grau de organização interna, e uma realização 

bastante formulaica. 

 

2.3 Princípios de Iconicidade e de Marcação 

 

 Nesta seção, definem-se os princípios de iconicidade e marcação, os quais são 

aqui tomados como categorias de análise.  

 Conforme Givón (1984), entende-se iconicidade como a correlação entre forma 

e função de um signo linguístico, ou entre expressão e conteúdo. De acordo com o 

autor, forma e função estão intimamente interligadas. 

Em Givón (1990), encontram-se três subprincípios que caracterizam a 

iconicidade: o subprincípio da quantidade, o subprincípio da proximidade e o 

subprincípio da ordenação linear. 

O subprincípio da quantidade prevê que quanto maior a carga informacional de 

um termo, maior será sua forma linguística. Os afixos e desinências ilustram a atuação 

desse subprincípio. A palavra feliz, por exemplo, possui menos carga informacional do 

que a palavra infelizmente, pois os afixos in- e mente- acrescentam novos sentidos 

(negação e juízo de valor, respectivamente) ao mesmo radical, fazendo crescer também, 

a sua forma. O subprincípio também prevê que informações mais previsíveis e 

informações mais relevantes recebem menos material linguístico que formas menos 

previsíveis e/ ou relevantes.  

O subprincípio da proximidade prevê que, quanto mais integrados 

semanticamente dois ou mais conceitos estiverem, mais integrados textualmente eles 

estarão. Exemplo disso é a integração estrutural entre os radicais e os sufixos, que 

corresponde à maior proximidade no plano do conteúdo. Da mesma forma, em um 

termo como menininhas, o sufixo -inha tem mais integração com o radical do que a 

desinência de número –s, porque a ideia de diminutivo é mais próxima, 

conceptualmente, do referente a que se aplica, do que a ideia do plural. 
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Por fim, o subprincípio da ordenação linear prevê que a ordem das orações de 

um texto tende a representar a ordem com que os eventos por elas codificados 

ocorreram ou foram percebidos. Isso pode ser observado em narrativas, como pode ser 

atestado no seguinte registro de narrativa recontada: 

 

O filme do E.T. o filme do E.T. começou assim era uma casa de Familha, e 

todos estavam, jantando e então o menino, começou a olha pro céu e viu uma 

estrela caindo do céu e era o E.T. mais ele não sabia quem era e onde ele caiu 

e então ele escotou uma zoada na garage e era o E.T ele ficou comedo e foi 

dormi e E.T. apareceu na cama dele ele não sabia fala, so sabia tocar e o 

menino começou a gosta dele. até que o dia outros meninos viram o E.T. e 

foram deretamente a Policia. E. então pegaram o E.T e o menino começou a 

chorra. Porque era o ultimo dia do E.T. na terra, e os policias queriam matar 

mas o menino não deixou e tirou o E.T. dos policias e então o pai do E.T. 

veio tira ele da Terra e tirou o menino chourou muito mas depois começou a 

se acustomar. 

(Corpus D&G/Natal, língua falada – narrativa recontada) 

 

 As orações por meio das quais se recontam os eventos do filme E.T. aparecem 

na mesma ordem em que esses eventos ocorreram no universo ficcional ou, pelo menos, 

como eles foram percebidos. 

 Para a análise realizada neste trabalho, considera-se, principalmente, o 

subprincípio da proximidade. Nos casos em que há um substantivo modificado por mais 

de um modificador nominal (a exemplo de desempenho medíocre da economia), 

admite-se que a maior ou menor vinculação entre esses modificadores e o substantivo 

núcleo do SN reflete o nível de ligação semântica no plano do conteúdo. 

 Quanto ao princípio de marcação, refere-se ele à distinção contrastiva entre 

pares de formas linguísticas, sendo a forma marcada possuidora de propriedades que a 

forma não marcada não contém. Segundo Givón (1990), são três os critérios que 

separam uma forma marcada de uma não marcada: a complexidade estrutural, a 

complexidade cognitiva e a distribuição de frequência: 

 

(i) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa 

- ou maior - do que a sua correspondente não marcada; 
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(ii) Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa – em termos de esforço mental, demanda de atenção e 

tempo de processamento – do que a não marcada. 

(iii) Distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 

frequente nos textos e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a 

categoria correspondente não marcada; 

 

Para este trabalho, consideram-se a complexidade estrutural e a complexidade 

cognitiva como fatores relevantes na escolha de uma das formas de codificação do 

modificador nominal aqui focalizadas. Entre a locução adjetiva e o adjetivo em forma 

simples, toma-se por hipótese que o falante opte pelo adjetivo com mais frequência, 

pois sua forma reduzida (em relação à locução adjetiva) o torna mais acessível para o 

falante/escrevente e para o ouvinte/ leitor.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ADJETIVO E DA LOCUÇÃO ADJETIVA 

 

 Neste capítulo, serão caracterizados a locução adjetiva e o adjetivo. Para tanto, 

considera-se o tratamento dado pela tradição gramatical, pelas gramáticas descritivas e 

discussões empreendidas por investigações linguísticas. O capítulo divide-se em três 

seções: O adjetivo e a locução adjetiva na tradição gramatical, O adjetivo e a locução 

adjetiva em gramáticas descritivas e Outras abordagens do adjetivo e da locução 

adjetiva. 

 Para as duas primeiras seções deste capítulo, foram consultadas oito gramáticas 

de língua portuguesa, sendo sete do português brasileiro e uma do português europeu: 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Carlos Henrique da Rocha Lima 

(1994); Gramática da Língua Portuguesa, de Pascoale Cipro Neto e Ulisses Infante 

(1998); Gramática da língua portuguesa, de Maria Helena Mira Mateus et al. (2003); 

Gramática em 44 Lições, de Francisco Platão Savioli (2006); Moderna Gramática 

Portuguesa, de Evanildo Bechara (2009); Nova Gramática do Português Brasileiro, de 

Ataliba T. de Castilho (2010); Gramática do Português Brasileiro, de Mário Perini 

(2010); e Gramática de usos do português, de Maria Helena Moura Neves (2011). 

 Para a terceira seção, Outras abordagens do adjetivo e da locução adjetiva, 

foram analisados três textos voltados para o estudo do sintagma adjetival, escritos pelos 

pesquisadores Ademar da Silva, Yara Goulart Liberato e Luciana Teixeira, além de um 

estudo sobre o foco deste trabalho: a correlação locução adjetiva/ adjetivo, um artigo 

publicado por José Romerito Silva e Iury Mazzili Gomes Dantas. O texto de Silva 

(2008), A ordem dos adjetivos em grupos nominais: uma questão sintático-semântica e 

discursiva, apresenta uma proposta de classificação dos adjetivos de acordo com suas 

posições em relação ao substantivo. Liberato (2001), A estrutura interna do SN em 

português, apresenta uma proposta de análise do Sintagma Nominal. Teixeira (2009), A 

delimitação do adjetivo como categoria lexical na aquisição da linguagem: um estudo 

experimental no Português Brasileiro, é uma tese de doutorado sobre o adjetivo na 

aquisição da linguagem de crianças entre 1 e 5 anos. A autora analisa as demandas 

cognitivas na aquisição e uso do adjetivo. No terceiro capítulo, O adjetivo de um ponto 

de vista linguístico, a autora apresenta as definições de diversos autores para o adjetivo. 

Por fim, Dantas e Silva (2012), O par adjetivo/ locução adjetiva: uma questão de 
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leitura e escrita no ensino de língua, é um estudo anterior sobre a correspondência entre 

essas duas formas adjetivais. 

 

3.1 O adjetivo e a locução adjetiva na tradição gramatical 

 

 Nesta seção, são apresentados os resultados da consulta realizada nas gramáticas 

de caráter normativo: Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Carlos Henrique 

da Rocha Lima (1994); Gramática da Língua Portuguesa, de Pascoale Cipro Neto e 

Ulisses Infante (1998); Gramática em 44 Lições, de Francisco Platão Savioli (2006); e 

Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara (2008[2009]). Nos primeiros 

parágrafos são apresentadas definições gerais dessas duas categorias, seguidas das 

análises de gramática por gramática. 

 Entre outros gramáticos, Bechara (2009) e Savioli (2006) definem como adjetivo 

a classe de palavra responsável por modificar o sentido de um substantivo ou classe 

similar, atribuindo-lhe novas propriedades. As amostras a seguir ilustram a categoria: 

 

(1) Para aumentar o conforto, opte por um selim largo e com camadas de gel em 

sua composição. Quem usa a bicicleta todos os dias deve calibrar os pneus 

semanalmente. A pressão correta vem impressa na lateral dos pneus. 

(Guia, 16 de janeiro de 2013) 

 

(2) Com a expansão das ciclovias e dos bicicletários em estações de trem e 

metrô, as bicicletas elétricas e dobráveis vêm se popularizando no país. 

Dobráveis: com menos marchas e aro menor, são mais indicadas para trajetos 

curtos. 

(Guia, 16 de janeiro de 2013) 

 

 Os adjetivos correta e curtos, modificam, respectivamente, os substantivos 

pressão e trajetos, acrescentando-lhes informações. A pressão correta, por exemplo, 

tem uma carga informacional diferente do uso do termo pressão sem nenhum 

modificador: não se trata do sentido amplo, geral do termo, mas se especifica essa 

pressão (no caso, a correta). O mesmo vale para o substantivo trajetos, que poderia 
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funcionar normalmente sem nenhum modificador ou receber, pelo uso de diferentes 

adjetivos, outra característica além de curtos, tornando-se longos, difíceis, íngremes, off 

road etc. 

 Uma locução adjetiva, como apresentada por Bechara (2009), é uma construção 

formada por uma preposição e um substantivo, que tem, assim como o adjetivo, função 

predicadora. É o que se dá com as expressões destacadas em (3) e (4). 

 

(3) Elétricas: com motor embutido na roda, são alimentadas por uma bateria 

recarregável. Na hora da compra, prefira as baterias de lítio. Elas carregam mais 

rápido que as de chumbo ácido. 

(Guia, 16 de janeiro de 2013) 

 

(4) Prefira os modelos de alumínio. Se eles tiverem partes de carbono, melhor 

ainda: o aço, além de mais pesado, pode oxidar com o tempo, especialmente se a 

bicicleta ficar exposta à maresia. Uma mountain bike de recreação geralmente 

tem suspensão dianteira à base de elastômeros e freios V-Brake. 

(Guia, 16 de janeiro de 2013) 

 

 Funcionando de maneira similar aos adjetivos, as locuções de lítio, de chumbo 

ácido e de recreação modificam, respectivamente, os substantivos baterias e mountain 

bike. No trecho em (3), são mencionados dois tipos diferentes de bateria, a bateria de 

lítio e a bateria de chumbo ácido, sendo essa diferença realizada no texto por meio do 

uso da locução adjetiva. 

 Em (4), o autor caracteriza a mountain bike como mountain bike de recreação. 

Tal qual nos exemplos anteriores, a locução modificadora diferencia a mountain bike 

em questão dos outros tipos existentes, como mountain bike cross country, trail, 

freeride ou downhill.  

 Na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Rocha Lima (1994) apresenta 

o adjetivo como “a palavra que restringe a significação ampla e geral do substantivo” 

(p. 96). O autor divide os adjetivos em uniformes, biformes e compostos, e afirma que 

eles podem ser flexionados nos graus comparativo e superlativo. Os adjetivos uniformes 

são os que não têm formas diferentes para em gênero concordar com os sintagmas 

modificados, como carioca, forte ou simples. Os adjetivos biformes apresentam formas 

diferentes para acompanhar substantivos de gêneros diferentes, tais como impostor/ 
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impostora e português/ portuguesa. Por fim, os adjetivos compostos são os adjetivos 

formados por duas ou mais palavras, como verde-mar, luso-brasileiro ou vermelho-

sangue. 

 Rocha Lima apresenta a locução adjetiva entre os adjetivos compostos, sob uma 

citação de Sousa da Silveira (1961, apud Rocha Lima, 1994): “as nossas genuínas 

maneiras de dizer fazem-se com o auxílio da preposição de ou das locuções de cor, de 

cor de, ou simplesmente cor de”. (p.100). O autor não trata de outras locuções adjetivas 

além das utilizadas para designar cores, nem de questões relativas à permuta entre elas e 

os seus adjetivos correspondentes. 

Cipro Neto e Infante (1998), em sua Gramática da Língua Portuguesa, definem 

o adjetivo como a palavra que caracteriza o substantivo, ou atribuindo-lhe qualidades 

(ou defeitos) e modos de ser, ou indicando-lhe o aspecto ou o estado, tal como os 

exemplos a seguir: sindicato fictício, eficiente, deficitário, representativo. 

Os autores afirmam que substantivos e adjetivos possuem muitas características 

semelhantes e, em muitas situações, a distinção entre ambos só é possível a partir de 

elementos fornecidos pelo contexto. De acordo com os mesmos, “ser adjetivo ou ser 

substantivo não decorre, portanto, de características morfológicas da palavra, mas de 

sua atuação efetiva numa frase da língua”. (p. 245)  

 Cipro e Infante (1998, p.245) classificam os adjetivos de forma idêntica à 

classificação dos substantivos, isto é: primitivos ou derivados, simples ou compostos. 

Os adjetivos primitivos não são formados por derivação de nenhuma outra palavra, são 

eles que servem de base para a formação de outras palavras: azul, branco, brando, 

claro, curto, grande, livre, triste, verde. Os adjetivos derivados são aqueles formados 

por derivação de outras palavras: cheiroso, invisível, infeliz, esverdeado, desconfortável, 

azulado, entristecido. Por fim, a distinção entre simples ou compostos se dá pela 

quantidade de radicais na estrutura das palavras: os simples possuem apenas um, 

enquanto os compostos apresentam pelo menos dois radicais: ítalo-brasileiro, luso-

africano, socioeconômico, político-institucional, sul-rio-grandense.  

 Quanto à locução adjetiva, os autores a definem como um conjunto de palavras 

que tem valor de adjetivo. Essas locuções são formadas por uma preposição e um 

substantivo ou por uma preposição e um advérbio e, para muitas delas, encontram-se 

adjetivos equivalentes (p. 245):  

 

 (13) Conselho de pai (=paterno)      
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 (14) Inflamação da boca (=bucal) 

 (15) Atitude sem qualquer cabimento    

 (16) Alma em frangalhos 

 (17) Jornal de ontem      

 (18) gente de longe 

 

 Enquanto alguns casos, como os apresentados em (13) e (14), possuem 

correspondentes, outras locuções, tais como as presentes em (15), (16), (17) e (18) não 

possuem supostos substitutos. O autor não trata sobre as motivações ou as restrições que 

sugerem ou limitam a escolha da forma.   

 Cipro Neto e Infante (1998) são os únicos entre os autores consultados que 

dedicam uma seção do capítulo sobre adjetivos à questão da correlação entre locução 

adjetiva e adjetivo. Segundo eles, “a correspondência de significado nesses casos não 

significa que a substituição da locução pelo adjetivo correspondente seja sempre 

possível.” (p. 252) Os autores apresentam alguns casos, como colar de marfim e 

contrato leonino, cujos correspondentes colar ebúrneo e contrato de leão, estariam 

restritos, respectivamente, à linguagem literária e à linguagem jurídica (aqui, os autores 

apresentam uma dentre as diversas motivações possíveis para a escolha de uma forma 

ou de outra: a lexicalização formal que limita as possibilidades dos interlocutores). Por 

outro lado, os autores consideram, em alguns casos, a substituição como “perfeitamente 

possível”, transformando a equivalência entre essas formas em mais uma ferramenta de 

aprimoramento dos textos (p.252).  

 Francisco Platão Savioli, em sua Gramática em 44 lições (2006), define o 

adjetivo sob três níveis de análise diferentes. Do ponto de vista semântico, o adjetivo é a 

“palavra que designa qualidade do substantivo (ou palavra equivalente)”, e é 

classificado em restritivo, “quando particulariza um subconjunto dentro de um conjunto 

de seres”, em explicativo, “quando não particulariza um subconjunto dentro de um 

conjunto”, e pátrio, quando “designa nacionalidade, procedência, origem da pessoa ou 

coisa representada pelo substantivo a que se refere”. (p. 262) 

 Do ponto de vista mórfico, o autor assume que o adjetivo recebe flexões de 

gênero, número e grau. Por fim, do ponto de vista sintático, o adjetivo funciona como 

modificador do substantivo ou palavra com valor de substantivo. 

 Savioli não trata da locução adjetiva em sua gramática, apresentando apenas 

adjetivo simples e oração adjetiva. 
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 Bechara (2009), em sua Moderna gramática portuguesa - de maneira similar à 

Rocha Lima, (1994) - define adjetivo como “a classe de lexema que se caracteriza por 

constituir a delimitação, isto é, por caracterizar possibilidades designativas do 

substantivo, orientando delimitativamente a referência a uma parte ou a um aspecto do 

denotado” (p.142). O autor divide a delimitação do adjetivo em três tipos: explicação, 

especialização e especificação. Um adjetivo explicador destaca uma característica 

inerente ao nome que está sendo adjetivado, tal como nos exemplos “vasto oceano e 

líquidas lágrimas” (p.142). Um especializador marca os limites extensivos ou 

intensivos pelos quais se considera o determinado, sem isolá-lo ou opô-lo a outros 

nomes que possam receber a mesma denominação, a exemplo de “a vida inteira, o sol 

matutino, o dia no acaso, o céu austral” (p.142). Por fim, um especificador restringe 

as possibilidades de referência do nome, adicionando-lhe características que não lhe são 

inerentes, “aves aquáticas, o presidente da República, o médico de família” (p.142).  

 Sobre a locução adjetiva, encontra-se o seguinte na gramática de Bechara (2009, 

p.144-145): 

Locução adjetiva - é a expressão formada de preposição + substantivo ou 

equivalente com função de adjetivo: 

 

Homem de coragem = homem corajoso 

Livro sem capa = livro desemcapado 

"Era uma noite medonha 

Sem estrelas, sem luar" (GD) 

Homem de cor 

Escritores de hoje 

 

Note-se que nem sempre encontramos um adjetivo de significado 

perfeitamente idêntico ao de locução adjetiva: 

Colega de turma 

 

A língua poética é mais receptiva ao emprego do adjetivo que exprime 

matéria em lugar da locução adjetiva: 

áureas estátuas - estátuas de ouro 

nuvens plúmbeas - nuvens de chumbo 

colunas marmóreas - colunas de mármore (p. 144-145) 

 

 Nota-se que o autor trata da especificidade das formas, apresentando exemplo de 

uma locução que não pode ser substituída por um adjetivo simples (colega de turma). O 

autor também menciona a especificidade quanto ao uso de uma ou outra forma, ao 

afirmar que adjetivos que tratam de matéria são mais aceitáveis na linguagem poética. 
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3.2 O adjetivo e a locução adjetiva em gramáticas descritivas 

 

 Nesta seção, apresenta-se o que está posto em gramáticas de viés descritivo 

sobre o adjetivo e sobre a locução adjetiva. Foram consultadas as seguintes obras: 

Gramática da língua portuguesa, de Maria Helena Mira Mateus et al. (2003); Nova 

Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba T. de Castilho (2010); Gramática do 

Português Brasileiro, de Mário Perini (2010); e Gramática de usos do português, de 

Maria Helena Moura Neves (2011).  

 Mira Mateus et alii (2003) tratam do Sintagma Adjetival caracterizando-o como 

“uma categoria sintáctica cujo núcleo é um Adjectivo (A) e que pode ter complementos 

e expressões de grau” (p. 370-371) 

 Apresentam a divisão entre os adjetivos modificadores/ qualificativos e os 

adjetivos relacionais, sendo os qualificativos responsáveis por atribuir propriedades 

flutuantes aos nomes e os relacionais responsáveis por destacar propriedades inatas dos 

SN. Para além dos modificadores e dos relacionais, as autoras também classificam os 

adjetivos em modificadores do significado ou intensão dos nomes, adjetivos negativos e 

conjecturais, adjetivos modais e adjetivos temporais-aspectuais. Os adjetivos 

modificadores/qualificativos são os que “exprimem qualidades, estados, modos de ser 

de entidades denotadas pelos nomes (menino lindo, casa grande, vestido vermelho, 

etc.)” (p.376); enquanto os adjetivos relacionais são os que “representam argumentos 

dos nomes com os quais são combinados e que por isso recebem relações temáticas 

diversificadas: de Agente (a revolta estudantil,  a destruição romana da cidade, a 

recusa presidencial, a aprovação ministerial); de Experienciador (preocupação 

popular), de Tema (crítica musical) de Possuidor (trânsito urbano)” (p. 376). Os outros 

quatro tipos não têm como função qualificar nomes, e sim exprimir valores de tempo ou 

modo: os modificadores do significado ou intensão exprimem valores ligados a 

quantificação e intensidade (principal, mero, pleno); os negativos e conjecturais 

adicionam negação ou dúvidas (falso, presumível); os modais (possível, provável) e os 

temporais-aspectuais (frequente, permanente, súbito) “geralmente afectam nomes 

deverbais que mantêm a leitura correspondente aos verbos de que derivam, embora 

possam igualmente modificar nomes deverbais” (p. 378). 

 Mira Mateus et al. (2003) também não apresentam locução adjetiva em sua 

gramática, voltando sua atenção apenas para o adjetivo e para a oração relativa. 
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 Castilho (2010) apresenta o adjetivo como “uma classe basicamente predicadora, 

funcionando como adjunto adnominal enquanto constituinte do sintagma nominal, ou 

como predicativo, enquanto constituinte do sintagma verbal” (p.516). O autor 

subclassifica os adjetivos predicativos em modalizadores, qualificadores e 

quantificadores. Os adjetivos modalizadores são responsáveis por verbalizar uma 

avaliação pessoal do interlocutor, sendo divididos em modalizadores epistêmicos, 

deônticos e discursivos. Os modalizadores epistêmicos são aqueles cujas avaliações 

geram certezas ou incertezas sobre o referente, como nos exemplos “Eu vejo a 

telenovela como um verdadeiro laboratório posto no ar” e “A causa provável do 

incêndio foi um curto-circuito” (p. 524-525). Os modalizadores deônticos são utilizados 

quando o falante considera o referente do substantivo como algo necessário, tal como 

em “Temos uma decisão obrigatória a tomar no caso da crise política” e “O recurso 

necessário para isso é a mobilização” (p. 525). Os modalizadores discursivos, por sua 

vez, exprimem juízo sobre alguma propriedade do substantivo, como nos exemplos 

“São Paulo é uma cidade asfixiante”, “você vê rostinhos bonitinhos simpáticos 

olhando pra você” e “O Brasil vive uma situação infeliz” (grifos do autor, p. 525).  

 Os adjetivos qualificadores são os que expressam características derivadas de 

propriedades intensionais do substantivo, agregando traços por qualificação polar 

(usando antônimos), como “limpo/sujo”, “bonito/feio”, “igual/diferente”, “fácil/difícil e 

bom/mau”; por dimensão, como nas dimensões horizontal (“largo, longo, comprido”) e 

vertical (“alto, baixo, curto, fundo, raso”); por graduação, adicionando propriedades que 

graduam para mais ou para menos, a exemplo de “certeza absoluta/certeza relativa”, 

“diferença grande/ diferença pequena” e “sucesso enorme / sucesso modesto”; e por 

aspectualização, adicionando traços de perfectividade ou imperfectividade, como em 

“queda lenta” e “sucesso momentâneo”. 

  Os adjetivos quantificadores são responsáveis por modificar a extensão dos 

substantivos. Ao quantificar por meio dos adjetivos, adicionamos ou subtraímos 

indivíduos e/ou traços semânticos de um conjunto. Os adjetivos quantificadores são 

divididos em duas classes: os aspectualizadores iterativos, que atuam por adição, e os 

delimitadores, que operam por subtração (p. 529). Além disso, a quantificação pode ser 

específica, como em “diário, semanal, mensal, anual”, ou não específica, como “normal, 

habitual, costumeiro”. 

 O autor não trata das locuções adjetivas. 
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 Perini (2010) opta por agrupar substantivos e adjetivos na mesma classe de 

palavras3, que ele chama de nominais. O autor enfatiza que o que deve prevalecer é o 

fato de os nominais poderem ocorrer como constituintes imediatos do Sintagma 

Nonimal. Segundo o autor,  

 

Uma característica dos nomes como grupo é muitos deles terem potencial 

referencial, e muitos potencial qualificativo. O potencial referencial não é 

exclusivo dos nomes (outros nominais, como ele, também têm); e o potencial 

qualificativo parece ser também assumido por verbos, como ela brilha, um 

sinônimo próximo de ela é brilhante. De qualquer maneira, os nomes todos 

têm ou um ou outro desses potenciais, e muitos têm os dois (como amiga em 

minha amiga e uma pessoa amiga). (PERINI, 2010, p.298-301) 

 

 Perini (2010) também volta-se apenas para a análise do adjetivo simples e da 

oração relativa no que se refere a modificadores nominais, não apresentando a locução 

adjetiva. 

 Neves (2011) define o adjetivo como uma classe utilizada para atribuir uma 

propriedade singular a uma categoria denominada por um substantivo. Essa atribuição 

de propriedades funciona de dois modos: qualificando ou subcategorizando, tal como 

nos exemplos seguintes (apresentados pela autora na página 173): 

 

(5) Lembro-me de alguns, Dr. Cincinato Richter, homem GRANDE, GENTIL 

e SORRIDENTE, que às vezes trazia seu filhinho Roberto e a esposa, moça 

BONITA e SIMPÁTICA. 

 (6) Foi providenciada perícia MÉDICA e estudo PSICOLÓGICO 

 

 No primeiro caso, os adjetivos grande, gentil e sorridente atribuem uma 

qualidade ao substantivo homem, revelando-lhe propriedades não-estáticas, do mesmo 

modo que bonita e simpática qualificam moça. Já no caso de perícia médica e estudo 

psicológico, o adjetivo classifica o substantivo, diferenciando o nome de outros 

possíveis (tais como perícia ambiental ou estudo geográfico). 

                                                           
3 Sobre essa divisão ou agrupamento dos nominais, Mira Mateus et al. (2003) afirmam que “há critérios 

que podem ser usados para distinguir adjectivos de nomes”, tais como a posição atributiva e a 

gradualidade, que vão permitir o uso do adjetivo acompanhado de expressões de grau. (p. 371) 
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 A autora faz a distinção entre os adjetivos simples e os perifrásticos, ou locuções 

adjetivas, apresentando uma descrição ampliada sobre a locução e sua correlação com 

os adjetivos: 

 

Na língua portuguesa existem: 

 

a) adjetivos simples, como AMIGO e DESAGRADÁVEL, em 

Pus-me a dar pancadinhas AMIGAS no dorso onde a transpiração produzia 

uma DESAGRADÁVEL unidade. (BH) 

 

b) adjetivos perifrásticos, ou locuções adjetivas, como DO INTERIOR, em  

Um jovem DO INTERIOR, que acabara de chegar a Berlim, estava 

iniciando seus estudos de chinês para entender, pois não confiava em 

traduções. 

 

# Neste caso, pode-se até encontrar um adjetivo da língua que seja 

correspondente exato da locução usada: 

Um jovem INTERIORANO, que acabara de chegar a Berlim estava 

iniciando seus estudos e chinês para entender, pois não confiava em 

traduções.  

Não é necessário, entretanto, que isso ocorra para que uma expressão se 

configure como locução adjetiva, já que a existência, ou não, de um adjetivo 

correspondente é questão de léxico, e não da gramática da língua. Assim, 

também é uma locução adjetiva a construção DE TRANSPORTE, que 

ocorre em 

Entende-se, assim, o aparecimento dos sistemas digestivo, respiratório, DE 

TRANSPORTE, excretor. 

Independentemente de ser possível, ou não, o uso de um adjetivo como 

TRANSPORTADOR, TRANSPORTATIVO, TRANSPORTATÓRIO ou 

TRANSPORTANTE, por exemplo, em substituição. (p. 173-174) 

 

 Nota-se que a autora trata de possíveis “correspondentes exatos”, o que leva a 

crer que os níveis considerados, a princípio, são os semântico e morfológico, uma vez 

que é esta a correspondência que se pode encontrar nos exemplos dados. Como a 

própria autora mostra na sequência do texto, quando se consideram, entre outros, os 

níveis pragmático e textual, tais correspondências nem sempre serão possíveis, muitas 

vezes resultando em mudanças no sentido do texto em que figuram tais elementos.  

 A autora afirma, ainda, que as locuções adjetivas compreendem principalmente 

expressões formadas por preposição de, em, sem ou a + substantivo. 

 Pelo que foi apresentado, nota-se que há convergência na caracterização do 

adjetivo pelas gramáticas consultadas, principalmente quanto à funcionalidade e à 

classificação. Já em relação à locução adjetiva, verifica-se que a maioria das gramáticas 

consultadas não trata dessa questão. Em razão de ser uma categoria pouco explorada, 

boa parte do material disponível ainda merece um olhar mais aprofundado, sobretudo 

com relação à correspondência locução adjetiva/adjetivo, foco deste trabalho. 
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 Neves (2011), embora assuma que algumas locuções ou adjetivos não podem ser 

substituídos um pelo outro em qualquer situação, sugere que podem ser encontrados 

adjetivos que são “correspondentes exatos” de uma locução. Para este trabalho, contudo, 

toma-se como hipótese que qualquer mudança na forma implica mudança na função, 

seja em termos semânticos, pragmáticos ou discursivos. Defende-se, aqui, que há uma 

razão para cada escolha linguística, de modo que cada forma possui um contexto mais 

específico de uso. 

 

3.3 Outras abordagens do adjetivo e da locução adjetiva 

 

 Nesta seção, apresentam-se tratamento do adjetivo e da locução adjetiva em 

pesquisas linguísticas. Para tanto, foram utilizados os trabalhos de Liberato (2001), 

Silva (2008), Teixeira (2009) e Dantas e Silva (2012). 

 Liberato (2001) identifica diversas funções semânticas exercidas pelos 

componentes do SN, de acordo com sua contribuição para os processos de delimitação 

ou identificação. 

 De modo similar a Bechara (2009) e a Neves (2011), Liberato divide as orações 

relativas em restritivas e explicativas, e sugere que essa divisão pode servir também a 

outros elementos não oracionais do SN (ou seja, constituintes sintagmáticos), tais como 

adjetivos e sintagmas preposicionais. 

 Aplicando essa análise aos adjetivos, considera restritivo o adjetivo necessário 

para diferenciar o referente pretendido de outros possíveis, conforme se dá nos 

exemplos a seguir (os exemplos 7, 8, 9 e 10 correspondem, respectivamente, aos 

exemplos 2, 3, 4 e 5 da autora). 

 

 (7) Cunha (1970), por exemplo, parece só citar a função restritiva. 

 (8) A análise tradicional, por exemplo, não apresenta um tratamento uniforme 

do problema. 

 

 Os adjetivos restritiva e tradicional restringem o tipo de função e de análise, 

evitando que se confundam, por exemplo, função restritiva e função explicativa, ou 

análise tradicional e análise linguística. 

 O adjetivo explicativo, por sua vez, é aquele que qualifica o referente, sem 

acrescentar subclassificações: 
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 (9) A lógica perversa do terrorismo. 

 (10) Hoje, os 250m² são suficientes para o secretário, os três filhos que vêm no 

fim de semana e uma biblioteca de cerca de 1.500 volumes. E também os amigos, que 

ele adora receber com suas criações culinárias – claro, quando a agenda lotada assim o 

permite. 

 

 No exemplo 9, lógica perversa não diferencia essa lógica de alguma outra, pois 

entende-se que não há outra lógica para o terrorismo (conforme a autora afirma, o 

trecho é o título de reportagem de revista, mas não há menção a qual revista). Da mesma 

forma, agenda lotada apenas qualifica a agenda do secretário e não se imagina, no 

contexto, outras agendas que não estejam lotadas e que se diferenciem da agenda lotada. 

 A autora resume as duas possibilidades da seguinte maneira: 

 

Subclassificador – delimita uma subclasse de uma classe mais ampla em que 

o referente é enquadrado na descrição e que engloba outras subclasses 

possíveis no contexto (tem função restritiva). 

Qualificador – fornece características do referente que, no entanto, não são 

utilizadas como delimitação da subclasse de uma classe mais ampla em que o 

eferente é enquadrado na descrição. (p. 57) 

 

 A classificação é similar à de outros autores, tais como Castilho (2010) e Neves 

(2011), que também optam por dividir a modificação nominal entre atribuição e reforço 

de características ao termo modificado. 

 Silva (2008) define o adjetivo como um modificador conceitual no conteúdo de 

um referente discursivo. Quanto aos tipos de adjetivo, o autor também trabalha com 

qualificadores, que atribuem ao substantivo uma propriedade, uma característica, um 

modo de ser; e classificadores, que delimitam conceitualmente o substantivo, 

colocando-o em uma subcategoria. 

 Além disso, o autor afirma que há uma divisão dos qualificadores entre 

avaliativos e descritivos, de acordo com a sua posição em relação ao referente. Os 

adjetivos antepostos ao substantivo funcionam como avaliativos, mais relacionados à 

informação nova e a propriedades flutuantes, enquanto os adjetivos pospostos 

funcionam como descritivos, relacionados à informação velha e a propriedades 

intrínsecas – como apresentado anteriormente. 
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 Teixeira (2009), também trata de ordenação do adjetivo, como pode ser atestado 

no exemplo a seguir (utilizado inicialmente pela autora como amostra 6): 

 

(11) O vertiginoso progresso tecnológico que experimentamos neste início do 

século XXI, junto à dinâmica acelerada das transformações no sistema de 

valores das sociedades industriais urbanas, mais e mais globalizadas, tem-nos 

imposto complexidades que apontam para a urgência de instaurar um campo de 

reflexão no qual se possam estabelecer discussões capazes de auxiliar no 

momento de fazer escolhas e avaliar opções. 

 

 Os adjetivos vertiginoso e tecnológico mostram bem a alternância entre as 

funções quando o adjetivo é usado em posições diferentes. Enquanto vertiginoso 

acrescenta uma avaliação ao substantivo, tecnológico descreve o tipo do progresso. A 

primeira informação é uma característica que pode ser desvinculada do substantivo; no 

caso de tecnológico, a informação é intrínseca, independente de percepção de valores do 

falante. 

 Teixeira (2009) trata do adjetivo no processo de aquisição da linguagem, 

fazendo um estudo com crianças entre 1 e 5 anos de idade. A autora apresenta os dois 

tipos de relação adjetivo-substantivo, de acordo com a tradição gramatical: relação 

atributiva e relação predicativa. A relação é atributiva quando o adjetivo se liga 

diretamente ao substantivo, sendo denominado atributo. Quando o adjetivo está ligado 

ao substantivo por meio de um verbo de ligação, é denominado predicado (como 

acontecem nos exemplos 12 e 13, que correspondem aos exemplos 1 e 2 da autora). 

 

(12) O leão feroz fugiu. 

(13) O leão é feroz. 

 

 A autora realiza uma revisão bibliográfica, considerando dois critérios para a 

caracterização do adjetivo: o critério semântico e o critério sintático-funcional.  

 Sob o critério semântico, o consenso é que o adjetivo é a classe de palavra 

responsável pela caracterização de um substantivo. Já a descrição conforme o critério 

sintático-funcional aponta que todos os adjetivos do português obedecem à 

concordância de gênero e número com o termo modificado; que seu uso pode ocorrer 

como predicativo do sujeito ou como predicativo do objeto; que eles ocorrem como 
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núcleo em sintagmas que funcionam como modificadores de sintagmas nominais; e que 

os adjetivos podem sofrer gradação, seja por meio de intensificadores, por formas de 

aumentativo e diminutivo e/ou por grau comparativo e superlativo. 

 Segundo a autora, o que se pode reter da tradição gramatical sobre o adjetivo é o 

seguinte:  

Sob a definição genérica de palavra que modifica ou qualifica as entidades 

nomeadas pelo substantivo, itens lexicais com comportamentos sintáticos e 

semânticos distintos podem ser incluídos na classe dos adjetivos. Do ponto de 

vista descritivo, destaca-se a existência de duas funções sintaticamente 

relevantes: a função atribuidora e a predicativa. A literatura sobre adjetivos 

registra tentativas para a caracterização dessa categoria, ora de natureza 

semântica ora de natureza sintática. (p.33) 

 

 A autora também adverte sobre a mudança semântica decorrente do uso do 

adjetivo em posposição ou em anteposição em relação ao substantivo:  

 

Algumas vezes, a antecipação do adjetivo acarreta alterações semânticas 

sensíveis, como revela o contraste entre: 

(8) Meu velho amigo.  

(9) Meu amigo velho. (TEIXEIRA, 2009, p. 37) 

 

 Nos exemplos apresentados, o mesmo adjetivo funciona de forma diferente a 

depender de sua posição em relação ao substantivo. Em (8), velho é um adjetivo 

classificador, destacando uma propriedade intrínseca do substantivo. Em (9), o mesmo 

adjetivo é um qualificador, modificando o substantivo com uma propriedade flutuante e 

externa a ele. Em outras palavras, os adjetivos pospostos acrescentam características 

flutuantes ao substantivo, enquanto os antepostos revelam propriedades intrínsecas.  

 Outra questão apresentada na tese é a flutuação categorial. A autora aponta sobre 

a possibilidade de os adjetivos, em muitas ocasiões, serem usados com funções 

nominais (nominal aqui se refere apenas à propriedade referencial de um nome; 

diferente, pois, da proposta adotada por Perini, que agrupa palavras com potencial 

referenciador e potencial classificador na mesma classe de palavra). A autora afirma 

que, 

 

Em português, formas como pobre ou cego emergem indiferentemente como 

adjetivo ou nome: 

(21) 

a. Um homem (muito) pobre bateu à minha porta. 

b. Os ?(muitos) pobres moram nas ruas. 
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c. Um *(aparentemente) cego foi homenageado 

d. Um soldado (aparentemente) cego foi resgatado 

 

Nos exemplos acima, pobre e cego são adjetivos em (21.a) e (21.d), pois 

admitem, respectivamente, grau (muito pobre = paupérrimo) ou modificação 

adverbial, diferentemente das formas nominais em (21.b,c). 

(TEIXEIRA, 2009, p.40-41) 

 

 Além disso, a autora apresenta também exemplos de termos que podem 

funcionar como adjetivo e que, utilizados como substantivos, podem passar por 

modificação adjetival (exemplos correspondentes aos exemplos (22) da autora): 

 

 (14) a. Os pobres delinquentes. 

         b. Conheci um cego simpático no banco. 

 

 Por outro lado, nem todos os adjetivos apresentam essa duplicidade de função, 

sendo alguns mais específicos: 

 

 “(23) 

 a. Os doentes / velhos / idosos têm tratamento especial. 

 b. Os novos *(clientes) são bem vindos 

 c. Os *(vestidos) elegantes têm muita procura.” (p.41) 

 

 Nos exemplos acima, enquanto doentes, velhos e idosos podem funcionar tanto 

como referenciadores quanto como modificadores, os adjetivos novos e elegantes não o 

podem. 

 Dantas e Silva (2012) é um dos trabalhos anteriores sobre a questão tratada nesta 

dissertação: a (cor)relação entre locução adjetiva e adjetivo. O trabalho teve como 

corpus as seções Guia de oito edições da revista Veja, publicadas no primeiro semestre 

de 2011. Foram encontradas 180 locuções adjetivas, das quais 112 foram submetidas à 

análise, por possuírem, individualmente, um adjetivo que, em tese, poderia funcionar 

como seu correlato semântico. 

A pesquisa mostrou que existem motivações de caráter diverso para a escolha ou 

do adjetivo ou da locução adjetiva, e não apenas questões de semântica ou de léxico, 
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como previsto em algumas das gramáticas consultadas – Azeredo (2010), Castilho 

(2010) e Neves (2011). 

Os autores propuseram cinco tipos de motivações, quais sejam: i) sem 

correspondente lexical, casos em que não há um adjetivo correspondente para a locução 

adjetiva; ii) alteração semântica, que implica mudança no sentido quando da permuta 

entre adjetivo e locução adjetiva; iii) forma lexicalizada, um tipo de alteração semântica 

que se destaca em razão do uso de uma construção cristalizada para designar uma 

unidade referencial; iv) forma preferida, uma motivação de natureza sintática, utilizada 

para manter a continuidade no uso de determinada forma quando sequenciada; e v) 

motivação estilística, que envolve motivação decorrente de estilo, de modo que tanto o 

adjetivo simples quanto a locução adjetiva podem ser usados sem que ocorra mudança 

semântica, ficando a escolha da forma mais a critério do autor do que governada por 

outras questões.  

A situação mais recorrente no corpus analisado por Dantas e Silva (2012) foram 

os casos sem correspondentes lexicais, em que não há um adjetivo correlato para ser 

utilizado no lugar da locução, como nos casos a seguir: 

 

(15) É preciso ficar de olho em suas excelências. Os privilégios já derrotaram 

outros presidentes dispostos a aproximar um pouco mais o folgado modo de vida 

dos integrantes do Congresso da labuta diária dos brasileiros que os sustenta 

com impostos. O PMDB de Renan e Henrique Alves tem no seu passado a 

renhida luta pela democratização do Brasil. 

(Carta ao leitor, 6 de março de 2013) 

 

(16) Vida do cantor e ator Junno Andrade, 49 (...) até quinze dias atrás: às 

quintas-feiras, ele cantava RPM e Titãs em uma casa noturna de São Paulo, 

morava em um quarto e sala e se preparava para a morte de seu terciário 

personagem, Santiago, de Salve Jorge, programada para 6 de fevereiro. 

(6 de fevereiro de 2013) 

 

As amostras destacadas nos dados (15) e (16) são exemplos de locuções 

adjetivas sem adjetivos correspondentes. Mesmo que um adjetivo fosse criado ad hoc 

para modificar o substantivo com as mesmas ideias das locuções (que estão indicando, 

respectivamente, que Renan e Henrique Alves pertencem ao PMDB e que o personagem 
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Santiago é da novela Salve Jorge), o uso de tais adjetivos poderiam tornar o texto mais 

informal ou exigir dos leitores mais esforço na compreensão do significado. 

 A segunda motivação com mais casos foi a lexicalização formal, situação em 

que a locução é utilizada junto com um substantivo em uma construção cristalizada, já 

armazenada no léxico dos usuários da língua. Nesses casos, a substituição da locução 

adjetiva pelo adjetivo virtualmente correspondente pode comprometer o acesso ao 

elemento referencial designado pela locução. Observem-se as amostras a seguir, 

extraídas do corpus desta dissertação4. 

 

(17) O pacote de cinco dias inclui subida à Serra da Piroca, de onde se tem uma 

vista de 360 graus da região, banho de igarapé e um passeio pelo Rio Tapajós, 

local em que, além de um belo pôr do sol, é possível avistar botos cor-de-rosa. 

(Guia, 9 de janeiro de 2013) 

 

(18) Áreas dos cursos: biologia, ciências da computação, escrita, economia, 

meio ambiente, propriedade intelectual, história, gestão, estatística, religião e 

museologia.  

(Guia, 20 de março de 2013) 

 

 Tanto na ocorrência em (17) quanto em (18), as locuções adjetivas em destaque 

(do sol e da computação) possuem adjetivos possivelmente equivalentes. Ocorre que os 

referentes designados pelo conjunto substantivo + locução adjetiva, em cada caso, são 

acessados por meio dessas construções. Trata-se da denominação de determinadas 

entidades já consagradas culturalmente e referidas por meio do bloco formado por 

substantivo + locução adjetiva (pôr do sol; ciências da computação). O emprego dos 

adjetivos solar e computacionais em lugar das locuções adjetivas mencionadas poderia 

comprometer o entendimento do que se nomeia em função da inexistência ou do 

estranhamento da construção resultante (pôr solar e ciências computacionais). 

Quanto aos casos de alteração semântica, eles representaram a terceira 

motivação mais recorrente nos dados de Silva e Dantas (2012). Nesse caso, a opção pela 

locução adjetiva em vez do adjetivo virtualmente correspondente dá-se em função de 

                                                           
4 Apesar de se tratar de resenha do artigo de Dantas e Silva (2012), optou-se por apresentar ocorrências do 

corpus da pesquisa de mestrado, uma vez que as limitações de páginas do artigo exigiram amostras 

menores, possuindo trechos recortados, entre uma e duas linhas. 
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que a permuta implica mudança no sentido da porção textual em que esse termo ocorre. 

Seguem amostras. 

 

(19) É muito clara a fronteira entre as atitudes compreensíveis e as inaceitáveis 

de um ex-presidente da República, quando se trata de seu relacionamento com 

os integrantes de seu partido no poder.  

(Carta ao leitor, 23 de janeiro de 2013) 

 

(20) Essa vendagem já seria suficiente para entroniza-los como ícones históricos 

da cultura de massa no Brasil. Mas, como mostra a reportagem de VEJA, os 

discos são apenas parte do espetáculo. Se não forem seguidos de shows ao vivo 

de norte a sul do Brasil, a popularidade do artista cairá vertiginosamente.  

(Carta ao leitor, 30 de janeiro de 2013) 

 

 A substituição, em (19), da locução adjetiva da República em presidente da 

República pelo adjetivo republicano, causaria mudança de sentido. Com a locução, faz-

se referência a um presidente de determinada República, enquanto presidente 

republicano remete à orientação política de um presidente, servindo como uma 

distinção entre a linha republicana e, por exemplo, monárquica ou ditatorial. 

 Em (20), a permuta entre a locução adjetiva em destaque e o adjetivo 

supostamente equivalente (artística) acarreta generalização semântica. Enquanto do 

artista remete a um artista específico, artística aponta para um referente mais amplo (a 

arte em geral), resultando em um sentido diverso daquele representado pela unidade 

referencial da expressão formada por substantivo + locução adjetiva (popularidade + do 

artista). 

 A quarta motivação mais recorrente verificada pelos mesmos autores foi a 

chamada forma preferida5, motivação de caráter sintático-textual. Caracteriza-se, 

principalmente, pelo paralelismo no nível estrutural, refletido na tendência de se manter 

a mesma forma, de modo que são dispostos, numa dada sequência, vários elementos de 

mesma natureza sintática. No caso de nomes seguidos de modificador, o 

falante/escrevente costuma seguir um padrão nos modificadores, seja uma sequência 

                                                           
5 Como pode ser visto adiante, para este trabalho a forma preferida foi tratada como priming (apresentado 

neste trabalho na página 58), pois defende-se, aqui, que a motivação é também de caráter cognitivo, e não 

apenas sintático. 
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com substantivos modificados por adjetivos ou uma sequência de substantivos 

modificados por locuções adjetivas, como pode ser visto nos dados a seguir. 

 

(21) Mas, como diz o poeta, nem tudo é naufrágio. Parece estar nascendo uma 

tenra plantinha de racionalidade no imenso deserto de insensatez que tem 

caracterizado as ações do governo no campo econômico. São sinais de 

esperança. 

(Carta ao leitor, 13 de fevereiro) 

 

(22) Teria passado despercebido não fosse a Venezuela vizinha do Brasil dona 

de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Teria sido inofensivo para 

os brasileiros e para a américa Latina se Chávez não tivesse usado o dinheiro dos 

venezuelanos pobres (...)  

(Carta ao leitor, 13 de março de 2013) 

 

 No trecho (21), existe a possibilidade de substituir a locução do governo em 

ações do governo pelo adjetivo governamentais, sem que haja alteração semântica, mas 

o paralelo entre as locuções de racionalidade e de insensatez pode ser um dos 

motivadores para o uso de do governo em vez do adjetivo virtualmente correspondente. 

 A amostra marcada em (22) também representa um caso de paralelismo 

estrutural. Enquanto o adjetivo mundial substitui a locução do mundo de forma 

adequada, o uso da locução parece mais adequado, porque há uma sequência de formas 

similares, e a sequência costuma fazer com que o interlocutor dê preferência à 

manutenção das formas utilizadas anteriormente.  

 Por fim, foram tratados como escolha estilística os casos sem motivação 

aparente, nos quais tanto o uso do adjetivo quanto da locução adjetiva não parecem 

trazer modificação no sentido do texto. Os trechos seguintes trazem exemplos dessa 

motivação. 

 

(23) Quem ficou em casa pulou muito diante da TV. Da Sapucaí para a renúncia 

do papa, a mistura entre profano e sagrado foi de dar nó no pescoço.  

(Gente, 20 de fevereiro de 2013) 
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(24) Tanto o hipotireoidismo, em que a glândula tireoide produz quantidades 

insuficientes do hormônio tiroxina (T4), como o hipertireoidismo, que ocorre 

quando há produção excessiva desse hormônio, podem causar alterações de 

comportamento.  

(Guia, 6 de fevereiro de 2013) 

 

 No trecho (23), é possível o uso do adjetivo papal em vez da locução do papa, 

opção escolhida pelo autor do texto. Neste caso, haveria uma generalização, porque o 

adjetivo papal, mesmo sendo também relativo à papa, não especifica uma entidade, 

enquanto a locução do papa delimita um papa específico. Uma vez que a Veja em 

questão é datada de fevereiro de 2013, a generalização não causa confusão no sentido, 

porque o assunto que estava em destaque nas mídias era a renúncia do Papa Bento XVI, 

não restando outro para ser o referente da locução. 

 O mesmo é válido no trecho (24), para a locução de comportamento e sua 

contraparte comportamental. Enquanto o adjetivo comportamental parece limitado a 

textos de caráter mais formal, sua utilização não seria estranha em um texto que trata 

dos sintomas de doenças. 

 Os resultados quantitativos da pesquisa de Dantas e Silva (2012) apontaram 

37,8% (68 dados) das locuções adjetivas como modificadores escolhidos em razão da 

não-existência de um adjetivo correlato, 28% (52 ocorrências) das locuções escolhidas 

em razão de fazerem parte de uma construção lexicalizada; 20% (36 dados) das 

locuções utilizadas em função de uma alteração semântica no caso do uso de adjetivo; 

8,9% (16 dados) como motivadas por questões de paralelismo estrutural; e, por fim, 

4,4% (8 dados) das locuções como formas motivadas por fatores subjetivos, casos em 

que as mudanças de sentido entre a locução e o adjetivo permanecem mais sutis, sendo 

as escolhas de caráter estilístico. 

 A conclusão a que os autores chegaram é que, apesar de haver, em termos 

virtuais, aparente correlação de forma/função entre locução adjetiva e adjetivo ou vice-

versa, na maioria dos casos observados, a permuta entre um(a) e outro(a) nem sempre é 

possível. Isso porque, conforme constataram, uma forma pode ser menos/mais 

semanticamente específica, técnica, formal etc. do que outra.  Além disso, fatores 

estruturais ou de natureza subjetiva/ estilísticas podem estar implicados na opção por 

uma ou outra forma de codificação do modificador nominal. 
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 Em resumo, os trabalhos consultados e resenhados nesta seção apresentam 

propostas similares entre si: os adjetivos são divididos em classificadores e 

qualificadores, têm sua função alterada de acordo com a sua posição em relação ao 

nome modificado, e possuem muitas características similares aos substantivos, de modo 

que muitos deles podem ser utilizados tanto como modificadores quanto como 

referenciadores, a depender do contexto comunicativo. 

 Quanto à locução adjetiva, encontra-se muito pouco nos textos analisados, à 

exceção de Dantas e Silva (2012). Liberato (2001) defende que sua proposta de divisão 

entre qualificadores e classificadores também deve se estender aos sintagmas 

preposicionados, mas não chega a detalhar a questão. Silva (2008) e Teixeira (2009) 

tratam apenas de adjetivo e da oração adjetiva.  

 Em suma, com base no levantamento bibliográfico feito, verifica-se que a 

abordagem sobre locução adjetiva ainda é limitada, daí a importância de uma 

investigação detalhada sobre o tema. Conforme o material consultado, atestou-se que a 

locução adjetiva apresenta as seguintes características: é uma construção formada por 

uma preposição mais um substantivo que possui função adjetival, sendo responsável por 

adicionar características a um nome.  

 Além disso, a pesquisa de Dantas e Silva (2012) serviu de análise preliminar 

sobre motivações para o uso do adjetivo em vez da locução adjetiva tida como 

correspondente, sendo este trabalho influenciado fortemente por aquela pesquisa, 

tratando-se de uma investigação mais refinada, com um corpus maior e que inclui 

também análises à luz dos princípios de iconicidade e de marcação. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados quantitativos, provenientes do 

levantamento de dados do corpus, relativos aos modificadores nominais em questão 

(adjetivos simples e locuções adjetivas). Também são contempladas as possíveis 

motivações para o uso de uma ou de outra forma de codificação do modificador 

nominal. Por fim, são discutidos alguns aspectos formais e semânticas das locuções 

adjetivas encontradas no corpus utilizado. 

 

4.1 Análise quantitativa 

 

 Apresenta-se, nesta seção, o resultado do levantamento de dados do corpus: total 

de adjetivos e de locuções adjetivas encontrados e quantidade de adjetivos que possuem 

locuções adjetivas potencialmente correspondentes e quantitativo de locuções adjetivas 

com adjetivo possivelmente correlato.  

Conforme dito na introdução deste trabalho, foram analisadas as seções Carta ao 

leitor, Gente e Guia da revista Veja, de onde se contabilizaram, no total, 2388 adjetivos 

e 1723 locuções adjetivas. Na seção Carta ao Leitor, foram encontrados 447 adjetivos 

em forma simples e 235 em forma locucional. Desses adjetivos, 300 não possuem uma 

locução adjetiva potencialmente correspondente e 147 possuem. Entre as locuções 

adjetivas, 104 não possuem um adjetivo virtualmente correspondente, enquanto 131 

apresentam um adjetivo potencialmente equivalente. 

Na seção Gente, foram catalogados 488 adjetivos e 380 locuções adjetivas. Das 

380 locuções, 158 não possuem um adjetivo correspondente, restando 222 com 

adjetivos supostamente correlatos. 

Por fim, na seção Guia, foram encontrados 1453 adjetivos e 1108 locuções 

adjetivas. Dentre as locuções, 516 não possuem um adjetivo correspondente, e 592 o 

possuem. Os resultados são semelhantes aos encontrados em trabalho precedente 

(DANTAS; SILVA, 2012), apresentado no capítulo anterior e que discutiu motivações 

para o uso de locuções adjetivas em vez de adjetivos.  

É válido destacar que a diferença no quantitativo de dados por gênero se deve à 

extensão dos textos, dado o espaço a eles reservado no veículo de comunicação. 

Enquanto a seção Carta ao leitor é composta por uma página, a seção Gente possui duas, 

e a seção Guia três páginas (salvo matérias especiais, a exemplo da seção Gente especial 
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de Carnaval, que possui cinco páginas em vez das duas como costumeiramente 

acontece). 

A diferença dos quantitativos de adjetivos e de locução adjetiva em cada 

conjunto de textos relaciona-se, provavelmente, à natureza de cada gênero textual 

considerado e ao espaço reservado a cada um deles no veículo de comunicação. À seção 

Guia, por exemplo, é reservado espaço quase três vezes superior ao destinado às demais 

seções. 

A tabela a seguir sintetiza os resultados no que se refere ao universo de adjetivos 

e locuções adjetivas encontrados nas três seções da revista. 

 

Seção Adjetivo Locução Adjetiva Total de 

modificadores 

Carta ao leitor 447 (65,5%) 235 (34,5%) 682 (100%) 

Gente 488 (56,4%) 377 (43,6%) 865 (100%) 

Guia 1453 (56,7%) 1108 (43,3%) 2561 (100%) 

Total 2388 (58,1%) 1720 (41,9%) 4108 (100%) 

Tabela 1: Quantidade de adjetivos e locuções adjetivas no corpus 

 

 No que se refere ao total de modificadores nominais em análise, percebe-se que 

o adjetivo simples é ligeiramente mais frequente que a locução adjetiva. Do total de 

4105 dados, 58,1% (2388) das ocorrências foram de adjetivos simples, contra 41,9% 

(1720) de locuções adjetivas. 

 Já a tabela 2 mostra o quantitativo de adjetivos encontrados no corpus conforme 

possuam ou não uma locução adjetiva potencialmente correspondente. 

 

 

Seção 

Adjetivo com locução 

adjetiva 

correspondente 

Adjetivo sem locução 

adjetiva  

correspondente 

 

Total de 

modificadores 

Carta ao leitor 147 (32,8%) 300 (67,2%) 447 (100%) 

Gente 116 (23,8%) 372 (76,2%) 488 (100%) 

Guia 285 (19,6%) 1168 (80,4%) 1453 (100%) 

Total 548 (23%) 1840 (77%) 2388 (100%) 

Tabela 2: Quantidade de adjetivos com e sem locuções adjetivas correspondentes 

 



 

    49 

 

 

 

 Quanto aos adjetivos que possuem locução adjetiva correspondente, nota-se que 

estes são a minoria: representaram, em média, 23% das ocorrências, contra 77% dos 

casos em que não há uma locução adjetiva potencialmente equivalente. 

 Na tabela 3, é apresentado o quantitativo de locuções adjetivas encontradas no 

corpus, conforme apresentem ou não um adjetivo virtualmente correspondente. 

 

 

Seção 

Locução adjetiva com 

adjetivo 

correspondente 

Locução adjetiva sem 

adjetivo correspondente 

 

Total 

Carta ao leitor 131 (55,7%) 104 (44,3%) 235 (100%) 

Gente 219 (58,1%) 158 (41,9%) 377 (100%) 

Guia 592 (53,4%) 516 (46,6%) 1108 (100%)  

Total 942 (54,8%) 778 (45,2%) 1720 (100%) 

Tabela 3: Quantidade de locuções adjetivas com e sem adjetivos correspondentes 

 

 Sobre as locuções que possuem ou não um potencial termo correlato, nota-se 

aqui um resultado distinto da tabela 2: diferentemente dos adjetivos, que em sua maioria 

não possuem virtuais locuções adjetivas correlatas (23%), as locuções adjetivas com 

possíveis correspondentes adjetivos representam 54,8% dos casos, enquanto que as 

locuções que não possuem um correlato são 45,2%. 

 Vale observar que os resultados permanecem similares entre os diferentes 

gêneros analisados: a média de 55% de locuções com prováveis adjetivos 

correspondentes contra 45% sem adjetivos correlatos sofre variação apenas na seção 

Gente, que apresentou um leve aumento nas locuções que possuem adjetivos 

potencialmente correlatos. Isso significa que o gênero parece ser indiferente com 

relação ao fenômeno sob estudo. 

 

4.2 Análise qualitativa 

 

Discutem-se, nesta seção, os dados encontrados no corpus em termos 

explicativos e interpretativos. Considera-se, inicialmente, a frequência de uso da 

locução adjetiva e de adjetivos que apresentam adjetivos e locuções adjetivas 

virtualmente equivalentes, respectivamente, com vistas à identificação de motivações 

implicadas na recorrência a cada uma dessas formas. A segunda parte trata de uma 
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análise funcional das locuções adjetivas do corpus, considerando suas características em 

termos morfossintáticos e semânticos. 

Contrariamente à ideia de formas intercambiáveis, os resultados apontam para 

uma realidade diferente daquela mostrada em algumas das gramáticas consultadas, a 

exemplo de Neves (2011). Segundo a autora, pode haver casos de “correspondentes 

exatos” entre locução adjetiva e adjetivo, ilustrados pelo exemplo jovem do 

interior/jovem interiorano. O adjetivo interiorano, contudo, não parece tão expressivo 

quanto a locução do interior, apresentando frequência de uso bem menor: uma busca 

feita no Google, a título de amostragem, pelos dois termos revela 213.000 resultados 

para o adjetivo simples, enquanto para a locução adjetiva são encontradas 786.000.000 

menções. Quanto aos casos em que não há uma forma equivalente (seja adjetivo ou 

locução adjetiva), a explicação de Neves (2011) é que a existência ou não de um 

adjetivo correspondente é questão de léxico, não de gramática. A análise aqui 

desenvolvida aponta outra realidade, conforme se verá adiante. 

 A discussão dos dados desta pesquisa tomou por base os casos em que a locução 

adjetiva possui um adjetivo eventualmente correspondente e vice-versa. Assim sendo, 

do universo de 4108 ocorrências de locuções e adjetivos, foram considerados 1490 

dados. Essas ocorrências estão organizadas conforme o gênero textual em que figuraram 

e segundo as motivações propostas por Dantas e Silva (2012) e revistas no presente 

trabalho para o uso da locução adjetiva em vez do adjetivo possivelmente equivalente.  

A tabela 5, a seguir, quantifica os resultados referentes ao gênero editorial (seção 

Carta ao leitor, na revista). 

 

Motivação para o uso locucional Ocorrências Percentuais 

Alteração semântica 68 51,9 % 

Forma lexicalizada 30 22,9 % 

Priming6 22 16,8 % 

Escolha estilística 11 8,4 % 

Total 131 100% 

Tabela 5: Motivações para uso das locuções adjetivas na seção Carta ao leitor 

 

                                                           
6 Priming é utilizado em Bybee (2010) como dizendo respeito ao processo pelo qual uma unidade 

linguística pode ser acessada mais rapidamente quando utilizada após outra com a qual partilhe 

características semânticas, fonológicas ou morfológicas. 
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 Os números da tabela 5 revelam que a opção pelo uso da locução adjetiva se 

deveu, em sua maioria, à motivação de ordem semântica (51,9%). Nessa situação, a 

substituição da locução pelo adjetivo potencialmente correspondente implica algum tipo 

de mudança de sentido. Em 22,9% dos casos, a escolha se deu por se tratar de formas 

lexicalizadas. Tais locuções, caso comparadas com suas contrapartes adjetivais, em 

muitos casos resultariam também em mudança semântica, sendo o diferencial o fato de 

constituírem construções já cristalizadas na língua, utilizadas para designação de uma 

dada unidade referencial. Os casos de priming7 e escolha estilística representam, 

respectivamente, 16,8% e 8,4% das amostras, sendo essas motivações de caráter 

morfossintático, cognitivo e comunicativo. 

 Com relação à seção Gente, a tabela 6 a seguir mostra os resultados quanto as 

motivações para o uso das locuções adjetivas: 

 

Motivação para o uso locucional Ocorrências Percentuais 

Alteração semântica 74 33,8 % 

Forma lexicalizada 56 25,6 % 

Priming 54 24,6 % 

Escolha estilística 35 16,0 % 

Total 219 100% 

Tabela 6: Motivações para uso das locuções adjetivas na seção Gente 

 

 Na seção Gente, como é possível observar, se, por um lado, os percentuais de 

cada motivação para o uso da locução adjetiva diferem dos quantitativos da tabela 

anterior, por outro lado, mostram semelhança em termos da ordenação ou hierarquia das 

motivações: da alteração semântica, com maior percentual (33,3%) à escolha estilística, 

com o menor índice (15,8%). As outras motivações apresentaram percentuais 

intermediários: 26,6% para forma lexicalizada e 24,3% para priming. 

A próxima tabela apresenta os dados encontrados, em termos de motivação para 

o uso locucional, na seção Guia. 

 

 

 

                                                           
7 A definição para priming encontra-se na página 58 deste trabalho. 
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Motivação para o uso locucional Ocorrências Percentuais 

Alteração semântica 354 59,8 % 

Forma lexicalizada 143 24,1 % 

Priming 52 8,8 % 

Escolha estilística 43 7,3 % 

Total 592 100% 

Tabela 7: Motivações para uso das locuções adjetivas na seção Guia 

 

 A última seção analisada corrobora os resultados apresentados nas outras seções: 

a maior parte dos casos é motivada por alteração semântica, agrupando mais da metade 

dos resultados (59,8%). As escolhas motivadas pelo uso de formas lexicalizadas 

representa cerca de ¼ dos dados (24,1%); os casos de priming e escolha estilística são 

minoria, representando, respectivamente, 8,8% e 7,3% das motivações. 

 Por fim, a próxima tabela sumariza os resultados totais das motivações para o 

uso da locução adjetiva em vez do adjetivo, considerando os três gêneros textuais do 

corpus pesquisado. 

 

Motivação para o uso locucional Ocorrências Percentuais 

Alteração semântica 496 52,6 % 

Forma lexicalizada 229 24,3 % 

Priming 128 13,6  % 

Escolha estilística 89 9,5 % 

Total 942 100% 

Tabela 8: Motivações para o uso das locuções adjetivas no corpus 

 

Os números da Tabela 8 mostram que os percentuais médios, para os três 

gêneros textuais, apresentam certo equilíbrio se comparados aos resultados por gênero, 

destoando apenas em relação à seção Gente. De qualquer modo, a ordenação hierárquica 

das motivações (da mais a menos recorrente) se mantém: a alteração semântica com 
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percentual pouco acima dos 50%, seguida pela forma lexicalizada, com quase 25%, 

ficando com percentuais menores o priming (13,5%) e escolha estilística (9,4%). 

A seguir, discutem-se, mais detidamente, ocorrências relativas a cada uma das 

motivações consideradas para o uso de locução adjetiva em lugar do adjetivo 

potencialmente correlato. 

 

4.2.1 Alteração semântica 

 

 Conforme mostram os resultados presentes nas tabelas anteriores, entre as 

motivações para o uso da locução adjetiva em vez de um adjetivo possivelmente 

equivalente, prevalecem os casos em que haveria alteração semântica, conforme é 

possível verificar nas ocorrências em (23) e (24). 

 

(25) É consenso também que ter escapado da armadilha de ser o eterno país do 

futuro garante apenas que a direção é correta e que não haverá retrocessos 

traumáticos. Para o Brasil efetivamente dar a passada final e entrar para o clube 

das nações ricas e civilizadas, será necessário aproveitar muito melhor e mais 

rapidamente as oportunidades do momento demográfico favorável, o bônus de 

termos uma população economicamente ativa que cresce mais do que a média. 

(Carta ao leitor, 9 de janeiro de 2013) 

 

(26) Uma semana antes, o senado anunciou um pacote de racionalização de 

gestão que vai economizar, em dois anos, 262 milhões de reais. Será que os 

parlamentares brasileiros ouviram o clamor da opinião pública e tomaram jeito? 

Mas ainda é cedo para saber se esses arroubos de contenção de abusos sinalizam 

uma guinada duradoura na direção correta ou se são apenas uma estudada 

oferenda no altar da austeridade feita pelos novos presidentes do Senado, Renan 

Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves. 

(Carta ao leitor, 6 de março de 2013) 

 

 Apesar de as formas locucionais e adjetivas tidas como correspondentes 

pertencerem a um campo semântico similar, muitas vezes partilhando o mesmo radical, 

os sentidos dos termos nem sempre vão ser correspondentes em todas as situações. Na 

amostra destacada no trecho (25), país do futuro, haveria uma duplicidade de sentido no 
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caso de uma substituição por país futurista, criando uma situação diferente do sentido 

inicial. Além de incluir o sentido de do futuro, o termo futurista faz menção, também, 

ao movimento artístico-literário do final do século XIX, o Futurismo. O termo futurista, 

muitas vezes, é utilizado para tratar de ideias de velocidade e tecnologias ainda não 

alcançadas, como propulsores antimatéria e transporte instantâneo, bem diferentes da 

ideia sugerida no texto da Veja sobre a necessidade da realização imediata dos planos 

econômicos propostos pelo governo brasileiro. 

 No segundo caso, a locução de abusos, presente em contenção de abusos, 

também apresenta um adjetivo teoricamente correspondente, mas a substituição de uma 

por outro ocasionaria alteração no sentido do texto. No caso em foco, a expressão 

contenção abusiva traria um sentido bastante diverso daquele apresentado pela locução 

utilizada no texto em (26). Enquanto a expressão contenção de abusos refere-se ao fato 

de deputados e senadores brasileiros limitarem as próprias regalias, uma contenção 

abusiva, por outro lado, implica uma contenção censurável ou reprovável, trazendo uma 

mudança de significado que poderia significar uma censura à contenção de benefícios 

como o 14º e 15º salários, praticamente o oposto do que está posto no editorial de onde 

o trecho em (26) foi extraído.  

 Na seção a seguir, discute-se uma especificidade relacionada à motivação de 

ordem semântica para o uso da locução adjetiva em vez do adjetivo. 

 

4.2.1.1 Presença de artigo definido na locução adjetiva 

 

 Uma questão recorrente nos casos cuja motivação foi registrada como alteração 

semântica é a presença de artigo definido na locução adjetiva. Esse artigo pode 

contribuir para uma especificidade semântica no sentido de destacar a presença de um 

indivíduo em um grupo. Nessa situação, a substituição da locução adjetiva pelo adjetivo 

potencialmente correspondente costuma resultar em generalização. Ou seja, há mudança 

no referente de mais restrito para mais amplo. A amostra a seguir ilustra essa realidade. 

 

(27) “Se o valor não ultrapassar vinte salários mínimos, basta que o comprador 

apareça munido do comprovante de pagamento a um tribunal de pequenas 

causas. “Em geral, as decisões dos juízes são favoráveis ao consumidor e o valor 

é restituído em dobro com correção monetária e juros”, explica Ana Carolina 

Gomes, assessora jurídica da Amspa.” 
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(Guia, 06 de abril de 2011) 

 

A presença do artigo definido na locução adjetiva presente em decisões dos 

juízes aponta para um conjunto de juízes previamente especificado (no caso da matéria, 

juízes que decidem sobre casos de cobranças ilegais durante vendas de imóveis). 

Diferentemente, decisões judiciais tem potencial para representar todas as decisões 

relacionadas a tribunais e juizados, não remetendo, assim, a um grupo específico de 

magistrados. 

Percebeu-se também que nem toda generalização ocasiona mudança no sentido 

geral do trecho no qual a locução se insere, pois algumas locuções já remetem a grupos 

específicos, dos quais não se tem como diferenciar um sujeito em especial ou um grupo 

genérico pela presença ou ausência do artigo definido. Exemplos disso estão nas 

amostras (28) e (29). 

 

(28) Mas, como diz o poeta, nem tudo é naufrágio. Parece estar nascendo uma 

tenra plantinha de racionalidade no imenso deserto de insensatez que tem 

caracterizado as ações do governo. 

(Carta ao leitor, 13 de fevereiro de 2013) 

 

(29) Uma reportagem desta edição de VEJA mostra como a maioria das 

projeções do governo para o crescimento da economia, a ampliação da malha 

rodoviária, da oferta de energia, do número de vagas escolares, entre outros 

indicadores, é ambiciosa demais e realista de menos. Grande parte das 

estimativas não pode ser encarada como uma meta a ser atingida. São miragens. 

(Carta ao leitor, 16 de janeiro de 2013) 

 

Nas amostras (28) e (29), as locuções adjetivas em ações do governo e 

crescimento da economia poderiam ser substituídas, respectivamente, por 

governamentais e econômico sem prejuízo semântico. Na primeira situação, tanto ações 

do governo quanto ações governamentais podem fazer referência a atividades/ atitudes 

de responsabilidade do poder executivo, não havendo, pois, generalização semântica em 

decorrência do uso do adjetivo em lugar da locução adjetiva. Do mesmo modo, em (29), 

crescimento da economia ou crescimento econômico poderiam, igualmente, fazer 
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referência ao desempenho da economia brasileira. Ou seja, o uso do adjetivo em vez da 

locução adjetiva com artigo definido não implicaria generalização do referente, dado o 

contexto de produção do texto no qual a locução adjetiva figurou: um editorial tratando 

da situação brasileira em diferentes áreas. 

 

4.2.2 Forma lexicalizada 

 

Outra motivação vista para a escolha da locução adjetiva diz respeito à 

especialização do emprego de determinadas estruturas, que resulta em formas 

lexicalizadas, utilizadas para se designar um referente específico. Entram aqui nomes de 

cidades, objetos ou instituições, cuja designação foi convencionalizada de uma dada 

forma e assim tais nomes são referidos em variados contextos comunicativos. 

Observem-se os casos em (30) e (31). 

 

(30) Uma reportagem desta edição de VEJA mostra alguns dos privilégios que 

os 513 deputados e 81 senadores desfrutam em Brasília. São tentações 

inatingíveis para a imensa maioria dos brasileiros, como moradia gratuita, plano 

de saúde para toda família sem limite de gastos e com duração vitalícia e verba 

mensal adicional ao salário de até 34000 reais. 

(Carta ao leitor, 6 de março de 2013) 

 

(31) Se o teto era inflamável, a casa não poderia ter recebido no palco uma 

banda que utiliza efeitos pirotécnicos – o que era sabido de todos. Se a lotação 

máxima era de 600 pessoas, não se pode aceitar que tenha entrado quase o 

dobro. Em lugares públicos em que se aglomeram multidões, tem de haver 

extintores de incêndio e saídas de emergência. Nada disso foi observado. 

(Carta ao leitor, 6 de fevereiro de 2013) 

 

Na amostra (30), a construção plano de saúde é empregada para designar um 

serviço de assistência médica. As expressões plano saudável ou plano salubre, tidas 

como eventuais correspondentes, dada a possível equivalência entre os adjetivos 

saudável e salubre e a locução adjetiva de saúde, não têm a mesma implicação 

semântica. Ainda que sejam construções possíveis em outras situações (um plano de 

reeducação alimentar, por exemplo, pode ser um plano saudável), a substituição da 
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locução adjetiva de saúde pelo adjetivo eventualmente equivalente (saudável) não 

ocorre, dada a cristalização da expressão plano de saúde para nomear o serviço de 

assistência médica já referido. 

Em (31), temos duas amostras de formas lexicalizadas, extintores de incêndio e 

saídas de emergência. Como no dado anterior, existem termos potencialmente 

correlatos para as duas locuções adjetivas: incendiário e emergencial. Ocorre, porém, 

que haveria mudança semântica: no primeiro caso, haveria uma inversão de sentido, 

dada a incompatibilidade semântica dos termos, uma vez que o extintor de incêndio tem 

como função conter incêndios, e um ente incendiário é justamente algo ou alguém 

destinado a provocar um incêndio. Para o caso de saída de emergência, embora 

emergencial apresente, em tese, equivalência semântica com a locução de emergência, a 

designação das saídas reservadas para situações de risco se dá sempre com o bloco 

substantivo + locução adjetiva (saída de emergência). A expressão saída emergencial é 

empregada, normalmente, para referir-se a soluções criadas de forma provisória para 

uma dada situação-problema. 

 Em suma, embora as mudanças de sentido sejam parecidas com as mudanças 

ocorridas nos casos de alteração semântica, as formas lexicalizadas diferem delas 

porque, em geral, fazem menção a seus referentes por meio de uma construção 

cristalizada. Enquanto banco brasileiro, por exemplo, pode representar um banco de 

origem (criação/fundação) brasileira, Banco do Brasil remete a uma instituição 

financeira específica. O mesmo vale para plano de saúde, extintor de incêndio e saída 

de emergência, apresentados anteriormente.  

 

4.2.2.1 Uso de locução adjetiva em construções que indicam quantidade 

 

 Um caso recorrente de formas lexicalizadas consiste no uso da locução adjetiva 

para indicar o conteúdo (produto) posto em um recipiente tomado como unidade de 

medida, principalmente quando se trata de líquidos ou alimentos. Em tais casos, as 

locuções adjetivas parecem representar construções cristalizadas, sendo raras as 

representações de determinadas medidas pelo uso do adjetivo. Segue o dado. 

 

(32) Como limpar joias de ouro: mergulhe as joias por cinco minutos em um 

copo de água morna com cinco gotas de amônia para remover a oleosidade e 

devolver o brilho ao metal. Em seguida, enxague em água corrente e seque bem. 
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(Guia, 27 de fevereiro de 2013) 

 

 Na amostra (32), temos uma medida ilustrada por copo de água, construção que 

costuma representar 250 ml de água. Ainda que existam adjetivos relacionados 

semanticamente com água – tais como aquoso ou aquático –, o mais comum é a 

utilização do substantivo com a locução adjetiva para representar quantidade/medida de 

determinado produto. Construções como litro de água, jarra de suco, xícara de café e 

prato de comida são exemplos de formas lexicalizadas, empregadas com a finalidade 

referida. 

 

4.2.3 Priming 

 

Outra motivação verificada para a recorrência à locução adjetiva é de caráter 

sintático, o priming8. Em Bybee (2010), priming é utilizado para se referir ao processo 

pelo qual uma unidade linguística pode ser acessada mais rapidamente quando 

precedida por outra com a qual partilhe características semânticas, fonológicas ou 

morfológicas. Em outras palavras, trazendo o foco para a análise feita neste trabalho, a 

escolha de um adjetivo ou de uma locução adjetiva pode motivar o uso de outras formas 

similares em sequência. Ou seja, adjetivos encadeando outros adjetivos ou locuções 

adjetivas encadeando outras locuções adjetivas para modificar o referente de 

substantivos presentes do texto. Segue uma amostra. 

 

 (33) Uma reportagem desta edição de VEJA mostra como a maioria das 

projeções do governo para o crescimento da economia, a ampliação da malha 

rodoviária, da oferta de energia, do número de vagas escolares, entre outros 

indicadores, é ambiciosa demais e realista de menos. Grande parte das 

estimativas oficiais não pode ser encarada como meta a ser atingida. São 

miragens.  

(Carta ao leitor, 16 de janeiro de 2013) 

 

                                                           
8 Conforme visto anteriormente, Dantas e Silva (2012) trataram dos casos atribuídos a priming neste 

trabalho como motivados por paralelismo sintático. Para este trabalho, pareceu mais adequado tratá-los 

como casos de priming, assumindo que há, além do caráter sintático, influência cognitiva na escolha da 

forma. 
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 Na amostra (33), ocorrem várias locuções adjetivas, algumas das quais possuem 

um adjetivo virtualmente equivalente enquanto outras não.  Em alguns casos de 

provável correspondência entre locução e adjetivo, a substituição de uma por outro pode 

ocasionar alteração semântica, enquanto em outros, como se dá nas expressões 

projeções do governo e crescimento da economia, o uso do adjetivo (no caso, 

governamentais e econômico, respectivamente) preserva o sentido original. A opção no 

texto pelas locuções do governo e da economia parece ter motivação sintática: a 

presença de várias locuções em sequência provavelmente favoreceu o uso continuado 

dessa estrutura. A atuação do priming também responderia, igualmente, pela opção por 

adjetivos em situações nas quais há uso recorrente dessa categoria.  

As amostras (34) e (35), apresentadas a seguir, mostram que o priming não se 

restringe a locuções adjetivas. 

 

(34) No Brasil, as lágrimas lavam a dor dos parentes dos mortos e a Justiça 

encerra sem consequências drásticas, penas exemplares ou lições duradouras 

os processos abertos para apurar responsabilidades de mortes violentas 

múltiplas. 

(Carta ao leitor, 6 de fevereiro de 2013) 

 

(35) Yoani, que só conseguiu sair de Cuba ao cabo de uma intensa pressão 

diplomática internacional, foi xingada, empurrada, agredida e impedida de 

falar livremente às plantas brasileiras. 

(Carta ao leitor, 27 de fevereiro de 2013) 

 

Sejam adjetivos ou locuções adjetivas, por questões de paralelismo estrutural, a 

sequência de formas tende a se manter, sendo esse mais um fator relevante para a 

escolha de uma forma ou de outra. No caso da amostra em (35), é provável que a 

presença de algumas locuções adjetivas tenha motivado o uso de outras. 

 

4.2.4 Escolha estilística 

 

 A última das motivações tratadas neste trabalho é de natureza estilística. Nos 

casos catalogados como escolha estilística, a locução adjetiva não apresenta 

especificidade semântico-textual, podendo ser substituída por um adjetivo 
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correspondente sem que ocorra mudança semântica. O dados a seguir ilustram a 

situação. 

 

(36) Mas, como diz o poeta, nem tudo é naufrágio. Parece estar nascendo uma 

tenra plantinha de racionalidade no imenso deserto de insensatez que tem 

caracterizado as ações do governo. 

(Carta ao leitor, 13 de fevereiro de 2013) 

 

(37) Os privilégios já derrotaram antes outros presidentes dispostos a aproximar 

um pouco mais o folgado modo de vida dos integrantes do Congresso da labuta 

diária dos brasileiros que os sustentam com seus impostos. O PMDB de Renan e 

Henrique Alves tem no seu passado a renhida luta pela redemocratização do 

Brasil. 

(Carta ao leitor, 6 de março de 2013) 

 

Em (36), a locução do governo em ações do governo poderia ser substituída pelo 

adjetivo governamentais, sem alterar o sentido do trecho em que ocorre. Quando 

comparadas as duas formas, tanto a construção ações do governo quanto a construção 

ações governamentais implicam o mesmo sentido: ações tomadas pelo governo (no 

caso, pela administração federal). Diferentemente de outras situações apresentadas 

anteriormente, no caso em questão não há uma motivação sintática ou semântica para o 

uso da locução adjetiva, mas uma questão de estilo, de subjetividade do enunciador. 

 Do mesmo modo, redemocratização do Brasil e redemocratização brasileira 

possuem o mesmo significado, não havendo restrições que inviabilizem a permuta de 

uma forma pela outra ou o favorecimento da locução ou do adjetivo. O uso da locução 

adjetiva parece motivada por questão de natureza estilística. 

 

4.3 Discussão à luz dos princípios de iconicidade e de marcação 

 

 Nesta subseção, discute-se o uso da locução adjetiva ou do adjetivo à luz dos 

princípios de iconicidade e de marcação.  

 No que se refere à iconicidade, considerou-se, primeiramente, a possível 

alternância entre locução adjetiva e adjetivo com base no subprincípio de proximidade. 
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Segundo discutido em Silva e Bispo (2013), o adjetivo é o modificador nominal mais 

integrado ao substantivo se comparado à locução adjetiva ou à oração relativa. 

Conforme mostraram esses autores, quando um substantivo é seguido por mais de um 

modificador, a ordenação mais recorrente desses modificadores é a seguinte: adjetivo + 

locução adjetiva + oração relativa. Assim, o adjetivo é o elemento que ocorre mais 

contiguamente ao nome escopado e essa maior aderência sintática reflete a maior 

integração no plano do conteúdo no sentido de que o adjetivo traz o primeiro recorte 

referencial do substantivo modificado.  

Aproximando a questão para esta pesquisa e considerando a escolha entre a 

locução adjetiva e o adjetivo virtualmente correspondente, é possível entender por que, 

na posição de segundo modificador, a locução adjetiva seja preferida em relação ao 

adjetivo. Vejam-se os casos a seguir. 

 

(38) Neste mês, a revista britânica Times Higher Education publicou sua lista 

das 100 universidades mais bem cotadas do mundo. Das dez primeiras 

colocadas, quatro oferecem uma lista extensa de cursos rápidos e completamente 

online.  

(Guia, 20 de março de 2013) 

 

(39) Yoani provoca reações defensivas de fúria nos esquerdistas – que se 

manifestam sem restrições nas democracias, justamente porque o comunismo 

perdeu – não porque defenda a economia de mercado ou porque esteja 

demolindo as supostas “conquistas” da revolução cubana – ela é até bastante 

cordata a respeito. 

(Carta ao leitor, 27 de fevereiro de 2013) 

 

(40) Como o Guepardo, que pode superar facilmente suas presas em velocidade, 

mas tem de capturá-las logo, pois não consegue sustentar a carreira por muito 

tempo, o Brasil precisa despejar logo toda sua potência intelectual, seus recursos 

materiais e humanos e suas reservas de racionalidade para colher os frutos antes 

que se estiolem as energias positivas, fazendo do desempenho medíocre da 

economia um doloroso padrão. 

(Carta ao leitor, 9 de janeiro de 2013) 
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 Nas amostras (38), (39) e (40), há, em cada caso, um substantivo seguido de dois 

modificadores (universidades [mais bem] cotadas do mundo; reações defensivas de 

fúria; e desempenho medíocre da economia, respectivamente). Em cada situação, ocorre 

um primeiro recorte semântico por meio de um adjetivo e, em seguida, a locução 

adjetiva efetua a segunda delimitação, no caso, sobre a expressão formada por 

substantivo + adjetivo. Esses dois recortes no plano do conteúdo correspondem, no 

plano da expressão, a duas formas de codificação (adjetivo e locução adjetiva), 

revelando o nível de integração entre elas e o nome modificado: o adjetivo está mais 

vinculado ao nome a que se refere em comparação à locução adjetiva. 

 Esses dados corroboram a tendência de codificação de modificadores nominais 

verificada por Silva e Bispo (2013), a qual provavelmente está relacionada aos 

propósitos comunicativos do usuário da língua (nos casos em questão, o redator) quanto 

ao modo e ao tipo de delimitação semântica que pretende imprimir ao substantivo 

modificado. Tomando-se a expressão desempenho medíocre da economia, por meio de 

um rearranjo sintático, é possível a utilização de dois modificadores adjetivais (ficando 

desempenho econômico medíocre). Contudo, a manutenção da sequência substantivo + 

adjetivo + locução adjetiva provavelmente decorre do propósito de se enfatizar, 

primeiramente, o aspecto fraco, pífio (medíocre) do desempenho para, em seguida, 

informar de que setor se trata (no caso, a economia). 

 Em concomitância com aspectos semântico-pragmáticos, podem atuar também 

fatores de ordem sintática. Em (38), por exemplo, a distância entre a locução do mundo 

e o substantivo modificado (universidades), em função da interveniência do adjetivo 

cotadas e, mais ainda, pela presença de dois modificadores (mais, bem), serve, de algum 

modo, como restrição à permuta com o adjetivo mundiais (parece pouco provável a 

ocorrência de uma construção como universidades mais bem cotadas mundiais). Com 

um rearranjo sintático, porém, a substituição de do mundo por mundiais parece mais 

possível de ocorrer (universidades mundiais mais bem cotadas), apesar de, como 

discutido em relação a desempenho medíocre da economia, questões de natureza 

semântica e, sobretudo, pragmática, prevalecerem na opção pela locução adjetiva em 

vez do possível correlato adjetivo. 

 No que se refere à marcação, uma análise dos três subprincípios (complexidade 

estrutural, complexidade cognitiva e distribuição de frequência) pode revelar qual das 

formas é considerada mais marcada. 
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Sobre a complexidade estrutural, a locução adjetiva supera o adjetivo em 

material morfossintático e em massa fônica: uma construção formada por uma 

preposição mais um substantivo, em geral, possui mais massa fônica do que o adjetivo. 

Quanto à complexidade cognitiva, supõe-se que a locução também seja mais 

complexa do que o adjetivo: dada a presença de termo adicional (no caso, a preposição), 

haveria mais custo cognitivo em termos de demanda de atenção e tempo de elaboração 

(por parte do falante/escrevente) e de processamento (por parte do ouvinte/leitor). 

Por fim, em relação à distribuição de frequência, no corpus desta pesquisa, o 

adjetivo mostrou-se como a forma mais recorrente de codificação nominal em relação à 

locução adjetiva: foram 2388 ocorrências de adjetivos contra 1723 da locução adjetiva 

(respectivamente, 58,1% e 41,9% dos resultados).  

 Conforme apresentado na seção 3.1, do universo de 2388 adjetivos, 548 

possuem locuções adjetivas correlatas, e 1840 não as possuem (respectivamente, 23% e 

77% dos dados). Quanto às locuções adjetivas, do total de 1720 dados, 942 possuem um 

adjetivo correspondente e 778 não o possuem (54,8% e 45,2%, respectivamente). Tais 

resultados revelam outra influência para a frequência elevada do adjetivo: enquanto a 

maior parte das locuções possui um adjetivo de sentido supostamente similar, o mesmo 

não é válido para os adjetivos, havendo, nessa situação, restrição lexical, conforme 

atestam as tabelas 2 e 3, apresentadas, respectivamente, nas páginas 47 e 48. 

Desse modo, comparados adjetivo e locução adjetiva com base no universo de 

dados da amostra utilizada, tem-se a locução adjetiva como a forma mais marcada: é a 

forma mais complexa estrutural e cognitivamente e, em decorrência, menos frequente 

entre as duas, conforme já haviam atestado Silva e Bispo (2013).  

É necessário, contudo, relativizar essa marcação, dado que nem sempre a maior 

quantidade de material fônico corresponde à maior complexidade cognitiva. Considere-

se, a título de exemplificação, a locução adjetiva de páscoa e o seu virtual 

correspondente adjetivo (pascoal). Embora a primeira forma tenha mais massa fônica, 

ela constitui estrutura não marcada em relação ao possível correlato adjetivo: a 

combinação de pascoal com substantivo é possível, mas pouco provável de ocorrer; a 

preferência, em geral, é pela locução adjetiva (vejam-se ovo de páscoa, domingo de 

páscoa, feriado de páscoa etc.). 
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4.4 Outros aspectos relacionados às locuções adjetivas do corpus 

 

 Esta seção destina-se a discutir questões relacionadas à semântica e à estrutura 

das locuções adjetivas, conforme os resultados encontrados no corpus. Na primeira 

parte, destaca-se o agrupamento semântico das locuções adjetivas em função dos 

valores que veiculam. Em seguida, apresenta-se a caracterização dessas locuções em 

relação ao tipo de preposição que as compõem. 

 

4.4.1 Natureza semântica das locuções adjetivas do corpus 

 

 Esta seção trata da relação semântica da locução adjetiva com o substantivo 

modificado. A princípio, fez-se um levantamento com base na classificação mais 

recorrente do adjetivo: termos classificadores, que revelam características inatas do 

substantivo; e qualificadores, que adicionam ao substantivo características não 

intrínsecas. 

 Segundo Liberato (2001), essa classificação não se restringe ao adjetivo, 

podendo também ser atribuída às orações relativas, de modo que pareceu relevante 

testá-la na locução adjetiva, uma vez que também se trata de modificador nominal. Os 

resultados mostraram que tal classificação não cabe à locução adjetiva, de modo que 

não foram encontradas locuções com características de qualificadora no corpus. 

 A análise dos valores semânticos veiculados pelas locuções adjetivas mostrou 

que, em geral, eles estão relacionados a quatro aspectos: há locuções que revelam posse, 

matéria, classificação e origem. A tabela 9, a seguir, traz os quantitativos desses valores 

em relação ao universo de locuções adjetivas do corpus utilizado. 

 

Valor semântico Quantidade de Locuções Percentual 

Posse 528 30,7% 

Matéria 427 24,8% 

Classificação 403 23,4% 

Origem 362 21,1% 

Total 1720 100% 

Tabela 9: Natureza semântica das locuções adjetivas do corpus. 
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 Conforme mostra a tabela, a maior parte das locuções adjetivas (30,7%) veicula 

ideia de posse, indicando que o referente do substantivo pertence a uma dada entidade. 

Em 427 dados (24,8%), a locução é utilizada para indicar a matéria de que é composto o 

referente do substantivo modificado. 403 locuções (23,4%) são classificadoras, servindo 

para marcar um tipo do substantivo modificado, distinguindo-o de outro(s). Por fim, 

21,1% das locuções adjetivas indicam a origem do referente designado pelo substantivo. 

 Como exemplo do primeiro tipo de locução adjetiva, aquela que indica posse, 

considere-se a amostra (41), que contém duas ocorrências desse tipo de locução. 

 

(41) Ninguém pode achar adequado o recorrente abuso dos tablóides britânicos, 

que atropelam as mais elementares considerações éticas e até humanitárias 

quando invadem cruelmente a vida privada de celebridades ou pessoas comuns. 

Mas não é essa a questão. 

(Carta ao leitor, 27 de março de 2013) 

 

Em (41), as duas locuções adjetivas destacadas indicam posse. No primeiro caso, 

a locução serve para indicar qual o autor dos abusos recorrentes, no caso os tabloides 

britânicos. A segunda locução destacada, de celebridades, funciona da mesma maneira, 

determinando a quem pertence a vida privada em questão. 

 O segundo tipo de locução mais recorrente é o que indica a matéria de que 

determinado elemento (o substantivo modificado) é composto. Seguem as amostras (42) 

e (43) com dados que ilustram esse tipo de locução. 

 

(42) O DIU hormonal dura cinco anos e faz com que até metade das pacientes 

deixe de menstruar, motivo pelo qual é usado por quem tem endometriose. Mais 

barato, o de cobre dura até dez anos e é indicado para quem não pode usar 

hormônios – caso das pacientes com histórico de câncer de mama. 

 (Guia, 6 de fevereiro de 2013) 

 

(43) [Bicicletas] Elétricas: com motor elétrico embutido na roda, são 

alimentadas por uma bateria recarregável. Na hora da compra, prefira as baterias 

de lítio. Elas carregam mais rápido que as de chumbo ácido, são mais duráveis, 

têm autonomia e pesam muito, muito menos. 

(Guia, 16 de janeiro de 2013) 
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 Na primeira amostra, a locução de cobre indica a matéria de que é feito 

determinado tipo de Dispositivo Intrauterino (DIU), no caso com revestimento em cobre 

(diferentemente do outro tipo, revestido com aço). O dado seguinte apresenta uma 

modificação similar: a locução de lítio indica o material à base do qual um tipo de 

bateria é composto. 

 O outro grupo semântico reúne as locuções classificadoras, aquelas que servem 

para distinguir um determinado tipo de elemento (no caso, o substantivo modificado) de 

outro(s), atribuindo-lhe finalidade ou característica peculiar. A amostra a seguir ilustra 

esse grupo. 

 

(44) Inclui-se também no rol das novidades alentadoras a defesa que está sendo 

armada pelo Executivo para que não seja emasculada a medida provisória que 

pode tirar os portos brasileiros da pré-história, um vergonhoso gargalo que nos 

coloca na 130º posição no ranking que avalia a capacidade dos países de receber 

e despachar navios de carga. VEJA, portanto, reitera seu apoio à presidente 

sempre que ela age para acelerar o crescimento e modernizar o Brasil. 

(Carta ao leitor, 13 de fevereiro de 2013) 

 

(45) Não se passa um ano sem que se tenha notícia da morte por negligência de 

uma criança em um parque de diversões; mão se passa uma semana sem o 

registro de uma ocorrência fatal no trânsito provocada por um motorista 

embriagado. Quantos responsáveis por algumas dessas tragédias estão 

cumprindo pena no Brasil? Nenhum. 

(Carta ao leitor, 6 de fevereiro de 2013) 

 

 A locução destacada em (44), de carga, funciona como um classificador para o 

substantivo navio: no contexto, a locução adjetiva serve para identificar um tipo de 

navio, destacando sua finalidade. Um navio de guerra ou um navio pesqueiro, por 

exemplo, possuem finalidades diferentes de um navio de carga, e essa diferença fica 

registrada por meio da locução adjetiva. De modo similar, na amostra (45), a locução de 

diversões delimita o substantivo parque acrescentando sua função, ao mesmo tempo em 

que o separa/ distingue de outros tipos de parque.  
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 Por fim, o último grupo semântico é constituído pelas locuções que indicam a 

origem do elemento designado pelo substantivo. Os trechos (46) e (47), apresentados a 

seguir, contêm amostras desse tipo de locução. 

 

(46) “Três fatores são fundamentais para a adesão dos consumidores: segurança, 

integração entre bancos e operadoras de telefonia móvel e conveniência”, 

explica Percival Jatobá, diretor executivo de produtos da Visa do Brasil. 

(Guia, 13 de fevereiro de 2013) 

 

(47) Ainda que as esquerdas contemporâneas – pois nunca conseguiram ser 

modernas – tenham mudado a pauta, e já não se encontrem mais comunistas de 

verdade nem nos cafés de Paris, elas conservam o gene totalitário, o ódio à 

democracia e à pluralidade. 

(Carta ao leitor, 27 de fevereiro de 2013) 

 

No primeiro caso, a locução do Brasil modifica o substantivo Visa, informando 

a procedência da subsidiária (no caso, a brasileira), destacando-a das subsidiárias de 

outro(s) país(es), por exemplo. Sem o emprego da locução adjetiva, a menção seria a 

todas as sedes da empresa. O mesmo é válido para amostra (47), em que a locução de 

Paris indica o lugar do qual procede o elemento (produto) nomeado pelo substantivo 

café. 

 

4.4.2 Tipo de preposição que integra as locuções adjetivas do corpus 

 

 Também foi objeto de análise o tipo de preposição que figura nas locuções 

adjetivas encontradas no corpus. Na tabela 9, a seguir, estão os quantitativos referentes 

às preposições utilizadas. 
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Preposição Ocorrências Percentual 

de 1645 95,6 % 

por 26 1,5 % 

a 19 1,1 % 

em 19 1,1 % 

para 6 0,4 % 

com 5 0,3 % 

Total 1720 100 % 

Tabela 9: Preposições utilizadas nas locuções adjetivas do corpus 

 

 Os números da tabela demonstram que a preposição mais recorrente nas 

locuções adjetivas que compõem o corpus foi de, com 95,6% dos casos. Na amostra 

utilizada, trata-se da preposição prototípica da locução adjetiva. As demais preposições 

apresentaram ocorrência pouco significativa: três delas (por, a, em) responderam por 

pouco mais de 1% dos dados; as demais, com e para, ocorreram apenas 6 e 5 vezes, 

respectivamente, o que equivalente a menos de meio ponto percentual cada uma. 

 A predominância da preposição de pode ser facilmente correlacionada aos dados 

apresentados na seção anterior sobre a natureza semântica das locuções adjetivas. Essa 

preposição é utilizada em quase todas as locuções que veiculam valor de posse, matéria 

classificação e origem, os tipos semânticos de locução encontrados no corpus.  

 Os resultados da pesquisa divergem da ideia de “correspondentes exatos” entre 

as formas locucionais. Tal como previsto nos pressupostos funcionalistas, todas as 

formas linguísticas possuem condições de uso restritas, e tais restrições podem 

pertencer a diversos campos de estudo, a exemplo dos níveis de análise semântico, 

sintático e pragmático.  

 Com relação ao gênero textual, ele parece indiferente aos resultados da pesquisa, 

de modo que os três gêneros analisados apresentaram resultados similares entre si. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O foco deste trabalho foi investigar a relação locução adjetiva/ adjetivo, 

objetivando-se: i) aferir a frequência de uso dessas duas formas de codificação do 

modificador nominal em corpus específico; ii) analisar qual o modificador mais 

recorrente para os casos em que há um eventual termo correlato; iii) identificar 

motivações para o uso de uma forma ou de outra; e iv) verificar implicações semântico-

pragmáticas decorrentes da substituição de uma forma por outra. 

 Fundamentado teoricamente na Linguística Funcional Centrada no Uso, a 

pesquisa tomou como corpus textos escritos do português contemporâneo, 

particularmente publicados na revista Veja, em 2013. Representativos de três gêneros 

textuais distintos (editorial, coluna social e guia), esses textos circularam em 12 edições 

consecutivas da Veja e compunham, respectivamente, a seções Carta ao leitor, Gente e 

Guia.  

De forma resumida, os resultados quantitativos foram os seguintes: 

contabilizaram-se 4108 dados, divididos em 2388 adjetivos (58,1%), e 1720 (41,9%) 

locuções adjetivas. Dos 2388 adjetivos, 548 (23%) apresentam uma locução adjetiva 

supostamente correlata, enquanto os 1840 restantes (77%) não possuem. Das 1720 

locuções, 942 possuem adjetivos virtualmente correlatos (54,8%), e 778 (45,2%) não 

possuem. 

 Quanto às 942 locuções com possíveis adjetivos correlatos, analisaram-se 

motivações para o uso da locução adjetiva em lugar do adjetivo supostamente 

equivalente. Para tanto, considerou-se a proposta de Dantas e Silva (2012), com 

pequenas adaptações, de agrupamento dos casos sob estudo em quatro fatores: alteração 

semântica, forma lexicalizada, priming e escolha estilística. Os achados dessa análise 

são os que seguem. 

 Em 52,6% (496) das ocorrências, a motivação foi de natureza semântica: o uso 

do adjetivo tido como correspondente em vez da locução adjetiva implica alguma 

mudança de sentido. 229 ocorrências (24,3%) de locuções adjetivas representaram casos 

de forma lexicalizada, situação em que a designação de um dado referente ocorre por 

meio do emprego de estruturas fixas, convencionalizadas pelo uso, a exemplo de plano 

de saúde. Os casos motivados por priming totalizaram 128 dados (13,6%): nessa 

situação, estão implicados fatores de base cognitiva e sintática, uma vez que o uso de 

uma determinada estrutura favorece o acesso cognitivo e, em decorrência, o uso dessa 
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mesma estrutura em sequência, de modo que a presença de modificadores adjetivos 

favorece a ocorrência de outros adjetivos, acontecendo o mesmo com a locução 

adjetiva. Por fim, 89 dados (9,5%) são os casos de motivação estilística, nos quais as 

duas formas parecem equivaler-se semanticamente, ficando a opção por uma ou por 

outra mercê do falante/ escrevente. 

 Tais resultados vão de encontro ao que preveem alguns gramáticos consultados 

quanto à existência de correlação entre locução adjetiva e adjetivo. Neves (2011), por 

exemplo, sugere que o uso da locução adjetiva é limitado apenas por questões de léxico, 

enquanto a pesquisa mostrou fatores diversos implicados na relação entre esses 

modificadores nominais. 

 A pesquisa também contemplou a natureza semântica e o tipo de preposição 

utilizada nas locuções adjetivas presentes no corpus. Quanto ao primeiro aspecto, 

identificaram-se quatro valores semânticos: há locuções que exprimem ideia de posse 

(528 dados, equivalentes a 30,7% do total), matéria (427 ocorrências, 24,8% das 

locuções), classificação (403 locuções, ou 23,4% do total), ou origem (362 dados, 

21,1% dos casos). Em relação às preposições que integram as locuções adjetivas, 

constatou-se que de é a prototípica com quase 96% dos casos. 

Por fim, analisou-se o uso de locuções adjetivas e adjetivos à luz dos princípios 

de iconicidade e marcação, com base, sobretudo, no trabalho de Silva e Bispo (2013). 

Confirmou-se a tendência, já atestada por esses autores, de o segundo modificador à 

direita do substantivo ser codificado por locução adjetiva em vez de adjetivo. Além 

disso, constatou-se que essa tendência na estrutura reflete o nível de integração 

semântica (relação motivada entre função e forma): uma vez que faz o primeiro recorte 

semântico do referente do substantivo a que se refere, o adjetivo ocorre mais 

contiguamente a ele do que a locução adjetiva. Quanto à marcação, também se 

confirmaram os achados dos autores referidos sobre a maior frequência de adjetivos em 

relação a locuções adjetivas, ressalvando-se, porém, a relatividade do caráter marcado e 

não marcado desses modificadores em função dos diferentes contextos de uso. 

 Desse modo, a depender dos achados deste trabalho, assim como do de Dantas e 

Silva (2012), a existência de formas intercambiáveis de locução adjetiva e adjetivo 

parece não sustentar-se quando se considera a língua em uso.  A análise dos dados 

permitiu verificar que fatores de ordem diversa (semântica, estrutural, cognitiva e 

pragmática) estão envolvidos na opção pela locução adjetiva em vez do adjetivo 

supostamente correlato. 
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Apesar de algumas formas simples e locucionais do adjetivo pertencerem a um 

campo semântico similar, os sentidos dos termos em uso são muito mais dinâmicos do 

que se pode prever aprioristicamente, tal como sugerido por Givón (1990) e Furtado da 

Cunha et al. (2003). 

 Parece claro também que é necessário que se analise cada caso como uma 

situação única, pois cada escolha linguística é motivada por fatores de ordem diversa, 

não cabendo categorizações preestabelecidas que possam cobrir, a priori, todas as 

situações que o uso linguístico possibilita. Essa constatação corrobora, ao mesmo tempo 

em que reforça, pressupostos funcionalistas, reafirmando que a língua é uma estrutura 

adaptável, sujeita a pressões de natureza cognitiva e intercomunicativa de seus usuários. 
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