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RESUMO 

Neste trabalho, tratamos da construção nominalizadora responsável pela formação de 

substantivos e adjetivos a partir de uma base verbal, representada por [[X]V -nte]ADJ. O objetivo 

geral é analisar esse padrão formal como um pareamento forma-sentido, identificando 

motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas implicadas na recorrência de seus 

construtos em situações reais de interação. Fundamentamo-nos teoricamente na Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), tal como caracterizada em Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (2013), e em contribuições do modelo teórico da Gramática de Construções, conforme 

desenvolvido por Goldberg (1995, 2006), Croft (2001) e, mais recentemente, por Traugott e 

Trousdale (2013). Os dados da pesquisa foram coletados do Corpus Discurso & Gramática, 

seções Natal e Rio de Janeiro, que conta com textos na modalidade oral e escrita, produzidos 

por informantes de diferentes níveis de escolaridade, representativos de cinco configurações 

textuais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem eminentemente quali-quantitativa; em relação 

aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa descritivo-explicativa. Os resultados apontam 

que, entre as propriedades formais, há uma correlação sintático-semântica parcial entre verbo-

base e adjetivo deverbal, uma vez que os adjetivos não herdam totalmente a moldura sintática 

da base verbal. No caso das propriedades funcionais, os dados mostram a não transparência 

semântica entre base verbal e adjetivo correspondente, em vários usos de adjetivos em –nte; a 

baixa agentividade desses nomes; e a sua multifuncionalidade nos contextos de uso em que 

ocorrem. Os adjetivos analisados situam-se em um continuum entre a categoria de particípio 

presente e a categoria de adjetivos, muito embora na maioria dos casos não sejam mais 

reconhecidos como uma forma do particípio. Cognitivamente, também percebemos a atuação 

de projeções metafóricas e metonímicas nas instâncias de uso de [[X]V -nte]ADJ. A construção 

pode ser caracterizada ainda como parcialmente esquemática, parcialmente produtiva e 

parcialmente composicional.  

Palavras-chave: Construção nominalizadora. Adjetivo Deverbal. Linguística Funcional 

Centrada no Uso. Gramática de Construções. 

  



 

 

ABSTRACT 

In this work, we study the nominalizing construction, responsible for the formation of nouns 

and adjectives from a verbal base, formalized as [[X]V -nte]ADJ. We aim to analyze this formal 

pattern as a form-meaning pairing and to identify the semantic-cognitive and discursive-

pragmatic motivations implied in the recurrence of its constructs in real situations of interaction. 

Our theoretical support is the Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), as characterized 

in Furtado da Cunha, Bispo and Silva (2013), and contributions of the theoretical model of 

Construction Grammar as formulated by Goldberg (1995, 2006), Croft (2001), and more 

recently by Traugott and Trousdale (2013). The data for this research were collected from the 

Corpus Discurso & Gramática, sections Natal and Rio de Janeiro, which has oral and written 

texts, produced by informants of different educational levels, representing five textual 

configurations. It is a research of eminently quantitative and qualitative approaches; In relation 

to the objectives, it is characterized as a descriptive-explanatory research. The results point out 

that, among formal properties, there is a partial syntactic-semantic correlation between verb-

base and deverbal adjective, since adjectives do not totally inherit the verbal-based syntactic 

framework. In the case of functional properties, the data show the non-semantic transparency 

between verbal base and corresponding adjective, in several uses of adjectives in -nte; the low 

agentivity of these names; and their multifunctionality in the contexts of use in which they 

occur. The adjectives analyzed are in a continuum between the category of present participle 

and the category of adjectives, although in most cases they are no longer recognized as a form 

of the participle. Cognitively, we also perceive the performance of metaphorical and metonymic 

projections in the instances of use of [[X]V -nte]ADJ. The construction can still be characterized 

as partially schematic, partly productive and partly compositional. 

Keywords: Nominalizing construction. Deverbal adjective. Usage-based Linguistics. 

Construction Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do que se verifica nos compêndios gramaticais latinos, sabe-se que o latim 

contava com formas verbo-nominais, isto é, formas oriundas de uma base verbal, porém 

utilizadas com propriedades nominais, os chamados particípios.  Dentre eles, podemos destacar 

o particípio presente, cuja forma, marcada pelo sufixo –nte, permanece no português 

contemporâneo, embora com funções diversas1 das que apresentava naquela língua.  

É justamente esse deslocamento de função que nos chama a atenção nesta pesquisa, pois 

buscamos, de modo geral e partindo de estudos anteriores (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009; 

SILVA, 2011; OLIVEIRA, 2012), descrever e analisar os usos mais comuns do particípio 

presente contemporâneo no conjunto de dados coletados, referentes às cidades de Natal e Rio 

de Janeiro, no final do século XX. Desde já, esclarecemos que esta não é uma pesquisa de cunho 

diacrônico, uma vez que não voltamos a estados anteriores do português para comparar funções, 

tampouco analisamos o percurso dessa forma do latim até aqui. Nesse sentido, apoiamo-nos em 

pesquisas que tiveram o processo de mudança como foco, a exemplo de Oliveira e Oliveira 

(2009), e assumimos que o que estamos analisando já se afasta em muito do particípio presente 

latino. A denominação da construção toma por base somente aspectos formais dos elementos 

linguísticos analisados e sua inserção num processo comum a todas as línguas: o uso de itens 

de natureza verbal como base para a formação de itens de natureza nominal.  

Ademais, o olhar que dedicamos ao objeto de análise da pesquisa se afasta 

categoricamente de análises tradicionalistas dos itens lexicais. Isso porque consideramos existir 

uma associação simbólica entre a forma marcada pelo sufixo –nte e alguns aspectos semântico-

cognitivos e discursivo-pragmáticos. Esta pesquisa circunscreve-se, portanto, no paradigma 

funcionalista de estudos da linguagem. Embasa-nos teórico-metodologicamente na Linguística 

Funcional Centrada no Uso, uma abordagem funcionalista, com origens na Linguística 

Funcional norte-americana, bem como alguns pressupostos da Gramática de Construções, 

construto teórico de origem na Linguística Cognitiva. 

Nas próximas seções da introdução, explicitamos os recortes necessários à delimitação 

do nosso objeto de estudo, assim como esclarecemos justificativa, objetivos, questões de 

                                                 
1 Estas funções são apresentadas à medida que comparamos propriedades do particípio presente latino e 
propriedades dos adjetivos deverbais em –nte. Na seção 4.4, por exemplo, discutimos essas categorias e seus 
membros prototípicos.  
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pesquisa e hipóteses que nortearam o desenvolvimento deste trabalho. Em seguida, de modo 

breve, detalhamos os pressupostos teóricos e metodológicos que orientam a pesquisa. Ainda 

como parte introdutória, falamos sobre as contribuições do trabalho desenvolvido para os 

estudos linguísticos. 

1.1 Objeto de estudo 

 

Esta pesquisa de mestrado investiga as palavras formadas pelo padrão formal [[X]V -

nte], tradicionalmente atribuídas à classe dos adjetivos no Português Brasileiro (PB), conforme 

exemplificado em (1), (2) e (3). Basílio (1987) também reconhece que esse padrão pode formar 

substantivos, entretanto salientamos que, para esta pesquisa, desconsideramos ocorrências da 

construção de função referencial (substantiva), nos contextos analisados, e mesmo os que se 

encontram como adjetivos em função predicativa (como parte de um predicado nominal). 

Assim, o recorte do objeto de estudo da dissertação compreende adjetivos integrados ao 

Sintagma Nominal (SN), em função tradicionalmente conhecida como atributiva, modificadora 

do núcleo do SN. 

(1) “Este é um outro ponto importante, isto é, cada papel [...] oferece uma trama” (D&G 

Natal, língua escrita) 

(2) “Um dos momentos mais emocionantes foi quando subi uma duna de areia” (D&G 

Natal, língua escrita) 

(3) “acho que não tinha que acontecer nada disso... eh... vídeo quebrado... professora 

ignorante...” (D&G Rio, língua falada) 

 Assumimos que os aspectos supracitados, relativos à forma, estão ligados 

convencionalmente a algum significado ou função, por isso consideramos as palavras 

analisadas como construtos licenciados a partir de uma construção abstrata. A essa construção 

chamamos de nominalizadora tendo em vista sua principal característica ser a formação de 

nomes a partir de bases verbais, processo já discutido em outros estudos.    
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1.2 Justificativa 

 

Foi o trabalho sobre a funcionalidade dos adjetivos adjuntivos do PB de Silva (2011) 

que nos fez voltar o olhar para a formação de adjetivos a partir da forma do particípio presente. 

O autor postula uma categoria específica de adjetivos cuja base é verbal e que são, 

semanticamente, parcialmente equivalentes a uma oração adjetiva. A esses adjetivos o autor 

chamou semirrelativos, os quais podem ser de particípio passado ou particípio presente. Tal 

constatação vai ao encontro do que Oliveira e Oliveira (2009) verificaram: para elas, 

encontramos resquícios do particípio presente justamente em adjetivos e substantivos. 

Acompanhamos os autores entendendo que, embora a função prototípica de particípio presente 

seja agora ocupada por outras formas, a formação desses adjetivos pode ser proveniente da 

forma latina marcada pelo sufixo –nte. 

De algum modo, se considerarmos a produtividade do padrão formal investigado na 

criação de adjetivos e, inclusive, de substantivos, deve ser nossa preocupação também elucidar 

algumas questões relativas ao processo de nominalização deverbal no português brasileiro 

sincrônico a partir da identificação das características da construção em estudo. 

Falar em nominalização deverbal não é novo, até mesmo sob uma perspectiva 

construcional. A tese de doutoramento de Oliveira (2008), posteriormente publicada em livro, 

aponta para a existência de construções parcialmente equivalentes que licenciariam a formação 

de nomes de agente ou nomes de participantes, como a autora prefere chamar. Investigando a 

construção X-DOR, como em trabalhador, programador, Oliveira (2012) aponta para a 

existência da construção X-NTE, cujas características seriam semelhantes ao da construção X-

DOR. 

Temos, portanto, à guisa de justificativa para o empreendimento dessa pesquisa, o fato 

de que estudos anteriores como Basílio (1977, 1987, 1996), Oliveira e Oliveira (2009), Silva 

(2011), entre outros, lançaram foco sobre substantivos e adjetivos formados pelo acréscimo do 

sufixo –nte a uma base verbal sob perspectivas muito diferentes. Ressaltamos a necessidade, 

então, de um estudo que integre, num mesmo plano, forma e função como aspectos 

indissociáveis da formação de nomes do PB, principalmente no que diz respeito a esses 

adjetivos possivelmente oriundos do particípio presente e licenciados por um padrão 

esquemático subjacente.   
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Esta pesquisa de mestrado lança foco, agora sob nova perspectiva, sobre os nomes 

deverbais, o que pode trazer uma caracterização mais precisa da sua função nos contextos reais 

de interação entre falantes ao postularmos a existência de um esquema abstrato, que licencia a 

formação desses nomes, além de discutirmos aspectos semântico-cognitivos e discursivo-

pragmáticos envolvidos.  Ademais, constitui também contribuição do trabalho a ampliação dos 

estudos que investigam a recategorização da forma do particípio presente no português 

brasileiro contemporâneo. Entendendo-o como uma construção, é possível ir além de uma 

abordagem simplesmente lexicalista que dá conta somente de certos aspectos morfológicos ou 

semânticos dessas palavras, sem precisar recorrer a padrões de formação universais e regras 

generalizantes.  

1.3 Questões de pesquisa 

 

Cabem aqui algumas indagações que justificam o empreendimento desta pesquisa e ao 

mesmo tempo norteiam-na. Elas estão diretamente relacionadas aos nossos objetivos e serão 

retomadas sempre que pertinente para apresentação dos resultados. A saber: 

 O uso dos adjetivos deverbais em –nte é motivado por variáveis como nível de 

escolaridade, configuração textual ou modalidade da língua? 

 Os adjetivos formados pela construção em estudo herdam total ou parcialmente 

elementos da estrutura argumental dos verbos que os originaram? 

 Quais bases verbais, do ponto de vista sintático-semântico, são mais produtivas para 

a formação desses nomes? 

 Quais são as propriedades formais e funcionais da construção estudada? 

 Como esses adjetivos podem ser classificados semanticamente? 

 Que motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas estão envolvidas na 

formação de adjetivos deverbais a partir da construção analisada? 

 

1.4 Objetivos 

 

Constitui objetivo geral desta dissertação investigar a construção nominalizadora de 

particípio presente, considerando aspectos formais e funcionais e sua relação com o verbo-base. 

Por características formais, entendemos: propriedades fonético-fonológicas ou 
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morfossintáticas; no pólo funcional, temos: propriedades semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas, tal qual sugerem Croft e Cruse (2004). Os objetivos específicos relacionam-se 

diretamente às questões de pesquisas elencadas anteriormente acerca do nosso objeto:  

i) analisar se o uso dos adjetivos deverbais em –nte relaciona-se diretamente a 

variáveis como nível de escolaridade, configuração textual ou modalidade da língua; 

ii) verificar se os adjetivos deverbais preservam os elementos da moldura sintático-

semântica dos verbos de que se originaram;  

iii) mapear quais bases verbais são mais produtivas para a formação desses nomes;  

iv) identificar as propriedades da construção tanto no pólo da forma quanto no pólo da 

função; 

v) discutir a multifuncionalidade dos adjetivos em –nte com base  na tipologia 

semântica proposta por Silva (2011); 

vi) identificar fatores semântico-cognitivos e discursivo-pragmáticos implicados nas 

instâncias de uso da construção. 

 

1.5 Hipóteses 

 

Ainda na fase inicial da pesquisa, formulamos algumas hipóteses explicitadas a seguir:  

i) Tomando por base o que mostra Basílio (1996) sobre as funções discursivas da 

nominalização, supomos o uso de adjetivos em –nte pode ser motivado diretamente 

por variáveis como nível de escolaridade do falante, configuração textual ou 

modalidade da língua; 

ii) Os adjetivos deverbais retomam apenas parcialmente a estrutura argumental do 

verbo que os originou, assim como aponta Gamarski (2002); 

iii) Partindo das observações de Oliveira (2012) e Santos (2005), do ponto de vista 

sintático, os verbos transitivos são mais comuns para a formação de adjetivos 

deverbais, enquanto do ponto de vista semântico, os verbos que expressam maior 

agentividade são mais comuns; 

iv) Com base na observação prévia dos dados do corpus, vimos que os adjetivos 

deverbais em –nte preservam aspectos morfossintáticos e semânticos do verbo-base 

e apresentam múltiplas funções nos contextos em que ocorrem; 
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v) Tomando por base o trabalho de Silva (2011), assumimos inicialmente que os 

adjetivos em –nte são, em sua maioria, semirrelativos pois são possivelmente 

equivalentes a uma oração relativa; 

vi) No processo de nominalização deverbal, atuam diferentes processos cognitivos, a 

exemplo do processo de categorização, além de fatores discursivo-pragmáticos, tais 

como a organização textual e os propósitos comunicativos do falante, conforme 

apregoa a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). 

 

1.6 Aspectos teórico-metodológicos 

 

Fundamentamo-nos teoricamente nos pressupostos da Linguística Funcional Centrada 

no Uso (LFCU), denominação cunhada pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática para a 

vertente de estudos linguísticos que conjuga postulados teórico-metodológicos do 

funcionalismo de orientação norte-americana e da Linguística Cognitiva (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Diante disso, consideramos a codificação linguística 

diretamente motivada, por um lado, pelos propósitos comunicativos dos falantes nas diversas 

situações de interação em que estão inseridos e, por outro, por processos cognitivos subjacentes 

à linguagem. Os trabalhos em Linguística Funcional Centrada no Uso têm se utilizado de modo 

muito profícuo do modelo teórico da Gramática de Construções (GC), proveniente da 

Linguística Cognitiva, em suas análises. Seguindo a mesma linha, este trabalho também recorre 

a tal modelo, conforme proposto por Goldberg (1995; 2006); Croft (2001); Croft e Cruse (2004) 

e, mais recentemente, por Traugott e Trousdale (2013).  

A metodologia deste trabalho utiliza tanto o raciocínio indutivo quanto o raciocínio 

dedutivo2. A abordagem adotada, alinhada com nossos objetivos, será quali-quantitativa, ou 

seja, partimos de uma abordagem quantitativa para, em seguida, fazermos uma abordagem 

qualitativa. Considerando os procedimentos técnicos, nossa pesquisa pode ser considerada 

bibliográfica e, em relação aos seus objetivos, a pesquisa é descritivo-explicativa. Os dados que 

constituem o corpus do trabalho foram coletados do corpus Discurso & Gramática.  Buscamos 

ocorrências de adjetivos terminados em –nte em textos produzidos em língua falada e escrita, 

por falantes da cidade do Natal e do Rio de Janeiro, dos diferentes níveis de escolaridade (níveis 

                                                 
2 Explicamos os motivos na seção 2.4 quando descrevemos os procedimentos metodológicos da pesquisa. 
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Superior, Médio, Fundamental II, Fundamental I e Alfabetização), nas cinco configurações 

textuais prototípicas disponíveis: narrativa de experiência pessoal (NEP), narrativa recontada 

(NR), descrição de local (DL), relato de procedimento (RP) e relato de opinião (RO). Assim, 

percorremos todo o corpus D&G das duas cidades em busca de instâncias de uso da construção 

sob estudo.  

A partir da identificação das ocorrências no corpus, procedemos à tabulação, 

identificação dos contextos de uso e possíveis motivações, classificação e/ou análise quanto aos 

parâmetros:  base verbal, transitividade do verbo-base, preservação da estrutura sintático-

semântica do verbo-base, aspectos semânticos da base verbal e do adjetivo, funções discursivo-

pragmáticas dos adjetivos e processos cognitivos subjacentes ao uso da construção. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

O primeiro capítulo do trabalho, este que finalizamos, é introdutória e explicita o foco 

e a intencionalidade desta dissertação. A seguir, no segundo capítulo, apresentamos a nossa 

fundamentação teórica, com os principais conceitos e categorias de análise a que recorremos 

para o desenvolvimento das análises. No terceiro capítulo, procedemos a uma revisão 

bibliográfica, expondo alguns estudos anteriores e, de certa forma, basilares para o 

desenvolvimento do nosso. Por sua vez, o quarto capítulo consiste na apresentação e discussão 

dos resultados da pesquisa, momento no qual aplicamos a teoria aos dados e tecemos 

considerações conclusivas sobre o fenômeno observado. O quinto e último capítulo, das 

considerações finais, sistematiza as principais contribuições da pesquisa para os estudos 

linguísticos.    
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2 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Neste capítulo, apresentamos o aparato teórico-metodológico sob o qual empreendemos 

esta pesquisa. O capítulo consiste na apresentação dos princípios da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, da Gramática de Construções, assim como das categorias de análise de um e 

de outro modelo teórico utilizadas na investigação. Primeiramente, apresentamos a Linguística 

Funcional Centrada no Uso e noções básicas da teoria como os conceitos de língua/linguagem, 

gramática, aspectos sociointeracionais e processos cognitivos. Em seguida, expomos os 

conceitos relativos à Gramática de Construções, a saber: o conceito de construção, pressupostos 

da análise construcional, esquematicidade, produtividade, composicionalidade e a definição de 

rede construcional. Falamos, na sequência, de estudo realizado por Silva (2011) sobre a 

multifuncionalidade de adjetivos adjuntivos e, por fim, caracterizamos metodologicamente a 

pesquisa e detalhamos os nossos procedimentos metodológicos.  

 

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

Conforme mencionado anteriormente, subsidia teórica e metodologicamente esta 

pesquisa a Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante LFCU), termo cunhado pelo 

Grupo de Estudos Discurso & Gramática e resultado da conjunção do funcionalismo linguístico 

norte-americano a abordagens oriundas da Linguística Cognitiva, como a Gramática de 

Construções. Assentamo-nos em trabalhos desenvolvidos por autores como Gívon (1979, 1995, 

2001), Hopper (1987), Hopper e Traugott (2003), Traugott e Dasher (2005), Bybee (2010), 

Traugott e Trousdale (2013), Tomasello (1998), Langacker (1998), Lakoff e Johnson (2002), 

Croft e Cruse (2004), Goldberg (1995, 1998, 2006). Destaca-se, no Brasil, a atuação dos 

pesquisadores do Grupo de Estudos Discurso & Gramática no que se refere a pesquisas 

funcionalistas no português brasileiro, dentre os quais podemos citar Furtado da Cunha, 

Oliveira e Martelotta (2003); Furtado da Cunha e Tavares (2007); Martellota (2011); Oliveira 

(2013); Oliveira e Rosário (2015); Cezario e Furtado da Cunha (2013); Bispo (2009, 2014); 

Silva (2011, 2014), entre outros. 

O que tratamos por funcionalismo constitui, grosso modo, um dos grandes paradigmas 

da ciência da linguagem, situando-se em pólo oposto ao formalismo. Na esteira do 

funcionalismo linguístico estão diversas teorias que, embora compartilhem alguns princípios, 
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diferenciam-se em vários aspectos. O funcionalismo linguístico baseia-se em “dois 

pressupostos gerais: 1) a língua desempenha funções que são externas ao sistema linguístico; 

2) essas funções externas contribuem para moldar a organização interna do sistema linguístico” 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011). A visão funcionalista da linguagem distancia-se do 

caráter imanente da língua, concebendo-a então como uma estrutura dependente de pressões 

nem sempre advindas do próprio sistema linguístico. Assumimos, pois, que a forma, ou seja, a 

codificação linguística, depende e é motivada em certa medida por suas funções3 nos contextos 

de uso específicos.  

Como uma teoria, antes de tudo, funcionalista, a LFCU entende que a principal função 

da língua(gem) é satisfazer as necessidades comunicativas dos falantes. Dessa forma, apregoa-

se que a investigação linguística não pode priorizar somente os aspectos formais, já que estes 

são motivados pela função que os elementos linguísticos desempenham nos contextos de uso. 

Logo, interessa à LFCU o estudo da língua efetivamente em uso nas mais diversas situações de 

comunicação em que os falantes estão inseridos. A esses princípios, some-se o fato de que o 

comportamento linguístico é também determinado por capacidades cognitivas, tal como 

defende a Linguística Cognitiva, e que a língua é formada por construções ligadas à experiência 

humana e formuladas em termos de esquemas cognitivos. Em linhas gerais, o que interessa à 

pesquisa funcional centrada no uso é a investigação das motivações semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas para a recorrência de determinados padrões formais nas várias situações 

de interação, bem como os processos cognitivos de organização do pensamento que subjazem 

a codificação linguística, além das trajetórias de mudança linguística. 

É importante salientar que a aproximação proposta entre funcionalismo e cognitivismo 

só é possível porque esses dois paradigmas compartilham vários pressupostos teórico-

metodológicos, como a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da 

pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e gramática e a estreita relação entre 

as estruturas da língua e o uso que os falantes dela fazem. (FURTADO DA CUNHA, BISPO, 

SILVA, 2013b). Além disso, a LFCU assume que a organização do sistema linguístico não 

pode ser concebida em termos de categorias estanques e prontas na mente do falante, como 

tradicionalmente se propõe; de modo contrário, a língua é construída a partir da interação verbal 

entre falantes, na qual atuam a regularidade e instabilidade de padrões que se adaptam a 

pressões externas e internas do sistema linguístico. Outro ponto de convergência entre 

                                                 
3 Termo aqui compreendido de modo amplo, incluindo questões semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas. 
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funcionalistas e cognitivas é o fato de que a língua deve ser estudada a partir do seu uso; dito 

de outra forma, é no uso da língua nos eventos reais de comunicação em que as análises 

cognitivo-funcionais devem se fundamentar. 

Tendo explicitado os pressupostos teóricos gerais da LFCU discorremos, em seguida, 

sobre conceitos-chaves da Linguística Funcional Centrada no Uso e que são indispensáveis para 

este trabalho.   

 

2.1.1 Língua(gem) 

 

Tomasello (1998, p. ix, tradução nossa4) define a língua(gem) como: “um complexo 

mosaico de atividades comunicativas, cognitivas e sociais estreitamente integrado a outros 

aspectos da psicologia humana”5. Desse modo, postula-se que a linguagem não é uma 

capacidade localizada, mas deriva de processos que atuam em outras áreas da cognição.  A 

respeito do conceito de língua, trazemos a visão de Bybee (2010) que a caracteriza como um 

“sistema adaptativo complexo”, o que significa que fatores de diversas ordens interagem para 

construção da estrutura linguística. A autora chega a considerar a língua um comportamento à 

medida em que esta constitui-se na e pela interação. Essa visão permite-nos, então, inferir que 

a língua é dinâmica e está em constante mudança, adaptando-se à função a que ela serve nos 

processos reais de comunicação. A estrutura linguística seria resultado, portanto, da operação 

repetitiva de mecanismos de diversas naturezas (comunicativa, cognitiva, social, etc), sendo, 

portanto, a regularidade total da língua somente aparente, pois seus padrões demonstram 

variação considerável em todos os níveis. Essa variação é proveniente dos processos dinâmicos 

que atuam na interação, no uso da língua, e são parte da cognição humana como um todo 

(BYBEE, 2010).  

Os estudos funcionalistas da linguagem concebem a língua, por sua vez, como um objeto 

maleável, “sujeita às pressões do uso e constituída de um código parcialmente arbitrário” 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 21). Defende-se, então, a correlação entre a forma 

e a função à medida em que os propósitos comunicativos dos falantes determinam, em certa 

medida, a codificação linguística.  Desse modo, não se pode pensar as línguas naturais ou a 

                                                 
4 Todas as traduções presentes nesta dissertação são de nossa responsabilidade. 
5 “it is a complex mosaic of cognitive and social communicative activities closely integrated with the rest of human 
psychology” 
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linguagem como artefatos prontos e acabados pois, segundo Givón (1995), variação e mudança 

estão sempre presentes.  

 

2.1.2 Gramática 

 

Decorrente da compreensão de que a língua é uma estrutura maleável e adaptável aos 

propósitos comunicativos, é a noção de gramática como um conjunto de padrões linguísticos 

regulares aberto, fortemente suscetível e intensamente afetado pelo uso (FURTADO DA 

CUNHA; TAVARES, 2007) Hopper (1987) propôs o conceito de gramática emergente que 

seria, grosso modo, a ideia de que a gramática não é constituída de formas e significados 

apriorísticos. Em um primeiro momento, parece que o funcionalismo nega a existência de uma 

estrutura estável e previamente estabelecida que possibilita o funcionamento das línguas, no 

entanto a concepção funcionalista da língua apenas afasta-se da ideia de que uma faculdade 

mental e inata especializada fosse totalmente responsável pela existência da gramática das 

línguas naturais. As regras gramaticais são para Hopper advindas da comunicação, o que 

implica a visão de padrões que se regularizam a partir da frequência de uso.  

A gramática é a sedimentação, pela alta frequência, de estruturas que os falantes retiram 

de suas experiências comunicativas prévias, ocorridas em circunstâncias similares, ou com 

tópicos similares, ou com interlocutores similares (HOPPER, 1987). O autor defende ainda que, 

na gramática emergente, as formas linguísticas não existem hermeticamente na mente do 

falante individual, mas são distribuídas durantes os atos de comunicação entre falantes. Uma 

implicação dessa visão para a linguística seria o fato de que os dados examinados não devem 

ser criados mas retirados de situações reais de comunicação. Desse modo, a abordagem muda 

o foco do que os falantes podem fazer para o que eles efetivamente fazem. Adicione-se a isso 

a proposta de Bybee (2010) de que a gramática também seja pensada como uma organização 

cognitiva de experiências com a língua. O resultado é que, para analisarmos a estrutura 

gramatical de uma língua, devemos observar a interação dos propósitos comunicativos e dos 

processos cognitivos na emergência de padrões regulares na estruturação linguística. 

Isso implica considerar, mais uma vez, que somente estudos da língua efetivamente em 

uso, em relação às situações reais de interação, podem evidenciar a natureza da linguagem e 

quais processos lhe estão subjacentes. A gramática de uma língua, para a LFCU, é uma estrutura 
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maleável caracterizada por um processo contínuo de variação e mudança para atender a 

necessidades cognitivas e/ou interacionais (SILVA, 2000). Nessa direção, a gramática, para o 

funcionalismo, tem origem nas estratégias empregadas pelos falantes para organizar a interação 

(o discurso) e é constituída tanto por padrões regulares (no nível dos sons, das palavras e de 

unidades maiores) quanto por padrões emergentes, sujeitos à mudança, já que ela está em 

constante transformação.  

A título de síntese do que foi explicitado até aqui sobre os conceitos de língua, 

linguagem e gramática, retomamos Gívon (1995) quando caracteriza a concepção funcionalista 

da linguagem. Para ele, a linguagem é uma atividade sociocultural e a estrutura (forma) serve a 

funções comunicativas, sendo, portanto, contextualmente motivada. A gramática não pode ser 

compreendida como uma estrutura rígida, uma vez que está a serviço da comunicação, 

adicionando-se a ela a interdependência da linguagem em relação aos processos cognitivos que 

atuam na interação. 

 

2.1.3 Aspectos sociointeracionais: (inter)subjetivização e inferência sugerida 

 

Dentre as categorias analíticas com que trabalha a LFCU, os aspectos sociointeracionais 

são extremamente relevantes uma vez que deles, na visão dessa teoria, advém parte das 

motivações para a estruturação linguística pelo falante/escritor assim como para a mudança 

linguística. Por aspectos socionteracionais, compreendemos os aspectos pertencentes às 

situações de interação social, o contexto, as intenções comunicativas do falante/escritor, seus 

papeis sociais, bem como as inferências provocadas pelo falante/escritor para seu interlocutor, 

isto é, sua posição intersubjetiva diante do seu interlocutor.  

Traugott e Dasher (2005) assumem que a função básica da linguagem é transmitir 

significado, este moldado a partir de aspectos tanto cognitivos quanto comunicativos, 

construído no uso. Assim como os autores, entendemos que o significado das estruturas 

linguísticas não é dado de modo apriorístico, mas negociado na interação entre os falantes de 

uma língua. Traugott e Dasher, citando Halliday e Hasan (1976), falam então em significados 

intersubjetivos, constituídos a partir da relação entre o falante/escritor com seu(s) 

interlocutor(es) e da postura que aquele assume em relação a este, no que diz respeito à polidez, 

estratégias retóricas, informações compartilhadas, etc.  
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Posteriormente, Traugott (2012) trata de intersubjetivização, processo pelo qual se 

desenvolvem marcadores que codificam a atenção do falante para as posições cognitivas e 

identidades sociais do destinatário. A autora considera a intersubjetivização, assim como a 

subjetivização, um caso típico de polissemia das expressões multifuncionais, em outro patamar 

um processo de mudança semântica também, já que, a partir de marcadores de significado não-

intersubjetivos, os falantes criam esses marcadores orientados para a posição intersubjetiva dos 

falantes. 

Outra implicatura pragmática relevante para o que estamos estudando é a inferência 

sugerida. Essa noção, também já discutida por Traugott e Dasher (2005), Traugott (2010, 2012), 

encontra respaldo no fato de que os falantes ao realizarem seus atos comunicativos convidam 

seus interlocutores a interpretar os itens linguísticos de modo diferente do usual, resultando em 

um novo par de forma-sentido. Com a intenção de nos comunicarmos de modo mais eficiente, 

ressignificamos, em contextos interacionais específicos, itens linguísticos ou construções 

inteiras, tornando-as mais vantajosas do ponto de vista pragmático. O novo uso pode acarretar 

convencionalização e rotinização na comunidade linguística, implicando em uma reanálise 

semântica e/ou estrutural/sintática. Traugott diz que, por hipótese, esses novos significados são 

estabelecidos pela combinação de inferências metonímicas e estratégias retóricas combinadas 

nos contextos de uso. 

Usamos essas noções à medida em que tentamos flagrar quais desses aspectos estão 

envolvidos no uso da construção estudada. Além disso, buscamos contextos específico de uso 

em que os processos sociointeracionais, como a inferência sugerida e a (inter)subjetivização, 

provocam um deslocamento no sentido de instanciações particulares da construção. 

 

2.1.4 Semântica verbal e frames interpretativos 

 

Partindo do que já foi amplamente discutido sobre nomes deverbais e denominais nos 

estudos linguísticos, atentamos para o fato de que o significado desses nomes está diretamente 

ligado à base da qual se originam. Por esse motivo, consideramos relevante recorrer a uma 

proposta de classificação semântica dos verbos, a fim de identificar quais tipos de verbos são 

recrutados pela construção nominalizadora de que nos ocupamos neste trabalho.  
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Dentre as muitas propostas de classificação semântica de verbos, de gramáticas 

tradicionais, gramáticas descritivas e estudos linguísticos sobre a semântica verbal, optamos 

pela classificação feita por Tavares (2007) criada a partir da classificação anterior de 

Schlesinger (1995) e Quirk et al. (1972), citados pela autora. Schlesinger listou onze (11) 

categorias semântico-pragmáticas de verbos, diferenciadas pelo grau de atividade que indicam 

e o evento representado no mundo. Tavares reorganizou as categorias adicionando à 

classificação mais quatro tipos de verbos, resultando numa categorização bem completa e 

detalhada dos verbos. Reproduzimos abaixo ipsis literis a tabela com os tipos semântico-

pragmáticos propostos por Tavares (2007, p. 101): 

Quadro 1: Classificação semântica dos verbos 

Categoria Descrição 

Momentâneo Refere-se à atividade repentina de curta duração: Saltar, 

chutar, bater, derrubar, golpear, quebrar (intencional) 

Atividade específica Evoca uma imagem específica: Escrever, jogar, beber, 

desenhar, nadar, andar, sorrir 

Dicendi Precede a citação ou o discurso direto: Dizer, falar, 

responder, ordenar, perguntar 

Atividade difusa Não evoca uma imagem específica: Aposentar-se, trabalhar, 

aprender, mendigar, estudar 

Instância Posição corporal estática: Deitar(-se), recostar(-se), sentar(-

se), pousar(-se), reclinar(-se) 

Estímulo mental O sujeito da oração é o estímulo da experiência mental de 

outrem: Impressionar, agradar, surpreender, assustar, 

espantar, aborrecer  

Evento transitório 

intencional 

Indica se o sujeito permanece em certo lugar: Permanecer, 

residir, situar, estar (em algum lugar) 

Evento transitório não-

intencional 

Refere-se a ações não-intencionais: Morrer, cair, desmaiar, 

adormecer, acordar, quebrar (não-intencional) 

Processo Mudança não-intencional sofrida por um corpo (mais ou 

menos animado): Deteriorar, crescer, amadurecer, 

transformar, ferver, congelar 
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Experimentação mental O sujeito da oração é o experienciador: Adorar, odiar, 

desejar, pensar, lembrar, entender 

Atenuação Distanciamento ou suavização da opinião: Achar, pensar 

Relacional Representa relações assinaladas pelos homens em seu 

processo de percepção da realidade: identidade, analogia, 

comparação, posse, causa, finalidade, consequência, etc.: 

Depender de, merecer, precisar, servir como, assemelhar-se, 

causar, igualar, ter (posse), determinar, faltar (algo), errar, 

resultar de/em, relacionar-se com, custar 

Sensação corporal Sensação física: Machucar-se, doer, ferir, sentir, sofrer 

Existência Ter, haver, existir. 

Estado Ser, estar 

Fonte: Tavares (2007, p. 101) 

Assim como dito anteriormente, essas categorias são organizadas também pelo grau de 

atividade que a ação expressa pelo verbo denota. Desse modo, as categorias, na ordem em que 

estão dispostas, vão de um grau maior de atividade até um grau menor de atividade: “quanto 

mais alta a posição do verbo na escala, maior a atividade envolvida e, como contraparte, quanto 

mais baixo está situado o verbo, menor o grau de atividade que pode ser atribuído a seu sujeito” 

(TAVARES, 2007, p. 102).    

Apoiados também numa perspectiva mais cognitivista de estruturação semântica, 

consideramos ainda que a semântica de um verbo pode ser também compreendida em termos 

de frames semânticos. Neste ponto do nosso trabalho, apoiamo-nos principalmente nos 

trabalhos de Fried e Östman (2005), Fried (2009, 2015, entre outros) para identificar frames a 

que estão associados os usos da construção analisada. Embora esse modelo teórico presuma 

uma extensa formalização dos frames e seus constituintes, não recorreremos a essa 

representação formal.  

Fillmore (1982 apud FRIED, 2015, tradução nossa) postula que: “a informação 

linguisticamente relevante é esquematizada em frames interpretativos”6. Por frames, 

entendemos ser a estruturação conceptual das experiências de mundo dos falantes, estocadas na 

memória como cenas. Um frame representa a cena de fundo subjacente a uma dada expressão 

linguística (FRIED, 2015). Tratar semântica em termos de frames pode ser produtivo no sentido 

                                                 
6 “ Linguistically relevant semantic information is organized and structured in ‘interpretive frames’” 
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de que os frames refletem a compreensão de como se constrói o significado de uma construção 

e como ela pode ser usada contextualmente.  

Os frames são construídos e reconstruídos socioculturalmente a partir das experiências 

armazenadas por falantes de uma determinada língua. Cada expressão linguística pode estar 

associada a vários frames, assim como um frame pode ser acionado por várias expressões 

diferentes. É importante frisar que, neste último caso, cada expressão é responsável por 

expressar uma concepção particular, uma parte, da cena de fundo maior que é o frame. De certo 

modo, o uso dessa noção coaduna-se com a visão de Goldberg (1998) quando esta fala que os 

padrões linguísticos refletem os padrões da experiência.  

 

2.1.5 Categorização e protipicidade, projeções metafóricas e metonímicas 

 

Quando falamos em cognição na LFCU, estamos nos referindo aos processos de 

construção do conhecimento humano a partir da interação do organismo com o meio, assim 

como postulam Lakoff (1987), Taylor (1995), Bybee (2010), entre outros autores. A face 

cognitivista da LFCU é de base experiencialista, cujos pressupostos afirmam ser a linguagem 

um importante instrumento de conceptualização e categorização do mundo. Assim, a linguagem 

atua no modo como armazenamos conceitualmente a nossa experiência com o mundo e vice-

versa, pois a linguagem reflete aspectos dessa experiência. Já mencionamos anteriormente que 

a LFCU também se interessa pelos processos cognitivos subjacentes à estrutura linguística ou 

os mecanismos cognitivos atuantes na codificação linguística. Há o entendimento, nessa 

corrente, de que existem elementos de ordem cognitiva que respondem pela criação de 

significados nas situações de comunicação (MARTELOTTA, 2011).   

O uso da língua reflete, de certa forma, as estruturas conceptuais armazenadas na 

memória do falante e, ao mesmo tempo, molda tais estruturas a partir de aspectos sociais, 

históricos e culturais envolvidos nas situações de interação. Sob o aspecto cognitivo da 

língua(gem), Traugott e Trousdale (2013) assumem que a estrutura linguística não é inata, 

porém deriva de processos cognitivos de domínio geral, isto é, processos que não são exclusivos 

à linguagem, porém atuantes também em outras áreas da cognição humana. Em termos de 

processos cognitivos com os quais a LFCU trabalha, neste estudo, recorremos à categorização, 
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à prototipicidade e a projeções metafóricas e metonímicas, conceitos que explicamos melhor 

em seguida.  

Por categorização no domínio linguístico, Bybee (2010, p. 7, tradução nossa) define: “a 

similaridade ou emparelhamento de identidade que ocorre quando palavras e sintagmas, bem 

como suas partes componenciais, são reconhecidos e associados a representações estocadas”7. 

É por meio do processo de categorização que, tão logo experienciamos o mundo, criamos 

representações abstratas para as coisas que nele existem e armazenamos essas representações 

em categorias, estruturando o nosso sistema conceptual. A autora acrescenta que as categorias 

resultantes desse processo são a base do sistema linguístico.  

Salientamos que, para a LFCU, a organização das categorias linguísticas afasta-se do 

modelo tradicional, que as organiza de forma estanque, sendo seus limites rigidamente fixados. 

Abandonamos a ideia de traços necessários e suficientes por meio dos quais seria possível 

reconhecer os membros de uma ou outra categoria. Esse fato traz duas implicações importantes: 

1) as categorias são construídas a partir da experiência humana, nas interações verbais, no caso 

das categorias linguísticas. 2) as categorias são organizadas em função de seus exemplares 

prototípicos, o que nos leva invariavelmente à noção de prototipicidade. 

Na LFCU, concebemos as categorias como organizadas em torno de seus exemplares 

ideais. A prototipicidade é uma propriedade da percepção humana e envolve a gradualidade e 

a rigidez de determinados traços ou propriedades de uma categoria (BYBEE, 2010). 

Organizamos cognitivamente os elementos de uma categoria em torno dos exemplares que nos 

parecem membros centrais (protótipos) dela. Os protótipos atuam como um ponto de referência 

cognitivo, nas palavras de Rosch (1973), a partir do qual situam-se os demais membros de uma 

dada categoria, em uma expansão radial. Isso significa dizer que os elementos linguísticos não 

devem ser analisados como pertencentes a uma categoria em termos binários (sim/não) mas em 

termos de menos/maior compartilhamento de propriedades com os membros prototípicos da 

categoria, em uma escala de maior/menor afastamento do centro. Conforme Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013b, p. 29), 

significa dizer que as coisas percebidas distribuem-se num continuum 
categorial, em que alguns elementos localizam-se mais nos polos da 
escala, com propriedades conceituais mais ou menos bem definidas, e 

                                                 
7 “the similarity or identity matching that occurs when words and phrases and their component parts are recognized 
and matched to stored representations” 
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outros se situam em instâncias intermediárias, por compartilharem 
características de uma e outra categoria.   

Também recorremos, para os propósitos desta pesquisa, à noção de projeção, mais 

especificamente às projeções metafóricas e metonímicas, tendo em vista seus papeis nas 

questões relacionadas à construção de sentido dos elementos linguísticos. As projeções 

metafóricas e metonímicas consistem na relação entre domínios conceptuais, e 

consequentemente entre as entidades desses domínios. Para a LFCU, a metáfora e a metonímia 

são instrumentos conceituais que permitem processar ideias mais complexas e abstratas a partir 

de outras mais simples e relacionados à experiência concreta.  

Lakoff e Johnson (1999) definem metáfora como um mapeamento entre domínios 

conceptuais, em que determinadas noções de um domínio são projetadas em outro. O domínio-

fonte é sempre ligado à concretude, àquilo que pode ser efetivamente experienciado pelos 

nossos sistemas sensório-motores, enquanto o domínio-alvo envolve conceitos abstratos para 

os quais se procura construir um significado. Na codificação linguística, estruturamos ideias, 

conceitos, eventos abstratos partindo de conceitos de base experiencial concreta. O pensamento 

metafórico permite-nos levar todo o nosso conhecimento, nossa experiência organizada e 

armazenada sobre um determinado domínio-fonte para a construção de significados do 

domínio-alvo, este muito mais abstrato, constituindo uma espécie de mapeamento conceptual 

que nos permite atribuir significado a determinadas construções linguísticas. 

Apesar da capacidade de construir significados metaforicamente ser universal, o 

percurso da concepção de metáfora culmina na relação que este fenômeno mantém com os 

aspectos culturais determinantes para a linguagem. Por esse viés cultural, investiga-se como os 

processos metafóricos são mediados via inserção em uma determinada comunidade linguística, 

cujos domínios conceptuais refletem uma determinada organização/percepção/experiência do 

mundo (LAKOFF; JOHNSON, 1999). Se essa experiência é diversificada, as metáforas 

também o são de acordo com as conceptualizações que fazemos. Se, até então, as metáforas 

pareciam uma capacidade universal e comum a todos os seres cognoscentes e podiam envolver 

quaisquer domínios conceptuais, é pela cultura que criamos significado, a partir do momento 

em que esta age como um filtro: tem significado para nós aquilo que faz parte de nossa cultura, 

nossa experiência. 

A título de exemplificação do processo de projeção metafórica, trazemos a experiência 

do futebol, esporte muito popular no Brasil, cujas manchetes nos noticiários esportivos estão 

cheias de metáforas. Não é difícil encontrar sentenças como: “Flamengo abre o placar contra o 
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Santos”, isso porque tratamos a ação de “fazer o primeiro gol do placar” a partir da ação de 

“abrir”. O domínio fonte é, pois, conceptualização de uma ação concreta, experenciada pelo 

corpo, cuja abstração nos permite associar ao fato de iniciar uma possível sequência de gols no 

jogo. Constitui-se uma metáfora pois temos a conceptualização do domínio abstrato de “fazer 

o primeiro gol do placar” em termos do domínio concreto de “abrir”, uma experiência do corpo. 

Não garantimos que esta associação seja universalmente aceita, pois cada língua projeta as 

associações metafóricas estabelecidas culturalmente.  

Também parte do nosso sistema conceptual, as metonímias são para Taylor (1995) um 

dos processos mais básicos da extensão de sentido. Kövecses (2002) diz que o pensamento 

metafórico envolve o pensamento metonímico pois muitas metáforas podem ser motivadas por 

relações metonímicas, embora as duas coisas tenham aspectos muito diferentes. Segundo ele, a 

metonímia, assim como a metáfora, também tem uma natureza conceptual, sendo as metonímias 

conceptuais reveladas por expressões linguísticas metonímicas. Enquanto a metáfora se baseia 

na semelhança entre elementos de domínios conceptuais distintos, a metonímia aproxima 

elementos de um mesmo domínio, constituindo uma relação de proximidade entre fonte e alvo. 

Segundo Lakoff e Turner (1989), a metonímia constitui um mapeamento dentro de um mesmo 

domínio conceitual, de modo que uma entidade de um domínio pode ser utilizada para se 

reportar a outra entidade desse mesmo domínio, ou seja, entidades contíguas conceitualmente, 

por relações do tipo “continente pelo conteúdo”, “todo pela parte”, “causa pelo efeito”. Assim, 

uma entidade-veículo é usada para construir o acesso ao sentido de uma entidade-alvo 

(RADDEN; KÖVECSES, 1999 apud DUQUE; COSTA, 2012). 

O processo metonímico é condicionado também pela perspectivação como postula 

Taylor (1995). A noção de perspectivação refere-se às diferentes formas de se expressar uma 

estrutura conceitual, dando maior ou menor proeminência a um componente ou outro dessa 

estrutura, dependendo da perspectiva que se adote. A relação entre perspectivação e metonímia 

reside no fato de o pensamento metonímico possibilitar o acesso a uma perspectiva que o falante 

aplica a uma estrutura conceitual, como, por exemplo, a relevância que ele dá ao agente de uma 

ação (parte dela) ou à ação como um todo (sua totalidade).  

Resgatamos o caso das manchetes esportivas para exemplificar também as projeções 

metonímicas. Muito comumente, a experiência de “fazer o gol” é representada pela ação de 

“balançar a rede”. Essa associação é totalmente metonímica porque esta ação integra a cena 

evocada por aquela, em outras palavras elas fazem parte do mesmo domínio, já que ao fazer o 
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gol o jogador direciona a bola para as redes da trave adversária, resultando no seu movimento. 

Existe, portanto, uma relação metonímica do todo pela parte.  

Oliveira (2012) cita Cuenca e Hilferty (1999, p. 14) para apresentar uma distinção 

importante entre metáfora e metonímia:  

“a metonímia é um mecanismo principalmente referencial, através do qual 
remetemos a uma estrutura implícita por meio de outra de maior 
proeminência. A metáfora, ao contrário, é um processo de analogia, através 
do qual concebemos um conceito de um domínio em termos de outro. Assim, 
pois, mais que um mecanismo referencial, a metáfora é um procedimento que 
facilita nossa compreensão de coisas que, de outra maneira, seriam difíceis de 
conceber e de expressar em seus próprios termos”. 

Percebe-se, então, que metonímia envolve as diferentes perspectivas que o falante pode utilizar 

para retomar uma cena ou um conceito com base em outros que lhe são contíguos, enquanto 

metáfora expressa uma representação analógica a partir da aproximação de cenas ou conceitos 

de domínios diferentes.  

Em nossas análises, procuramos evidenciar como as projeções metafóricas e 

metonímicas auxiliam os falantes na ressignificação de item lexicais específicos formados pela 

construção em estudo.  

 

2.2 Gramática de Construções  

 

Estudos desenvolvidos sob a perspectiva da LFCU têm utilizado recentemente as 

contribuições da Gramática de Construções (doravante GC) para a explicação de diversos 

fenômenos linguísticos. Atribui-se a Fillmore (1985), Fillmore e Kay (1993) o advento desse 

modelo teórico, contudo sua proposta já encontra refinamentos como em Goldberg (1995, 

2006), Croft (2001), Croft e Cruse (2004), Traugott (2008), Bybee (2010) e mais recentemente 

Traugott e Trousdale (2013).  

O principal postulado da GC é que as línguas são, na verdade, complexas e dinâmicas 

redes de construções, pois elas são a unidade básica da gramática de uma língua. As construções 

são pares de forma-significado (GOLDBERG, 1995). Nos dizeres de Furtado da Cunha; Bispo 

e Silva (2013), a construção é a associação simbólica e convencionalizada (no sentido de que é 

compartilhada pelos falantes de uma língua) entre algum elemento formal e algum sentido, 

alguma função pragmática ou alguma estrutura informacional. Goldberg (2006, p. 5) ainda 
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salienta: “Qualquer padrão linguístico pode ser reconhecido como uma construção”8, ou seja, 

desde morfemas até a organização textual, passando por padrões de estrutura argumental, 

podem ser vistos como uma construção. Ampliando o conceito, Furtado da Cunha (2014, p. 

2005) entende por construção “o pareamento simbólico entre qualquer elemento formal e algum 

sentido, alguma função pragmática ou alguma estrutura informacional”.  

A Gramática de Construções procura explicações para qualquer propriedade específica 

ou universal da linguagem em certas combinações estratégicas que são baseadas em princípios 

cognitivos gerais e estratégias comunicativas regulares. Segundo Fried (2015), o objetivo da 

GC é dar conta das propriedades que definem todos os tipos de expressões linguísticas, 

assumindo que qualquer tipo de estrutura linguística tem um valor informacional 

correspondente. A GC lida com padrões linguísticos comuns e incomuns, sem ter que postular 

idiossincrasias sempre que for dar conta de irregularidades. Além disso, a investigação de 

padrões incomuns pode ajudar a compreender a organização gramatical geral ou, em outros 

termos, como a linguagem pode derivar da não-linguagem.  

Croft (2001) elaboram o esquema ilustrado no quadro 2, traduzido livremente, para 

explicar quais propriedades constituem as construções no que se refere a forma e função na 

abordagem construcional. Percebe-se que cada dimensão da construção é constituída de três 

dimensões. Traugott (2008) sugere que o funcionalismo linguístico, trabalhando com a 

perspectiva construcional, atente para essas seis dimensões. Oliveira (2013) aponta que essa 

visão traz implicações importantes para os estudos funcionalistas: provavelmente mudanças na 

forma devem acarretar mudanças na dimensão do sentido e vice-versa. Deve-se fazer, então, 

“uma abordagem que privilegie os traços de correspondência entre esses domínios” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 154), muito embora nem todos os níveis possam ser completamente 

especificados em uma determinada construção. 

Figura 1: Arquitetura da construção 

CONSTRUÇÃO 

Propriedades sintáticas 

FORMA Propriedades morfológicas 

Propriedades fonológicas 

CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

Propriedades semânticas 

                                                 
8 “Any linguistic pattern is recognized as a construction” 
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Propriedades pragmáticas 
SENTIDO9 

Propriedades discursivo-funcionais 

Fonte: Croft (2001, p. 18) 

Outro importante postulado da GC é que léxico e gramática não são rigidamente 

divididos, mas situam-se em um continuum. Isso quer dizer que qualquer unidade da língua, de 

qualquer nível, pode ser vista como uma construção, desde morfemas até textos (padrões 

discursivos), variando obviamente em tamanho e complexidade. Para Langacker (1998), um 

morfema pode ser considerado como uma unidade simbólica ou construção mínima. Segundo 

Salomão (2002), as construções divergem apenas no caráter de sua especificação formal 

interna: há construções inteiramente abertas, sem qualquer preenchimento, nas quais vários 

itens lexicais podem ocupar os slots disponíveis, como a construção SUJEITO-PREDICADO; 

construções parcialmente especificadas, em que parte da construção é fixa e outra parte é aberta, 

como a construção proporcional Quanto mais X, mais Y; e construções inteiramente 

especificadas, em que todas as posições são preenchidas e não é possível, inclusive, mudar a 

ordenação dos constituintes, como as expressões formulaicas e proverbiais, por exemplo: Fica 

com Deus!.  

 Conforme Langacker (1991, p. 294-295, tradução nossa) postulou:  

“certos aspectos recorrentes e nitidamente diferenciados da nossa 
experiência emergem como arquétipos, que normalmente são usados 
para estruturar nossas concepções na medida do possível. Uma vez que 
a linguagem é o meio pelo qual nós descrevemos nossa experiência, é 
natural que arquétipos sejam aproveitados como os valores prototípicos 
de construtos linguísticos básicos”10. 

Concordando com essa ideia, Goldberg (1998) afirma que as construções estão ligadas de 

alguma forma à experiência humana. Dito de outra forma, as construções podem refletir como 

as nossas estruturas conceptuais são organizadas via processo de categorização, associando 

assim padrões da experiência a padrões da linguagem. Postula-se a relação sêmica das 

construções com eventos reais de comunicação e com a estrutura mental dos falantes, uma vez 

que todas as construções derivariam de eventos ou tipos de eventos recorrentes com relação aos 

quais as pessoas de uma cultura têm objetivos comunicativos recorrentes (TOMASELLO, 

                                                 
9 Aqui compreendemos sentido como sinônimo de FUNÇÃO, pois entendemos que o termo “sentido”, em sua 
acepção estrita, não dá conta das especificidades discursivo-pragmáticas das construções. 
10 “certain recurrent and sharply differentiated aspects of our experience emerge as archetypes, which we normally 
use to structure our conceptions insofar as possible. Since language is a means by which we describe our 
experience, it is natural that such archetypes should be seized upon as the prototypical values of basic linguistic 
constructs.” 
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1998). Além disso, conforme o autor, as construções linguísticas podem ser compreendidas 

como esquemas cognitivos, isto é, procedimentos relativamente automatizados para se atingir 

determinados objetivos comunicativos. 

 Traugott e Trousdale (2013) apoiam-se nos pressupostos das abordagens construcionais 

para refinar um pouco mais o modelo da Gramática de Construções, principalmente no que diz 

respeito aos processos de variação e mudança. Para tanto, os linguistas definem construção 

como “unidades simbólicas convencionais” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 1). Tal 

conceito reforça a ideia de que a relação entre o pólo da forma e da função é totalmente 

arbitrária, ou seja, não é previsível, bem com o fato de que as construções são unidades tão 

frequentes e tão entrincheiradas que são rotinizadas e amplamente compartilhadas pelos 

falantes de uma língua. Os autores estabelecem que a gramática deve ser vista como uma 

estrutura “holística”, em que nenhum nível é autônomo ou mais importante em relação aos 

demais, uma vez que todos os níveis da descrição gramatical (fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica, etc.) estão envolvidos na construção.   

 Todas as construções podem ser caracterizadas em três dimensões: tamanho, grau de 

especificidade fonológica e o tipo de conceito veiculado. A priori, Traugott e Trousdale (2013) 

estabelecem que essas dimensões são gradientes, portanto as classificações propostas para cada 

dimensão estão em um continuum e existem níveis intermediários para cada dimensão. 

Conforme o tamanho, as construções podem ir de atômicas a complexas, passando por 

construções de tamanho intermediário. Um morfema é um exemplo de construção atômica, já 

a estrutura argumental de verbos pode ser considerada uma construção complexa. Segundo o 

grau de especificidade fonológica, as construções partem de substantivas (ou totalmente 

especificadas) p. ex.: uma expressão idiomática) a totalmente esquemáticas (p. ex.: a construção 

transitiva prototípica representada por S V O). As expressões idiomáticas são construções 

substantivas pois seu grau de especificação é alto, enquanto a construção transitiva prototípica 

representada pelo padrão formal S V O é um exemplo de construção esquemática, já que 

nenhum dos seus slots é preenchido a priori. Por fim, em decorrência do tipo de conceito 

veiculado, as construções podem ser de conteúdo, como as construções lexicais, ou procedurais, 

como as construções gramaticais, existindo construções que estão no nível intermediário entre 

lexicais e procedurais.  
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2.2.1 Esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

 

 Traugott e Trousdale (2013) apresentam também três propriedades das construções: 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade, todas elas envolvendo diferentes graus,  

as quais detalhamos em seguida. 

Na visão dos autores, esquemas linguísticos são abstrações que representam grupos 

semanticamente gerais de construções. A esquematicidade é, portanto, uma propriedade que 

diz respeito ao grau de generalização e especificação de uma construção, conforme Langacker 

(2009 apud TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Os esquemas dizem respeito ao grau de 

representação dos padrões mais gerais a partir de construções mais específicas. Eles são 

formados por slots e sancionam posicionamento e preenchimento na instanciação das 

construções. Na proposta de Traugott e Trousdale (2013), os esquemas linguísticos organizam-

se da seguinte forma na rede construcional: um esquema sanciona subesquemas e, em níveis 

mais baixos, microconstruções, estes já (possivelmente) parcialmente especificados. O nível 

mais baixo da esquematicidade de uma construção é o construto, a instanciação da construção 

empiricamente atestada no uso.  

De acordo com Traugott e Trousdale, a produtividade se refere à “extensão” de uma 

construção, ou seja, a sua capacidade de sancionar novos itens, novas construções esquemáticas. 

Produtividade está relacionada a frequência, porém os autores atentam para uma importante 

distinção entre frequência de token e frequência de type. A produtividade de uma construção 

relaciona-se a frequência de type, a qual se refere a diferentes possibilidades de expressão de 

um padrão particular (BYBEE, 2010). A frequência de token, por sua vez, diz respeito à 

frequência do construto, ou seja, o número de vezes que um mesmo construto é instanciado. O 

aumento da produtividade de uma construção está relacionado a fatores como expansão da 

classe hospedeira (em outras palavras, a extensão das classes que podem ocupar um 

determinado slot). 

A composicionalidade refere-se à transparência do elo entre forma e significado. Dito 

de outro modo, uma construção é mais ou menos composicional conforme o grau de 

mapeamento do significado da construção a partir do significado das suas partes. Construções 

mais composicionais são aquelas em que o significado pode ser previsto pela soma do 
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significado das partes componentes da construção. No outro pólo, estão as construções menos 

composicionais, aquelas que o significado total não é previsível do significado das partes. 

Composicionalidade difere-se de analisabilidade, conforme Bybee (2010) pois enquanto a 

primeira diz respeito à predição do sentido de uma construção como um todo a partir do sentido 

das partes componentes, a analisabilidade é a capacidade do falante de reconhecer distintamente 

cada um desses componentes.  

 

2.2.2 Rede hierárquica de construções 

 

 Para as abordagens construcionais, a organização do conhecimento linguístico é baseada 

em rede e nas relações associativas entre os nós, Traugott e Trousdale reafirmam que as 

categorias linguísticas refletem associações conceptuais em níveis hierárquicos, entendimento 

amplamente defendido pela Linguística Cognitiva.  

 Goldberg (1995, 2006), entre outros linguistas cognitivistas, afirma que conhecimento 

linguístico é, antes de tudo, conhecimento, por isso o conhecimento linguístico deve ser 

organizado semelhantemente a outros tipos de conhecimento, isto é, deve ser estruturado por 

meio de associações múltiplas, em rede, assim como outros aspectos da cognição. Sendo as 

construções as unidades básicas do conhecimento linguísticos dos falantes, elas estariam 

organizadas, portanto, em redes multidimensionais a partir de links de herança, aos quais 

subjazem processos cognitivos já mencionados aqui como a categorização e o pensamento 

metafórico e metonímico. Bybee (2010) também ressalta o papel desses processos cognitivos 

para a estruturação do conhecimento linguístico. É preciso ressaltar ainda o caráter 

multidimensional das redes construcionais, isso porque as representações que fazemos delas 

são simplesmente bidimensionais. Cada construção se relaciona com muitas outras, em várias 

direções, e cada nó da rede construcional representa uma nova construção de diferentes níveis 

de esquematicidade, produtividade e composicionalidade.  

  Na prática, entendemos que as instanciações, os usos efetivos que verificamos na língua 

em uso, são subcategorias de níveis mais gerais, as supercategorias.  A hierarquia da rede é 

determinada pelo grau de esquematicidade e generalização de cada nível da construção, o que 

está relacionado ao conceito de esquematicidade ao qual já nos referimos. As categorias 

linguísticas são definidas, como já tratado neste trabalho, em torno de seus membros mais 
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prototípicos e não são fechadas, de modo que um elemento de uma categoria pode funcionar 

como elemento de uma categoria um pouco distinta, o que significa que essas categorias 

dividem semelhanças e mantêm relações de herança culminando, desse modo, na formação de 

uma rede. Conforme esclarecem Traugott e Trousdale (2013), as redes construcionais procuram 

descrever a arquitetura da linguagem como um todo e não apenas parte dela.  

 Traugott (2005, 2008), Nöel (2006), Trousdale (2008) e Fried (2008), analisando a 

formação de redes construcionais, postulam diferentes níveis, a saber: macroconstruções, 

mesoconstruções e microconstruções, entre os nós da rede caracterizados conforme seus graus 

de esquematicidade e nível de generalização/especificação, a partir das semelhanças de família 

entre construções. O maior nível seria o das macroconstruções, o qual consiste em padrões 

“altamente esquemáticos, abstratos, primitivos e possivelmente universais” (ROSÁRIO, 2015). 

O nível macroconstrucional, por ser o mais esquemático da rede, portanto menos especificado, 

é também o mais produtivo, no sentido de que licencia um número muito maior de construções 

invariavelmente menos gerais e menos produtivas. Em seguida, temos o nível das 

mesoconstruções, um nível intermediário que reúne construções licenciadas pela mesma 

macroconstrução com comportamentos sintático-semântico similares. As microconstruções 

são construções individuais em menor grau de esquematicidade e produtividade, dado que 

geralmente são mais específicas tanto no pólo da forma (possuem menos slots) quanto no pólo 

do sentido (se especializam em algumas funções, se diferenciando de outras instanciações).  

 Traugott e Trousdale (2013) aproveitam a concepção dos níveis detalhados acima e 

adotam uma nova nomenclatura para os nós das redes construcionais. Os autores preferem tratar 

as construções inter-relacionadas em termos de esquemas, subesquemas, microconstruções e 

construtos. No tocante a diferenças entre esta nova taxonomia e a anterior, notamos 

particularmente a diferenciação entre microconstruções e construtos, estes concebidos como a 

realização concreta de uma construção no contexto de uso, o uso efetivo de uma construção na 

língua. A título de exemplificação, trazemos a rede de hierarquia construcional da construção 

quantificadora do inglês, retirado de Traugott e Trousdale (2013), em que as expressões many, 

a lot of, few e a bit of são as microconstruções, ocorrências empíricas dos níveis esquemáticos 

capturados acima: 

 

 



40 
 

Figura 2: Níveis esquemáticos da rede construcional 

 

Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 17) 

 

2.3 Multifuncionalidade do adjetivo adjunto  

 

Com o intuito de identificar possíveis funções da construção em estudo já que sua função 

sintática é prototipicamente a de modificador nominal, recorremos também à proposta de Silva 

(2011) de classificação dos adjetivos na função sintática de adjuntos adnominais, com base nos 

seus valores semântico-pragmáticos. Em pesquisa intitulada: “Adjetivação e gêneros 

discursivos: uma proposta de contribuição à leitura e produção de textos”, sua intenção era 

destacar a multifuncionalidade desses nomes em situações efetivas de uso, rejeitando a visão 

tradicional de que os adjetivos se referem somente a atributos ou propriedades dos seres a que 

se referem. O autor postula que a classe de adjetivos constitui uma categoria conceptual 

relativamente dependente, que acrescenta conteúdo referencial/proposicional/textual ao nome 

a que está ligado sintaticamente. Abaixo, sistematizamos o refinamento tipológico da categoria 

de adjetivos proposto por Silva (2011) para o tratamento semântico-pragmático dos adjetivos 

adjuntos:  
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Quadro 3: Categorias de adjetivos adjuntos 

CATEGORIA TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

CLASSIFICADORES 

(Delimitam o 

conteúdo referencial) 

Denominativos 

Compõem um único bloco 

referencial, constituindo uma 

construção semifechada. 

Ela também salientou a 

versatilidade do produto, que 

poderá ser empregado na 

encapsulação de diferentes 

princípios ativos (…). Além de 

gerar economia de fármacos, 

essa característica reduz os 

efeitos colaterais causados pelas 

drogas (…) 

Tipológicos 

Especificam o conteúdo 

referencial, constituindo uma 

construção semiaberta 

O carcinoma epidermóide oral é 

uma neoplasia maligna de alta 

incidência e    uma importante 

causa de morbidade e 

mortalidade, que exibe, 

entretanto, variável 

comportamento biológico, em 

função de diversos fatores. O 

objetivo do presente estudo 

consistiu em avaliar a expressão 

imuno-histoquímica de MMP-1, 

MMP-2, MMP-7, MMP-9 e 

MMP-26 (…). 

 

Semirrelativos 

Deverbais de uma oração 

semirrelativa que 

circunscrevem o conteúdo 

referencial numa ação/situação 

específica, formando uma 

construção mais aberta. 

“o estudo de conteúdos de 

Língua Portuguesa e 

Matemática associado a uma 

nova forma de como trabalhá-los 

em sala de aula, compreensão de 

determinados conteúdos que 

antes tinham dificuldades, 

entendimento de que as 

atividades realizadas devem ter 

significado para o aluno, 

favorecendo a compreensão dos 

conceitos estudados.” 
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DETERMINATIVOS 

(Definem o referente 

em termos espaciais, 

temporais ou de 

quantidade relativa, 

resultando em 

construções abertas) 

 

Situadores 

Definem o referente em termos 

espaciais ou temporais. 

“Os capítulos seguintes 

mostram como à bioética se 

propõem problemas que 

apontam para uma profunda 

reflexão sobre as principais 

matrizes da sociedade 

contemporânea globalizada” 

Quantitativos 

Definem o referente em termos 

de quantidade relativa. 

Não conheço uma única mulher 

no mundo que não tenha mania 

de sapato. Todas amam sapatos! 

 

QUALIFICADORES 

(Atribuem 

características, 

propriedades ou 

valores aos referentes, 

resultando em 

construções abertas) 

 

Descritivos 

Exprimem atributos mais 

objetivos. 

Foi um jeito lindo de encerrar 

2010: um príncipe capaz de dar 

uma abraço másculo e protetor, 

uma futura princesa radiante de 

amor, a faísca dos olhos 

combinando com o anel de 

noivado (…) 

 

Avaliativos 

Exprimem atributos mais 

subjetivos. 

De manhã cedo, antes do 

clássico mergulho em Ipanema, 

uma ótima pedida é tomar um 

charmoso café-da-manhã na 

Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage (…). O melhor 

lugar para fechar o dia em 

grande estilo é o restaurante 

Aprazível, em Santa Teresa (...). 

 

Fonte: Silva (2011) 

O autor ainda relaciona algumas funções do adjetivo, considerando-os elementos 

multifuncionais, conforme a relação que estabelecem com o termo a que se referem e sua 

relevância para o discurso (organização textual-discursiva). Para ele, os adjetivos podem atuar 

na: i) subcategorização referencial, quando delimitam o conteúdo referencial do nome com 

que se relacionam; ii) topicalização discursiva, quando coatuam na introdução de um novo 

tópico discursivo; iii) focalização referencial-discursiva, quando configuram o elemento 

referencial e/ou o conteúdo textual numa dada perspectiva; iv) progressão discursiva, quando 



43 
 

cooperam nos movimentos prospectivos e/ou retrospectivos do conteúdo informacional; v) 

argumentação, quando contribuem nos procedimentos retóricos-argumentativos.  

 

2.4 Aspectos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento metodológico do nosso trabalho, apoiamo-nos tanto no 

raciocínio dedutivo quanto no raciocínio indutivo. O primeiro porque, a partir de um aparato 

teórico estabelecido, é possível inferir alguns aspectos formais e funcionais da construção em 

estudo; o segundo porque as conclusões da pesquisa decorrem das instâncias particulares de 

uso da construção. A abordagem adotada, em consonância com os objetivos a que nos 

prestamos, será quali-quantitativa. Dada a nossa afiliação ao paradigma do funcionalismo 

linguístico, principalmente à linguística funcional de orientação norte-americana, a perspectiva 

quantitativa é importante para atestar a frequência de uso da construção e/ou a recorrência de 

uma determinada base verbal na construção, por exemplo, ao passo que devemos aplicar 

esforços na explicação dos mais diversos fenômenos linguísticos, constituindo uma abordagem 

também qualitativa.  

Considerando os procedimentos técnicos, nossa pesquisa pode ser considerada 

bibliográfica porque, de um lado, fundamenta-se na apropriação de conceitos teórico-

metodológicos relevantes para a explicação do fenômeno estudado e, de outro, desenvolve-se a 

partir e em diálogo com trabalhos já produzidos sobre o fenômeno em análise. Em relação aos 

seus objetivos, a pesquisa é descritivo-explicativa uma vez que nos interessa a identificação de 

ocorrências e consequente análise de motivações relacionadas ao uso da construção investigada.  

Os dados que constituem o corpus do trabalho foram coletados do corpus Discurso & 

Gramática, produzido em 1993 e que conta com textos de 193 informantes, das cidades do Natal 

e do Rio de Janeiro. O corpus reúne falantes dos seguintes níveis de escolaridade: Superior, 

Médio, Fundamental II, Fundamental I e Alfabetização; e reproduz os textos orais e escritos 

produzidos por cada um desses falantes em cinco configurações textuais prototípicas. A 

definição “configuração textual prototípica” foi adotada por Bispo (2009) em virtude de os 
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textos produzidos não serem a rigor representativos de gêneros textuais/discursivos específicos. 

A seguir, descrevemos as configurações textuais que compõem o corpus11:  

 narrativa de experiência pessoal (NEP): nos textos dessa configuração, os 

falantes contam em detalhes fatos por eles vivenciados, isto é, reproduzem 

histórias de sua própria experiência;  

 narrativa recontada (NR): nesta configuração, os textos consistem na 

reprodução, pelo falante, de outras narrativas, de filmes, livros ou novelas, dos 

quais não são participantes (personagens);  

 descrição de local (DL): os textos representativos dessa configuração são 

descrições de locais em que os falantes mais gostam de ficar, passear ou brincar;  

 relato de procedimento (RP): nesses textos, os falantes explicam como se faz 

alguma coisa conforme suas habilidades, e  

 relato de opinião (RO): em textos com essa configuração, os falantes dão sua 

opinião sobre assuntos diversos como relações afetivas (amizade, família, 

namoro), pressões sociais (escola, religião, preconceito)  e questões nacionais 

(educação, economia, política).  

Percorremos todo o corpus D&G das duas cidades em busca de instâncias de uso da 

construção sob estudo. A opção pelo corpus deu-se porque nele podemos analisar se os usos da 

construção relacionam-se a variações na modalidade linguística, nas configurações textuais 

utilizadas ou no nível de escolaridade dos falantes, ampliando de certa forma a abrangência da 

pesquisa, permitindo comparações dentre os usos circunscritos a uma ou outra variável.  

O desenvolvimento desta pesquisa considera as seguintes etapas: revisão bibliográfica 

dos estudos que tratam da nominalização deverbal e dos nomes (adjetivos e substantivos) 

terminados em -nte; leitura detalhada e analítica do aporte teórico que embasa esta investigação, 

o da Linguística Funcional Centrada no Uso e o da Gramática de Construções; levantamento e 

tratamento dos dados do corpus; análise dos dados, com base nos objetivos propostos e nas 

categorias analíticas elencadas na fundamentação teórica, e a escrita deste trabalho com vistas 

a divulgação das análise do fenômeno investigado à comunidade acadêmica. 

                                                 
11 As descrições das configurações textuais estão de acordo com a caracterização do corpus Discurso & Gramática, 
disponível no site do Grupo de Estudos Discurso & Gramática: http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/. 
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Dentre essas etapas, detalhamos a coleta e o tratamento de dados e os procedimentos 

metodológicos utilizados nessa fase. A coleta de dados foi realizada a partir da varredura de 

todo o corpus com o auxílio de ferramentas de busca dos aplicativos de leitura digital (Fox 

Reader, Adobe Reader, etc.). Pesquisamos pelo sufixo –nte e arquivamos todas as ocorrências 

de adjetivos no contexto sintático do Sintagma Nominal, desprezando, portanto, palavras 

terminadas em –nte na função de substantivos ou que estivessem no contexto do Sintagma 

Verbal.  A partir da identificação das ocorrências no corpus, procedemos à totalização e 

tabulação dos dados com a ajuda do aplicativo Microsoft Excel. Chegamos ao total de 210 

ocorrências, número que caiu, em dado momento de nossas análises, para 199 quando 

consideramos apenas os adjetivos cuja base verbal poderia ser resgatada.12  

A tabulação dos dados procedeu classificando as ocorrências, inicialmente, conforme as 

variáveis do corpus utilizado, e, em seguida, organizando-as por item lexical e frequência de 

uso dessas instanciações. Após os dados tabulados, partimos à análise dos contextos de uso e 

possíveis motivações envolvidas, classificação e/ou análise quanto aos parâmetros:  

identificação da base verbal, transitividade do verbo-base, preservação da estrutura sintático-

semântica do verbo-base, aspectos semânticos da base verbal e do adjetivo, funções discursivo-

pragmáticas dos adjetivos e processos cognitivos subjacentes ao uso da construção. 

 Finalizamos aqui o segundo capítulo deste trabalho, que apresentou os fundamentos 

teórico-metodológicos da nossa pesquisa. Caracterizamos a Linguística Funcional Centrada no 

Uso a partir dos princípios de língua(gem) e gramática; em seguida, tratamos das categorias 

analíticas adotadas, em resumo: processos sociointeracionais, tópicos de análise semântica e 

aspectos cognitivos. Também foram apresentados conceitos fundamentais da Gramática de 

Construções e suas implicações para as análises construcionais, a exemplo das dimensões das 

construções e sua organização em níveis hierárquicos conforme graus de especificidade 

formal/funcional. O capítulo também trouxe a classificação semântica e as funções discursivo-

pragmáticas dos adjetivos adjuntivos, trabalho de Silva (2011) que também compõe nossa 

fundamentação. Descrevemos, por último, a metodologia da pesquisa, caracterizando-a e 

detalhando corpus e alguns procedimentos adotados. No próximo capítulo, discutiremos 

estudos anteriores cujas conclusões nos ajudaram a compreender melhor o fenômeno 

investigado.  

                                                 
12 Detalhes da metodologia adotada, relativas à tabulação e ao tratamento dos dados, serão explicitados também 
ao longo do capítulo de análises (cf. capítulo 4). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo do trabalho, fazemos um apanhado geral de trabalhos que tratam do tema 

principal da pesquisa ou se aproximam dele, a fim de que possamos utilizá-los em nossas 

análises e também confrontá-los com os nossos resultados mais à frente. Para a seleção do 

material apresentado em seguida, utilizamos os descritores “particípio”, “particípio presente”, 

“adjetivo” e “nominalização deverbal” tendo em vista o foco desta dissertação. Selecionamos, 

pois, o que de mais relevante encontramos para balizar nossas impressões sobre o objeto 

pesquisado.  

É premente destacar a ausência de tópicos específicos sobre o particípio presente ou, 

melhor dizendo, adjetivos de particípio presente nas gramáticas tradicionais e mesmo em 

gramáticas de cunho linguístico. Embora reconheçam o uso de adjetivos terminados em –nte, 

eles não são tomados como uma categoria particular de modificadores nominais. Por este 

motivo, não trazemos uma seção que exponha o que dizem os gramáticos sobre nosso objeto de 

estudo. 

 

3.1 Particípios e a natureza do adjetivo 

 

O pouco do que encontramos nas gramáticas tradicionais ou descritivas sobre o 

particípio presente diz respeito à discussão da natureza verbo-nominal dos particípios, isto é, se 

os particípios se aproximam mais de adjetivos prototípicos ou são apenas formas verbais 

nominalizadas, com características mais relacionadas ao verbo. Nesse ponto, assentamo-nos 

nas observações da Gramática da Língua Portuguesa, de Mateus et al (2003), na Gramática do 

Português Brasileiro, de Perini (2010), e ainda na Gramática do Português Brasileiro, de 

Castilho (2010).  

Segundo Mira Mateus et al (2003), a dúvida existe porque os particípios compartilham 

propriedades morfossintáticas com os adjetivos, funcionando como tais em muitos contextos. 

Ela cita pelo menos três aspectos pelos quais podemos relacionar adjetivos e particípios: a 

flexão de número, a modificação de grau e a possibilidade de figurarem em construções 

apositivas e restritivas. Contudo, certa diferença é perceptível quando se trata de um particípio 

prototípico: existe, nesse caso, a possibilidade de serem acompanhados de advérbios de aspecto 

ou tempo e não existe a possibilidade de anteposição do particípio. 
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 Perini (2010), por sua vez, defende que o particípio é, antes de tudo, um nome. Primeiro 

porque o particípio não faz parte do lexema verbal uma vez que tem valência própria, diferente 

do verbo que o originou. Em segundo lugar, outro aspecto que diferencia fundamentalmente o 

particípio da categoria verbal é a irregularidade semântica. Conforme o autor, a relação 

semântica entre o particípio e o nome é diferente da relação estabelecida entre o verbo-base e o 

mesmo nome.  Perini também menciona a flexão de número e de gênero (esta última somente 

para o particípio passado) como propriedades morfológicas que demarcam o particípio como 

nomes e não como formas verbais.   

Castilho (2010) reconhece a formação de adjetivos a partir de verbos, chamando-os 

deverbais e considerando tal processo uma trajetória de gramaticalização ao qual se poderia 

atribuir o nome de adjetivização. Morfologicamente, os deverbais são formados a partir de 

sufixação de uma base verbal, tal qual acontece com os adjetivos de particípio presente e com 

o particípio passado (ou adjetivos de particípio passado). Acerca da natureza morfológica dos 

particípios, o linguista esclarece: “Os particípios sempre foram considerados como verbos não-

prototípicos, meio verbos, meio adjetivos e disso decorre sua denominação” (CASTILHO, 

2010, p. 516).  

Consultamos também a Gramática do Português Culto Falado no Brasil, em seu 

terceiro volume Palavras de classes abertas, cuja responsabilidade foi de Negrão et al (2014). 

As autoras analisam os modificadores nominais, tradicionalmente conhecidos como adjetivos, 

a partir de sua função no Sintagma Nominal, considerando, portanto, apenas os adjetivos 

adnominais.  

Para esses adjetivos, chamados adnominais justamente por sua colocação no Sintagma 

Nominal com função sintática de adjunto adnominal, as autoras propõem uma divisão:  há os 

argumentais e os predicadores de núcleo levando-se em conta as relações estabelecidas com o 

núcleo do SN. Os primeiros, adjetivos adnominais argumentais, são aqueles que satisfazem 

exigências temáticas impostas pelo substantivo núcleo enquanto os últimos, predicadores de 

núcleo, são eles mesmos que impõem exigências a serem satisfeitas. Para ilustrar essa divisão, 

os autores trazem as seguintes ocorrências:  

(4) “o objetivo da pesquisa bibliográfica, da consulta bibliográfica, seria a análise de 

uma série de fontes para depois se apresentar um todo novo reformulado” [grifo nosso] 

(5) “não é uma casa grande, né... apenas com um jardim com planta com passarinho 

com tudo quanto é bicho que pode existir” [grifo nosso] 
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O adjetivo destacado em (4) pode ser classificado como argumental, assim como 

explicam os autores, pois estabelece uma relação temática com o substantivo núcleo (a 

bibliográfica é o alvo da pesquisa); pode ser permutado por uma expressão nominal sem 

maiores prejuízos semânticos (pesquisa bibliográfica = pesquisa da bibliografia); e, por último, 

não aceitam anteposição, possivelmente devido às exigências da relação núcleo-complemento. 

O mesmo não acontece com o adjetivo grande em (5). Os autores classificam-no como um 

adjetivo adnominal predicador de núcleo porque ele pode ser parafraseado por uma sentença 

relativa (casa grande = casa que é grande); poderia ser usado como predicativo do objeto; aceita 

a anteposição; e pode variar em grau.  

A partir dessa distinção, parece-nos mais sensato assumir que os adjetivos focalizados 

nesta pesquisa fazem parte da subclasse dos adjetivos predicadores de núcleo. Os adjetivos 

predicadores de núcleo têm grade temática própria, sendo o substantivo núcleo do SN 

participante da sua predicação. Nesses casos, embora o substantivo ocupe a posição nuclear, 

são os adjetivos que estabelecem restrições sintático-semânticas (como o número e a natureza 

semântica dos argumentos, por exemplo).  

As autoras ainda analisam a posição do adjetivo em relação ao núcleo do SN, concluindo 

que somente os adjetivos predicadores de núcleo admitem a anteposição, ainda que a 

posposição seja muito mais comum. O grupo dos adjetivos predicadores que possibilitam a 

anteposição constitui uma classe muito fechada, ao passo que os adjetivos pospostos são muito 

mais numerosos. Há, claro, os casos em que os adjetivos permitem posposição ou anteposição 

contudo a posição do adjetivo demarca diferenças semânticas nos contextos de uso. Assim 

também diz Perini (2010, p. 264): “a posição do nominal relativamente ao núcleo sempre 

acarreta alguma diferença informacional ou semântica”. 

A seguir, trataremos um pouco de estudos que se voltaram para a conservação e 

mudança do particípio presente, do latim ao português. Não se trata de uma seleção excessiva 

de artigos sobre o tema. Visto a dificuldade de encontrá-los, os artigos aqui resumidos merecem 

nossa atenção justamente por dedicarem-se antes ao tema buscando explicar a trajetória do 

particípio presente no nosso idioma, um deles inclusive à luz da gramaticalização13, princípio e 

processo da teoria que fundamenta esta dissertação.   

                                                 
13 Grosso modo, denomina-se gramaticalização o processo de atribuição de caráter gramatical a elementos 
anteriormente não-gramaticais. Trata-se de um fenômeno de variação e mudança linguísticas em que formas já 
existentes nas línguas passam a executar novas funções, motivadas por fatores de ordem comunicativa e cognitiva. 
Para esta definição, recorremos a Hopper e Traugott (2003), Heine e Kuteva (2007), Martelotta (2011), etc.  
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3.2 O particípio presente do latim ao português contemporâneo 

 

Neste ponto, discutimos o uso do particípio presente no latim em contraposição ao seu 

uso no português sincrônico, com base em estudos de Campos (1966, 1972) cuja finalidade era 

comparar a concorrência entre o particípio presente e o gerundivo no latim clássico. Amparamo-

nos, então, em suas observações para traçar um perfil do uso do particípio presente. Para definir 

o particípio presente, em linhas gerais, e diferenciá-lo do gerundivo, Campos (1972, p. 386) 

assim escreve:  

“Quanto ao particípio presente, esta é uma forma adjetiva do verbo, que se 
refere sempre a um determinado termo da oração ou ainda pode formar 
construções com sujeito próprio — o ablativo absoluto. Exprime todas as 
circunstâncias da ação principal, como o tempo, a causa, a concessão, o modo, 
com exclusão do meio e do instrumento” [grifo nosso] 
 

Analisando a obra “Anfitrião”, de Plauto, uma das mais antigas obras da literatura latina, 

a autora constata que o uso do particípio presente era tão frequente quanto o uso do gerúndio 

(advindo do gerundivo) atualmente é em línguas românicas como o português, além disso era 

a forma preferencial para a função de expressar concomitância temporal entre duas ações 

naquele idioma. Campos ainda menciona que já no latim, no entanto, encontra-se uma tendência 

ao “alargamento” das funções do particípio presente (1966, p. 176). A interpretação que 

fazemos é que, já naquela época, o particípio presente apresentava tendência à recategorização 

como nome e não mais como forma verbal (ou seja, não retoma necessariamente aspectos da 

moldura sintático-semântica de um elemento essencialmente verbal).  

Palmer (1955 apud CAMPOS, 1972) ratifica o que assumimos anteriormente: no latim 

arcaico, o particípio presente era mais utilizado com valor atributivo, ou seja, era utilizado para 

atribuir uma qualidade a um substantivo, a um objeto ou a um complemento. Campos também 

encontra usos do particípio presente como substantivo na obra de Plauto. Com o 

desenvolvimento da língua literária, o emprego do particípio presente torna-se mais amplo: é 

nesse momento, segundo Campos, que o particípio presente começa a adquirir um valor verbal 

bem claro pois até então não se encontrava particípio presente regendo o acusativo, somente o 

nominativo.  

No latim clássico, os registros mostram que César e Cícero já usavam o particípio 

presente transitivamente, com muita frequência no nominativo, no acusativo, dativo e ainda 

genitivo e ablativo. Contudo, já no fim do período do denominado latim clássico, o uso do 
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particípio presente como forma verbal torna-se mais raro.  A autora ainda compara o uso do 

particípio presente e do infinitivo em uma construção particular com verbos de percepção como 

audire e videre para então concluir que “a oração participial dava um contexto mais subjetivo 

e pessoal” (CAMPOS, 1966, p. 179).  

Em se tratando da conservação do particípio presente no português contemporâneo, 

Melo (1967 apud CAMPOS, 1972) diz que ele permaneceu nas línguas românicas. Contudo, 

Câmara Jr. (1986) observa que a Nomenclatura Gramatical Brasileira considera particípio 

somente o particípio passado, dando indícios de que não se considera o particípio presente 

efetivamente uma das formas verbais. Desde o período arcaico do português, o particípio 

presente se comporta, tal como se verificava também no latim, como adjetivo concordando com 

o nome a que se referir.  

Oliveira e Oliveira (2009), citando Coelho (1873), estabelece que os usos de adjetivos 

como substantivos também foram conservados no português contemporâneo. Coelho (1873 

apud OLIVEIRA; OLIVEIRA 2009) acrescenta, porém, que o uso participial não se perdeu 

visto que alguns empregos do particípio presente ainda apresentam traços da estrutura 

argumental do verbo que os originou. A esse respeito, Gamarski (2002) chama a atenção para 

alguns adjetivos deverbais em –nte cujo função não é valorativa tampouco descritiva, é 

iminentemente verbal por apresentar argumento interno indireto, como se verifica nos 

fragmentos: “em relação aos elementos novos existentes no mediastino” e “pessoas integrantes 

daquela sociedade”. Observamos então que o particípio presente, apesar de muito usado como 

adjetivo e substantivo, ainda pode ser considerada uma forma verbo-nominal, um elemento 

fronteiriço que apresenta traços tanto dos nomes quanto dos verbos. A esse respeito, Taylor 

(1995) assinala: “essas formas são entendidas como não-categóricas ou em posição marginal 

face à classe dos verbos e dos nomes adjetivos, uma vez que partilham traços de ambas e são, 

de outra parte, desprovidas de outras marcas categoriais”. Como conclusão, assumimos que o 

particípio presente já era, há algum tempo, uma forma com tendência à recategorização e à 

expansão de suas funções, dado que sua natureza é eminentemente fronteiriça.  

 

3.3 Gramaticalização do particípio presente em Oliveira e Oliveira (2009)  

 

Contemplamos nesta seção a produção pós-doutoral da Prof. Dra. Jaciara Ornélia 

Nogueira de Oliveira, em conjunto com sua supervisora Prof. Dra. Mariângela Rios de Oliveira, 

sobre as trajetórias de gramaticalização do particípio presente no português. A pesquisa teve 
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como corpus 23 cartas escritas, no século XII, por Bernardo de Claraval, destinadas a monjas 

e senhoras da sociedade na época e, nele, foi possível encontrar oitenta e nove (89) ocorrências 

de particípio presente provenientes de sessenta e oito (68) verbos diferentes.  

Os resultados da pesquisa demonstram que, já naquela época, era possível verificar a 

recategorização do particípio presente como adjetivo e como substantivo, no entanto de forma 

muito discreta: apenas seis (6) ocorrências poderiam ser assim classificadas pois encontravam-

se no nominativo. Oliveira e Oliveira (2009) investigaram a função em que o particípio presente 

foi recategorizado para o português, por meio da comparação entre os usos que se encontravam 

nas cartas e a sua tradução para o português contemporâneo, e verificaram que as trajetórias de 

gramaticalização mais recorrentes foram a de particípio presente sendo recategorizado como 

gerúndio, seguido da recategorização como nome. Em seguida, as autoras analisaram essas 

trajetórias tendo em vista as motivações semântico-cognitivas e discursivo pragmáticas 

implicadas no uso das formas em particípio presente em cada uma dessas funções.  

Segundo as autoras, a trajetória particípio presente > gerúndio “é fato singular na 

trajetória linguística”. O particípio, sendo uma forma fronteiriça como já caracterizamos, tende 

a perder as propriedades herdadas de sua base verbal e ser usado cada vez mais como adjetivo, 

fortalecendo suas características de nome. As autoras explicam que a mudança do particípio 

presente para gerúndio constitui-se como um processo de gramaticalização por dois motivos: 

1) o gerúndio substitui o particípio presente em suas funções verbais e 2) o gerúndio é uma 

forma mais gramatical do que o particípio presente. A respeito dessa segunda afirmação, 

Oliveira e Oliveira (2009) apoiam-se em Brinton e Traugott (2006) para reconhecerem que o 

gerúndio é mais gramatical que o particípio presente porque não se encontram, por exemplo, 

usos do gerúndio no português como formas nominais plenas. As autoras explicitam, nas 

ocorrências a seguir, o uso do particípio presente latino como um adjetivo predicativo-

comitativo e sua correspondência com o gerúndio no português contemporâneo: 

(6) sed non parum, febre redeunte, ita ut mori timerem, aggravatus fui. (CXVIII) 

 (porém, voltando a febre, eu fiquei tão mal que acreditei que iria morrer). 

(7) ex quo cognitum habui, cogitans atque recogitans quo quidem spiritu conceperis, 

facile iudicare non audeo. (CXV)  

(Desde que fiquei a par desse teu desejo, pensando e repensando qual o motivo que te 

move não me atrevi a julgá-lo precipitadamente). 
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(8) Deum ergo repellens et a saeculo repulsa, inter duas, ut dicitur sellas corrueras. 

(CXIV)  

(rejeitando, pois, a Deus e repelida pelo mundo ficastes entre dois senhores, como se 

costuma dizer). 

É premente reconhecer que o particípio presente e o gerúndio fazem parte da mesma 

categoria de palavras, as formas verbo-nominais. No entanto, é fato também de que essas 

formas não são intercambiáveis. Nisso consiste a segunda reflexão proposta por Oliveira e 

Oliveira (2009) para explicar a recategorização do particípio presente em gerúndio: recorrendo 

a Taylor (1995), quando este assume a fluidez das categorias linguísticas, elas chegam à 

conclusão de que o gerúndio é mais gramatical do que o particípio presente. Essa conclusão foi 

possível porque não se verificam usos efetivamente nominais do gerúndio no português, como 

já apontavam Brinton e Traugott (2006), sendo, portanto, o gerúndio a forma verbo-nominal 

prototípica: “O gerúndio deve, pois, ser pensado como uma forma verbo-nominal propriamente 

dita, cuja prototipicidade consiste, exatamente, em pertencer ao mesmo tempo a duas categorias 

distintas, sem, no entanto, perder características de nenhuma delas. ” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

2009, p. 116). 

Concernente à gramaticalização do particípio presente em nomes (adjetivos e 

substantivos), o que corresponde à segunda parcela mais significativa dos dados, as autoras 

salientam que essa trajetória não começa nas línguas românicas e sim já no latim. A seguir, 

listamos algumas ocorrências apresentadas pelas autoras para exemplificar a equivalência de 

usos do particípio presente latino e nomes no português contemporâneo:  

(9) “[...] sed quia multi aliter sapientes in eius aestimatione desipiunt, [...]” (CXIII)  

([...] mas como muitos sábios perdem o juízo aceitando-as [...]) (113) 

(10)  “[...] unde oculis insipientium appareant speciosae.” (CXIII)  

([...] para parecerem formosas aos olhos dos ignorantes.) 

(11)  “[...] et sub velo petulans oculus exhibebat impudentiam ?” (CXIV) 

 ([...]  e sob o velo o olho irreverente exibia o seu descaramento?) 

(12) “Invenientur, nisi fallor, viri consilii, spiritu ferventes, in tribulationes patientes, 

potentes in opere et sermone.” (CCCLV)  
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(Se não me engano, eles se apresentam como homens de grande sabedoria, fervorosos 

de espírito, pacientes na tribulação, poderosos em obras e palavras.) 

 

A mudança não se deu de forma brusca, mas gradual quando o particípio presente 

começou a perder traços da sua natureza verbal, como a estrutura argumental do verbo que o 

originou, com isso ocorreu o fortalecimento das suas características nominais e, posteriormente, 

sua recategorização como adjetivo, classe mais gramatical do que a classe dos verbos. Brington 

e Traugott (2006), analisando o mesmo fenômeno na língua inglesa, argumentam que se trata 

de um exemplo de lexicalização a recategorização do particípio presente como nome. Essa 

posição é revista por Oliveira e Oliveira (2009) porque nos dados se verificam primeiro a 

passagem de verbo para adjetivo (classe mais gramatical) para só então ocorrer a 

recategorização como substantivo. Por fim, Oliveira e Oliveira (2009, p. 117) dizem: 

“postulamos como casos de lexicalização aqueles em que, tomando-se o morfema -nte do 

particípio presente, formam-se novos substantivos, não necessariamente com radical verbal, 

que passam a integrar o inventário da língua”. Nesse caso estariam, segundo as autoras, por 

exemplo, feirante (o que trabalha na feira) e cadeirante (o que anda em cadeira de rodas). 

Votre e Oliveira (2002) analisaram as construções reduzidas de particípio presente. Em 

seu estudo, os autores optaram por uma visão pancrônica de continuidade, variabilidade e 

mudança no que se refere ao uso do particípio presente no português em diferentes sincronias. 

O intuito era verificar o processo de recategorização e cristalização das formas reduzidas em –

nte, oriundas do particípio presente latino. Afastando-se também da visão clássica de 

categorização dos elementos linguísticos, os autores assumem que as formas de particípio 

presente situam-se em um continuum entre usos mais verbais e usos mais adjetivos, admitindo-

se que “verbo e adjetivo compartilham traços básicos de predicados ou de atributos do nome a 

que se associam e, portanto, convivem como membros de uma mesma macrocategoria” 

(VOTRE; OLIVEIRA, 2002, p. 2) 

Dentre as formas em –nte investigadas foi possível atestar a existência de:  

i) formas cujo traço categorial verbal/adjetivo é mantido: estafante, confiante, 

coadjuvante, consequente, reverente, provocante, atuante, etc;  

ii) formas em que se avança para a nominalidade, ou seja, são usadas muito mais 

como adjetivos: docente, discente, referente, poluente;  
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iii) formas nas quais se atinge o pólo da nominalidade, em que se privilegia o traço 

categorial substantivo, dado que alguns adjetivos em –nte assumem e 

incorporam os traços semânticos de um substantivo referente: contribuinte, 

proponente, retirante, debutante, etc.  

Votre e Oliveira ponderam que os sentidos das formas em particípio presente devem ter 

alguma relação semântica com a base verbal, no entanto, adjetivo/substantivo derivado e verbo 

base já se afastam semanticamente em alguns contextos. Por conclusão, compreendemos que é 

impossível determinar os limites de sentido das formas de particípio presente, ao passo que se 

coloca como necessária a investigação das motivações semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas para o formação e uso dessas palavras.  

 

3.4 Nominalização deverbal sufixal 

 

Também recorremos a trabalhos de Miranda (1979), Basílio (1987, 1995, 1996, 2004), 

Santos (2005) e Oliveira (2012) no estudo do léxico da língua portuguesa, de modo especial a 

artigos que intentavam por um lado, especificar as Regras de Formação (princípios, restrições 

e regras) da formação de nomes agentivos deverbais e denominais e, por outro lado, determinar 

as condições de produção de formas deverbais nominalizadas no português falado tanto em 

termos de forma quanto de função.  

No concernente aos processos de formação das nominalizações, Basílio (1996) alertou 

para a relação entre os sufixos e a especificações semânticas dos verbos. Ela chega a mencionar 

palavras terminadas em –nte como a contrapartida adjetiva de substantivos formados com o 

sufixo -enc(i)a relacionando-os a verbos estativos. De certo modo, a observação da autora, 

mesmo que sem muito destaque, ajuda-nos a construir hipóteses sobre as especificações 

semânticas do nosso objeto de estudo, não por tratá-lo como foco, mas por tomá-lo como um 

tipo de evidência.  

Ancorada em Basílio (1977), Miranda (1979) reconhece que a contrapartida semântica 

de agentivos formados pelo sufixo –nte corresponde a “que X”, em que o significado de X é 

garantido pela base verbal.  O resultado da incorporação do sufixo –nte a uma base verbal teria 

então formações que podem ser classificadas em três grupos:  
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a) Aqueles que ocorrem somente como adjetivo (alienante, tolerante, fascinante, 

apaixonante); 

b) Aqueles que podem ocorrer como adjetivo e como substantivo (concorrente, crente, 

ocupante, repetente); 

c) Aqueles que ocorrem apenas como substantivo (estudante, atendente, ouvinte, 

presidente). 

Basílio (1987) mostra a existência de duas funções principais para a nominalização: i) a 

função gramático-textual, cujo papel seria nominalizar o verbo para enquadramento em um 

contexto nominal; e ii) a função semântico-designadora, com fins de utilizar a semântica do 

verbo para designar uma entidade. Basílio (1996) relacionou as funções anteriormente citadas 

à estruturação do discurso quanto a parâmetros de formalidade e modalidade. 

A autora mostra em seus resultados que o gênero/tipo de texto e parâmetros da cena 

enunciativa que o subjazem, como formalidade e interatividade, interferem na preferência do 

falante/escritor pelas formas nominalizadas. A função gramático-textual estaria, então, ligada a 

maior formalidade, enquanto a função semântico-designadora estaria ligada ao fator oralidade 

e interatividade. Quanto a menor incidência da função gramático-textual em contextos orais e 

mais interativos, tal resultado dever-se-iam entre outros fatores, ao fato de que essa função 

exige maior complexidade estrutural das formas nominalizadas como a presença de argumentos 

explícitos.   

Basílio (1995) se dedica a explicar o processo de flutuação categorial dos nomes 

terminados em –nte, que podem funcionar tanto como substantivo quanto como adjetivo. Ela 

diz que o problema da flutuação vem não só da dificuldade de se distinguir substantivo e 

adjetivo, mas também dos critérios usados tradicionalmente para defini-los. A autora considera 

que os nomes formados pelo padrão x-nte são originalmente adjetivos não-agentivos e de 

adjetivos agentivos com aspecto durativo que, em alguns contextos, podem funcionar como 

substantivo. Assim, “designadores poderiam eventualmente funcionar como caracterizadores e 

vice-versa, caso em que as propriedades semânticas gerais apresentariam alterações em 

contextos restritos” (BASÍLIO, 1995, p. 192). 

Posteriormente, em 2004, Basílio aponta que a passagem do adjetivo para substantivo 

deve-se a links metonímicos por existir uma relação entre a função designadora dos 

substantivos e a função caracterizadora dos adjetivos. Como Santos (2005, p. 60) resume: 
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“teríamos então a designação de um ser a partir da função adjetiva de caracterização, 

configurando-se a denotação por caracterização”. 

Merece destaque também, no que se refere a nominalizações deverbais, o trabalho de 

Oliveira (2012) sobre os nomes terminados em –dor sob uma perspectiva funcional-

cognitivista.  

A investigação de Oliveira (2012) tratou nomes terminados em –dor, a exemplo de 

destruidor, construtor, possuidor, como formadas a partir da construção representada 

esquematicamente por X-DOR. A autora analisou um total de 256 exemplos de deverbais 

representativos da construção. Chama-nos a atenção o nível de detalhamento a que ela chegou 

no que diz respeito aos sentidos veiculados pela construção. As palavras em X-DOR são 

também deverbais, tidas inicialmente como nomes de agente, inclusive em pesquisas anteriores 

empreendidas por Basílio (1987, 1996), por especificarem via de regra os agentes da ação 

denotada pelos verbos que lhe servem de base. Oliveira identificou então que outros papéis 

temáticos podem ser atribuídos a nomes em X-DOR, como Tema, Instrumento e 

Experienciador, sugerindo, pois, que esses nomes fossem chamados nomes de sujeito já que 

frequentemente assumem essa função sintática. Além disso, a autora considera X-DOR um 

nome de evento, devido a suas propriedades sintático-semânticas como a valência relacionada 

em algum nível à base verbal do nome. Sobre sua relação com o evento denotado pelo verbo-

base, X-DOR “tem a propriedade de condensar em seu protagonista – o agente – um evento, 

uma cena, uma micronarrativa” (OLIVEIRA, 2012, p. 149). 

Por fim, ela atesta o caráter polissêmico das construções e evidencia os limites difusos 

entre os diversos sentidos que podem ser atribuídos a uma mesma construção. O resultado foi 

uma rede esquemática entre os sentidos da construção X-DOR, partindo da sua semântica 

prototípica: o papel de Agente. Tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista 

funcional, enxergamos semelhanças entre a construção X-DOR e a construção X-NTE, 

apontadas inclusive pela própria autora.  

De modo mais específico, no que se refere a abordagens construcionais do fenômeno 

investigado, trazemos o trabalho de Santos (2005) sobre as “construções agentivos deverbais 

em x-nte”. Para Santos (2005), o grupo de construções agentivas do PB são formadas por 

construções de diferentes níveis de esquematicidade que vão desde construções sintéticas 

(mórficas) até construções analíticas (perifrásticas). Existe um padrão abstrato agentivo 

genérico, que licencia o padrão mórfico genérico (base para padrões como x-ista e x-dor), que, 
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por sua vez, licencia o padrão derivacional x-nte, denominado pela autora contrução agentiva 

deverbal em x-nte. A autora considera o traço agentivo como o principal dessas construções, 

uma vez que, cognitivamente, elas permitem acesso a um scritp de AÇÃO, com proeminência 

perceptual para o AGENTE, condensando todo o evento no seu protagonista.  

As construções agentivas deverbais em x-nte evocam propriamente uma cena 

conceptual de ação rotineira, pois esses nomes são marcados por habitualidade e 

convencionalidade e “cristalizam-se como práticas sociais passando a nomear (substantivo) ou 

caracterizar (adjetivos) seu agente” (SANTOS, 2005, p. 75). A relação entre a construção 

investigada pela autora e outras construções agentivas permitiu fazer considerações acerca da 

rede construcional que reúne os construtos formados pela construção agentiva deverbal em 

estudo.  Ela divide em dois subesquemas formados por elos metafóricos e metonímicos 

respectivamente a partir das construções de ação: construções de propriedade, que se referem 

à formação de adjetivos e construções de personificação, que se referem ao uso de nomes em 

–nte como substantivos.  Por último, a autora aborda a questão da flutuação categorial entre as 

categorias de adjetivo e substantivo, dizendo que o processo de expansão categorial pode ser 

delimitado por restrições sintático-semânticas do argumento externo da estrutura argumental da 

construção (se humano ou não).   

Apesar de, pelo título, parecer uma proposta muito parecida com a nossa, Santos propõe 

um estudo que se afasta do nosso em três pontos principalmente: i) ela aborda somente os nomes 

agentivos, principalmente substantivos, formados pela construção em estudo, enquanto estamos 

observando prioritariamente os adjetivos; ii) a abordagem é sociocognitivista, muito mais 

próxima da Linguística Cognitiva do que a abordagem que aqui fazemos, embora trate o 

fenômeno também sob o viés da Gramática de Construções; iii) os dados utilizados no trabalho 

não são provenientes de situações reais de uso, afastando-se consideravelmente de um estudo 

funcionalista como o que propomos. De qualquer modo, muito nos valemos das conclusões da 

autora. 

Neste capítulo, expusemos estudos prévios cujas análises foram de suma importância 

para uma melhor compreensão do nosso objeto de estudo. As seções desta parte da dissertação 

procuraram não só sintetizar esses estudos, mas também responder a questões com as quais nos 

confrontamos antes e durante a pesquisa sobre o fenômeno analisado. Assim propusemos: 

entender a natureza do fenômeno, se particípio ou adjetivo; conhecer o particípio presente em 

suas origens e quais suas funções no latim; tratar do processo de mudança gradual de particípio 
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para adjetivo, isto é, da trajetória de gramaticalização do particípio em adjetivos; e, por último, 

entender um pouco mais sobre a nominalização deverbal sufixal, tendo como ponto de partida 

trabalhos que se propuseram a explicá-la de modo geral ou a explicar construções linguísticas 

dessa natureza, como a construção X-DOR. Neste último tópico, mereceu destaque o trabalho 

desenvolvido por Santos (2005), cujo objeto de estudo é basicamente o mesmo que o nosso, 

entretanto com viés teórico-metodológico diferente.  O capítulo que segue é o de apresentação 

e análise dos dados, no qual tratamos das propriedades da construção em estudo e as motivações 

implicadas no uso de seus construtos.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, procedemos à apresentação dos dados coletados e à caracterização da 

construção em estudo no tocante às suas propriedades estruturais e funcionais. Para tanto, o 

capítulo inicia com a discussão acerca dos dados, principalmente no que diz respeito às 

instâncias de uso da construção, segue com a explicação das propriedades formais e funcionais 

da construção, identificadas a partir das análises dos seus construtos no corpus, depois apresenta 

considerações sobre os aspectos cognitivos envolvidos nas instanciações da construção e 

termina com a discussão sobre esquematicidade, produtividade, composicionalidade e rede 

construcional.  

 

4.1 Apresentação dos dados 

 

A busca no corpus por adjetivos terminados em –nte, instanciações em potencial da 

construção, resultou em um total de 210 ocorrências. Neste levantamento inicial, consideramos 

na contagem todos os adjetivos terminados em –nte, sem buscar maiores evidências da base 

verbal desses adjetivos. A sistematização das ocorrências, exibida abaixo, baseou-se nas 

próprias variáveis do corpus D&G, a saber: nível de escolaridade, modalidade da língua e 

configurações textuais prototípicas. A tabela 1 mostra a distribuição das ocorrências totais 

encontradas pelo corpus.  

Tabela 1: Ocorrências de adjetivos em –nte no corpus D&G 

 

  SUP MÉD FUN 2 FUN 1 ALF TOTAL TOTAL 

  O E O E O E O E O E O E 

NEP 16 4 19 5 3 1 2 1 0 0 40 11 51 

NR 4 4 18 2 3 1 1 2 2 0 28 9 37 

DL 7 4 4 1 0 3 1 0 0 0 12 8 20 

RP 11 3 8 4 7 2 2 1 0 0 28 10 38 

RO 26 5 10 3 7 3 7 3 0 0 50 14 64 

TOTAL  64 20 59 15 20 10 13 7 2 0 158 52 210 

  84 74 30 20 2 210   
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Contamos, após o primeiro levantamento, com 210 ocorrências, distribuídas da seguinte 

forma pelas variáveis do corpus: relativo à modalidade da língua, contabilizamos 158 

ocorrências em textos orais e apenas 52 em textos escritos; já referente ao nível de escolaridade 

dos informantes, foram 84 ocorrências entre informantes do nível superior, 74 entre informantes 

do ensino médio, 30 de informantes do ensino fundamental II, 20 de informantes do ensino 

fundamental I e nenhuma ocorrência entre informantes em nível de alfabetização; por último, 

no concernente às configurações textuais prototípicas, temos 51 ocorrências coletadas das 

narrativas de experiência pessoal, 37 das narrativas recontadas, 20 ocorrências das descrições 

de local, 38 dos relatos de procedimento e 64 ocorrências dos relatos de opinião.  

Tratamos, em um primeiro momento, de fazer uma leitura dos dados quantitativos, 

enquanto representativos da frequência de uso da construção analisada. A tabela 2 faz um 

recorte da tabela 1 e apresenta, em termos absolutos e percentuais, a distribuição das ocorrências 

cruzando dados referentes à modalidade da língua (oral e escrita) e tipologia textual. Os dados 

mostram que um maior número de ocorrências foi identificado na modalidade oral, 158 

ocorrências ao todo, o que corresponde a três vezes mais do que o quantitativo de instanciações 

provenientes das amostras de língua escrita, 52 apenas.  

Tabela 2: Ocorrências de adjetivos em –nte por configuração textual e modalidade da língua 

 ORAL (%) ESCRITA (%) TOTAL (%) 

NEP 40 19,05 11 5,24 51 24,29 

NR 28 13,33 9 4,29 37 17,62 

DL 12 5,71 8 3,81 20 9,52 

RP 28 13,33 10 4,76 38 18,10 

RO 50 23,81 14 6,67 64 30,48 

TOTAL 158 75,24 52 24,76 210 100,00 

 

Os números demonstram maior quantidade de ocorrências na oralidade, o que se explica 

pelo volume textual de língua falada do corpus. Uma vez que não há equilíbrio relativo a essa 

variável, já esperávamos que os quantitativos da modalidade oral sobrepusessem em muito os 

da modalidade escrita. A única conclusão possível, a partir desses números, é que o fenômeno 

estudado não é exclusividade de uma modalidade da língua. De certa forma, esse já era um 

resultado esperado, visto que as funções a que se prestam a construção não são exclusivas da 

fala ou da escrita.  
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Se fizermos uma análise da variável configuração textual, os números apresentam 

relativo equilíbrio. Não é possível afirmar que uma ou outra configuração pode favorecer o 

emprego das instâncias da construção nominalizadora. Destacam-se, contudo, a narrativa de 

experiência pessoal e o relato de opinião como as configurações textuais em que mais ocorrem 

os adjetivos estudados, talvez pelo fato de a narrativa propiciar o uso de verbos e formas 

derivadas para a caracterização do evento narrado e de o relato de opinião utilizar muito 

frequentemente adjetivos como recurso para o desenvolvimento de estratégias retóricas. 

Contudo, reafirmamos que a frequência da construção não se relaciona de modo exclusivo a 

nenhuma tipologia específica.  

Por outro lado, quando observamos as ocorrências considerando o nível de escolaridade 

dos informantes, números mostrados ainda na tabela 1, notamos que a maior/menor 

escolarização do usuário da língua pode influenciar no uso de adjetivos terminados em –nte: a 

tendência verificada é que quanto maior o nível de escolaridade, mais recorrente pode ser o uso 

de adjetivos formados pela construção estudada. Como nominalização está relacionada ao 

processo morfológico de derivação, em que um item lexical desenvolve-se a partir de outro de 

classe diferente, falantes mais experientes têm mais condições de recorrerem a ela. Um falante 

com maior escolaridade tem maior conhecimento acerca do sistema linguístico e isso está 

relacionado à maior variedade lexical que esses falantes possuem. É provável que um falante 

mais experiente, em termos de vivência de mundo e, naturalmente, de uso da língua, e com 

mais escolarização, tenha maior capacidade de refletir sobre as escolhas linguísticas que faz em 

suas interações. Essa afirmação encontra respaldo em Bybee (2010) que afirma que o contexto 

social e cultural tem impacto sobre as estruturas que são criadas/produzidas pelos falantes de 

uma língua.  

No decorrer da pesquisa, a partir da hipótese basilar de que a construção analisada neste 

trabalho recruta principalmente verbos para a formação de adjetivos, deparamo-nos com alguns 

adjetivos para os quais não foi possível encontrar uma base verbal primitiva. Encontramos 

ocorrências de adjetivos como recente e quente, os quais não apresentam qualquer evidência de 

que sejam realmente provenientes de bases verbais. Esse fato ocasionou a redução do número 

de ocorrências de 210 adjetivos para 199, este número correspondente aos adjetivos realmente 

deverbais.  

Observamos que há uma variedade considerável de itens lexicais formados pela 

construção, porém a frequência é relativamente baixa se compararmos os dados da nossa 
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construção com outras construções da mesma natureza e com funções semelhantes, como é o 

caso da construção X-DOR (cf. OLIVEIRA, 2012). Os resultados quantitativos até aqui 

apresentados mostram a frequência de uso das instanciações da construção em estudo, sem 

considerar os itens lexicais, ou os types, que elas representam. Assim, é necessário diferenciar 

os dois tipos de frequência: frequência type e frequência token. Bybee (2003) caracteriza a 

frequência token como a ocorrência de uma única unidade, independente da função, e a 

frequência type como a ocorrência de um mesmo padrão, instanciado por diferentes itens. A 

frequência token atua principalmente no grau de autonomia que um determinado item/construto 

assume, ocasionado perda de analisabilidade e expansão das suas funções para outros contextos; 

enquanto a frequência type associa-se à produtividade da construção como um todo, uma vez 

que essa frequência atesta a possibilidade de um determinado padrão formal, no caso das 

construções morfossintáticas como a que analisamos, recrutar novos itens para o preenchimento 

dos seus slots.   

Na tabela 3, detalhamos a frequência de type e de token dos dados coletados. As 199 

ocorrências de adjetivos deverbais em -nte (frequência token) são representativas de 44 

adjetivos distintos (frequência type).  

Tabela 3: Frequências type e token das instâncias da construção 

 ADJETIVO OCORRÊNCIAS PERCENTUAL 
(%) 

1 Diferente 38 19,10 
2 Interessante  35 17,59 
3 Seguinte 28 14,07 
4 Importante 15 7,54 
5 Inteligente 10 5,03 
6 Protestante  8 4,02 
7 Suficiente 7 3,52 
8 Dominante 4 2,01 
9 Excelente 4 2,01 
10 Gratificante 3 1,51 
11 Ignorante 3 1,51 
12 Inocente 3 1,51 
13 Aconchegante 2 1,01 
14 Brilhante 2 1,01 
15 Crente 2 1,01 
16 Deficiente 2 1,01 
17 Distante 2 1,01 
18 Emocionante 2 1,01 
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19 Extravagante 2 1,01 
20 Independente 2 1,01 
21 Secante  2 1,01 
22 Absorvente 1 0,50 
23 Carente 1 0,50 
24 Comovente 1 0,50 
25 Competente 1 0,50 
26 Confidente 1 0,50 
27 Conflitante 1 0,50 
28 Consistente 1 0,50 
29 Constante 1 0,50 
30 Contrastante 1 0,50 
31 Correspondente 1 0,50 
32 Decente 1 0,50 
33 Elegante 1 0,50 
34 Existente 1 0,50 
35 Exuberante 1 0,50 
36 Falante 1 0,50 
37 Fluorescente 1 0,50 
38 Gritante 1 0,50 
39 Incessante 1 0,50 
40 Marcante 1 0,50 
41 Pensante 1 0,50 
42 Resistente  1 0,50 
43 Urgente 1 0,50 
44 Vigente 1 0,50 
 TOTAL 199 100,00 

 

Esses resultados permitem-nos afirmar que, embora seja um pouco menos frequente do 

que a construção X-DOR analisada por Oliveira (2012), por exemplo (cf. seção 3.4), a 

construção nominalizadora de particípio presente, assim como outras construções de natureza 

derivacional, tem produtividade relativamente alta já que recruta uma quantidade considerável 

de bases verbais. Bybee (2010, p. 95, tradução nossa) assim explica a relevância da 

produtividade para as construções morfológicas:  

“No caso de morfologia derivacional, isso protege os níveis de ativação dos 
afixos contra a deterioração.  No caso de construções morfossintáticas, o uso 
de exemplares de baixa frequência ativa a construção toda e fortalece sua 
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representação mais do que o uso de um exemplar de alta frequência da 
construção”14 

Desse modo, podemos considerar que, dada sua alta frequência type, a construção em 

estudo é propícia à expansão e recrutamento de novos itens, isto é, o esquema pode ser aplicado 

analogicamente a muitas outras bases verbais. Nos dados coletados, identificamos que 

exemplares como diferente, interessante e seguinte devido a sua alta frequência token, 

respectivamente 38, 35 e 28 ocorrências no corpus, podem apresentar forte tendência à 

expansão das suas colocações e das funções individuais, pragmaticamente motivadas, enquanto 

as instanciações cuja frequência é muito baixa como aconchegante, fluorescente, consistente, 

todas com 1 ocorrência apenas no corpus demonstram a capacidade que a construção tem de 

atuar na formação de novos types a partir da seleção de novas e diferentes bases.  

Passemos, agora, às análises das propriedades da construção nominalizadora. Na seção 

seguinte, tratamos das propriedades formais e, em seção posterior, falamos das propriedades 

funcionais.  

 

4.2 Propriedades formais da construção 

 

O modelo descritivo proposto por Croft e Cruse (2001) ilustra bem o conceito de 

construção (cf. seção 2.2) quando dizemos que esta é o “pareamento de forma-significado”. Os 

autores mostram que uma construção é a associação simbólica dos pólos formal e funcional, 

isto é, de características relacionadas a esses pólos: aquele reúne aspectos fonético-fonológicos, 

morfológicos e sintáticos, enquanto este diz respeito aos aspectos semânticos, discursivo-

textuais e pragmáticos. Referente ao pólo da forma, explicamos prioritariamente, nesta seção, 

as principais características morfológicas e sintáticas da construção em estudo, parte dos 

objetivos específicos da pesquisa. Uma vez que analisamos dados de fala transcritos  e não 

acústicos, não cumpre avaliar neste trabalho quais as especificidades fonético-fonológicas da 

construção. 

A construção nominalizadora de particípio presente, como a denominação explicita, 

associa-se morfologicamente à forma verbo-nominal do particípio presente ativo do latim, parte 

                                                 
14 “In the case of derivational morphology, this protects the activation levels of the affixes against decay. In the 
case of morpho-syntactic constructions, the use of low-frequency exemplars activates the whole construction and 
strengthens its representation more than the use of a high-frequency exemplar of the construction” 
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do paradigma flexional dos verbos latinos, representado pelo sufixo –nt e sua variante –ns 

(GONÇALVES, 2001). No português brasileiro contemporâneo, a construção manifesta-se pela 

afixação do sufixo derivacional –nte a uma base verbal, resultando num item lexical de natureza 

não-verbal, como exemplificado abaixo. Em (13) o sufixo integra-se ao verbo importar para 

dar origem a importante; o mesmo ocorre em (14) com o verbo pensar e em (15) com o verbo 

resistir. 

(13) “Falar sobre amizade. É uma das coisas mais importantes da vida”. (D&G Natal, 

língua escrita) 

(14) “uma Assembléia de Deus totalmente restrita... que corta assim... todas as asas do 

indivíduo pensante...” (D&G Natal, língua falada) 

(15) “pena eu num ter feito sobre um... um material tão resistente Marcos...” (D&G 

Natal, língua falada) 

A formação desses nomes deverbais implica, pois, uma passagem do sufixo do 

paradigma flexional do verbo para o paradigma derivacional, o que reforça a tese de Bybee 

(1985) de que flexão e derivação situam-se num continuum. Para desenvolver este tópico, 

buscamos, pois, evidências em estudos diacrônicos. Eles caracterizam o particípio presente 

como uma categoria gramatical, do paradigma flexional dos verbos, que expressava tempo 

presente, aspecto cursivo e voz ativa, além de admitir complementação (GONÇALVES, 2001; 

CAMPOS, 1972).  A flexão diferencia-se da derivação principalmente por critérios 

morfossintáticos e pela produtividade. Sendo comumente atribuído ao paradigma flexional de 

verbos, o particípio presente era motivado pelo contexto sintático, de uso compulsório, para 

expressar traços circunstanciais de um sujeito em sentenças com o verbo principal de ação na 

voz ativa (BRANDÃO, 1933 apud GONÇALVES, 2001). Como marca flexional, o sufixo não 

poderia ser substituído por outras formas sem prejuízo de significados e, além disso, 

apresentava alta regularidade já que era aplicado de modo geral a muitos verbos, isso porque a 

flexão é de caráter obrigatório e não opcional como a derivação.  

Não podemos, contudo, considerar que a forma do particípio presente seja ainda parte 

do paradigma flexional pois já perdeu em muito a sua distribuição regular, coerente, precisa, 

obrigatória e padronizada, características da flexão. Como morfema derivacional, assim 

entendemos, o sufixo –nte  integra-se a diversas bases verbais, entretanto sem fixar informações 

semânticas aprioristicamente associadas ao morfema. Também parcela significativa do seu uso 
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afasta-se completamente da ideia de particípio, restando poucos exemplos como em (16). O 

adjetivo incessante ainda guarda resquícios do valor de particípio pois exprime o estado do 

sujeito chuva de modo concomitante ao evento denotado na ação principal. A causa principal 

desse afastamento, apontam estudos como o de Oliveira e Oliveira (2009), é possivelmente a 

especialização do gerúndio na noção de concomitância temporal.  

(16) “Minha mãe e minha irmã acompanharam-me até o embarque e o percurso foi 

tranquilo, apesar da chuva incessante” (D&G Natal, língua escrita) 

Do ponto de vista lexical, as palavras formadas são substantivos (estudante, militante, 

governante, presidente, etc) ou adjetivos, como os focalizados por esta pesquisa. Nos termos 

de Fried (2009), são os chamados “adjetivos participiais”, cujas fronteiras entre as categorias 

de verbo e adjetivo são tênues. Em consonância com a autora, reconhecemos que o sufixo –nte 

sozinho não pode determinar a categoria ou o sentido da palavra derivada, ressaltando a atuação 

da construção como um todo. Afastando-se de uma perspectiva tradicionalista, a qual postula 

associações inequívocas entre significados e morfemas, a análise construcional mostra-se 

produtiva para estudos como este porque é capaz de reunir especificidades da forma, do 

significado e do próprio contexto de uso das construções.  

O segundo ponto relevante na descrição morfológica da construção é a caracterização 

da base verbal recrutada pela construção nominalizadora para a formação do adjetivo 

correspondente. Aspectos relativos à forma, como a relação entre a moldura sintático-semântica 

do verbo e a moldura sintático-semântica do adjetivo deverbal nos usos identificados, estão 

diretamente correlacionados a aspectos da função, então, algumas restrições à estrutura 

sintático-semântica dos adjetivos, impostas pela construção, que são de natureza semântico-

pragmática serão explicados somente na seção seguinte. Aqui tratamos de características 

unicamente formais.  

A construção não apresenta restrições morfológicas quanto à base verbal selecionada. 

Ela pode ser de qualquer conjugação: 1ª (terminada em –ar), 2ª (terminada em –er) e 3ª 

conjugação (terminada em –ir), sem qualquer alteração significativa na forma do lexema verbal. 

Os dados em (17), (18) e (19) mostram exemplares derivados de verbos de diferentes 

conjugações - 1ª (dominar), 2ª (corresponder) e 3ª (seguir), respectivamente - e exibem o grau 

de regularidade morfológica da construção:   
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(17) “Quando algum coisa é do interesse é... dominante... da classe dominante eles... 

eles disfarçam” (D&G Natal, língua falada) 

(18) “necessita somente de um bom papel, de preferência de textura média ou 

correspondente...” (D&G Natal, língua escrita) 

(19) “mal eu terminei de ler o texto no dia seguinte... ela também...” (D&G Natal, língua 

falada) 

Uma particularidade identificada na construção é a cristalização de algumas formas 

como adjetivos cujas bases verbais não remetem a um verbo usado atualmente no português 

brasileiro, parcela dos dados correspondente a 31 ocorrências. Dito de outro modo, as bases 

verbais desses adjetivos remontam a verbos usados no latim. É o caso de adjetivos como 

deficiente, elegante, suficiente, excelente, inteligente, retratados nas ocorrências de (20) a (24). 

As bases verbais desses adjetivos são verbos latinos, não usados como itens lexicais plenos no 

PB. 

(20) “Eu tenho uma professora excelente e explica muito bem” (D&G Rio, língua 

escrita) 

(21) “Você chega na rua e vê uma pessoa deficiente e você se questiona...” (D&G Natal, 

língua falada) 

(22) “o Chico Malazarte, muito exibido, resolveu levantar para apanhar uma sobremesa 

que se encontrava do outro lado da elegante mesa” (D&G Natal, língua escrita) 

(23) “na minha opinião o povo não estava muito preparado para votar no dia 21 de abril, 

porque não tinha conhecimento suficiente sobre o sistema...” (D&G Rio, língua escrita) 

(24) “o Jô descontraiu bastante... é um programa inteligente... eu gosto...” (D&G Natal, 

língua falada) 

Quanto a seus aspectos sintáticos, identificamos, nas amostras, que os adjetivos 

deverbais se prestam à modificação (função atributiva) e à predicação, atuando tanto no escopo 

do Sintagma Nominal (SN) quanto no escopo do Sintagma Verbal (SV). Verificamos ainda que, 

no contexto sintático do SN, o adjetivo formado pela construção em foco aparece mais 

frequentemente em posição posterior ao núcleo nominal. Os casos em que o adjetivo segue o 

núcleo contam com 190 ocorrências ao passo que a anteposição só ocorreu em 9 casos.  



68 
 

Neves (1996), estudando a estrutura argumental dos nomes, propõe que há sintagmas 

nominais que guardam relações semânticas e morfossintáticas com sintagmas verbais e que a 

própria categorização dos argumentos em externo e interno(s) é mantida nesse paralelismo. 

Apoiando-se em Dik (1985) e Gamarski (1990), Neves (1996, p. 144) conclui que “há uma 

tendência da nominalização a não manter uma estrutura paralela à sua contraparte não-

nominalizada”, no caso do nosso estudo, o verbo que originou o adjetivo.  

Santos (2005) demonstrou que os nomes deverbais implicam a incorporação do 

argumento interno em sua semântica. O fenômeno da incorporação encontra definição em 

Baker (1988, p. 1, apud SANTOS, 2005, p. 69): ocorre no momento em que “uma palavra 

semanticamente independente vem para dentro de outra”. Nesse caso, os adjetivos participiais, 

incorporam frequentemente o(s) argumento(s) interno(s), para Santos devido ao fato de 

comumente expressarem cenas de ação rotineira e, a nosso ver, por fatores contextuais, como 

o compartilhamento intersubjetivo da informação ou a forte integração conceitual entre nome e 

complemento. No caso de (25), o adjetivo absorvente não exige a codificação do elemento 

absorvido porque exprime uma ação comum do nome modificado, uma cena já compartilhada 

entre os falantes. A ocorrência em (26) exemplifica a forte integração entre o adjetivo 

dominante e o substantivo classe de tal modo que expressam um conceito único e isso restringe 

a codificação do elemento dominado pois ele já faz parte do conceito expresso. 

(25) “coloco pra secar num papel... como é que chama... papel:: que... absorvente”  

(D&G Natal, língua falada) 

(26) “Quando algum coisa é do interesse é... dominante... da classe dominante eles... 

eles disfarçam” (D&G Natal, língua falada) 

Uma vez que são formas nominalizadas e são adjetivos predicadores de núcleo, assim 

como caracterizam Negrão et al. (2014), os adjetivos deverbais de particípio presente herdam, 

em certa medida, a estrutura sintático-semântica dos verbos dos quais se originam. A nossa 

tarefa foi analisar se essa herança ocorre integral ou parcialmente e quais as motivações para 

tanto.  

Dentre as ocorrências, 31 delas são formadas por bases verbais sem correspondência no 

PB, portanto, não poderíamos verificar a transitividade da base já que não é possível encontrar 

usos efetivos dessas bases como verbos. Retirando esses casos, verificamos que os adjetivos 

formados a partir de verbos transitivos foram muito mais frequentes do que os adjetivos cuja 
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base verbal é intransitiva15. Os adjetivos de base intransitiva e/ou estativa, constar e existir são 

exemplos em (27) e (28), figuram em apenas 11 ocorrências enquanto os adjetivos de base 

transitiva são responsáveis por 157 ocorrências.  

(27) “Só temos que estar bem atentos as essas transformações sutis e constantes antes 

que o pior [...] aconteça-nos” (D&G Natal, língua escrita) 

(28) “E ele não vai para a cidade porque não tem estudo suficiente para trabalhar e 

mesmo se tivesse não conseguiria emprego. Devido a essa fase de recessão existente. 

(D&G Natal, língua escrita) 

Todavia, destacamos que, entre as ocorrências de verbos transitivos ocupando o slot X 

da construção, a estrutura argumental desse verbo não é preservada na maioria dos construtos: 

em apenas 15 ocorrências observamos resquícios da moldura sintático-semântica do verbo-base 

e forte correlação entre a valência do nome e a valência do verbo-base. Nas amostras de (29) a 

(31), todos os adjetivos têm como base um verbo transitivo, no entanto, não explicitam 

complemento possivelmente equivalente ao argumento interno do verbo no contexto. Já de (32) 

a (34) exemplificamos casos em que os adjetivos mantêm relação sintático-semântica com os 

verbos-origem.  

(29) “...vinha aqueles pratos finíssimos de lagosta é... [..] ((risos)) cada prato 

diferente...” (D&G Natal, língua falada)   

(30) “quando vivíamos um período tão delicado... um momento nacional tão 

conflitante...” (D&G Natal, língua falada)  

(31) “se você vai pro::pro:: pra religião protestante... a protestante... ela é mais 

diversificada” (D&G Natal, língua falada)  

(32) “Do meu lado direito temos a porta para a área do fundo, perto da máquina lava-

louça, uma nova bancada independente da outra” (D&G Rio, língua escrita) 

(33) “em seu destino encontrou-se com um rapaz com o meio de vida completamente 

diferente do dela” (D&G Natal, língua escrita) 

                                                 
15 O conceito de transitividade adotado para tal classificação diz respeito à seleção e expressão de argumentos 
internos do evento denotado pelo verbo. 
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(34) “parece que era um negócio assim bem... bem distante mesmo da capital...” (D&G 

Natal, língua falada) 

As motivações para essa não-herança estão relacionadas tanto ao processo sintático de 

incorporação nominal, quando o argumento interno se encontra inferível na semântica do 

verbo/adjetivo, quanto às funções semântico-pragmáticas dos construtos em seus contextos de 

uso e serão explicadas mais adiante. Entendemos que muitas das explicações são de natureza 

funcional, já que postulamos haver forte correlação entre as funções exercidas pelas instâncias 

de uso da construção em contextos interacionais e suas particularidades formais. Passemos, 

então, à discussão de aspectos de natureza semântica, discursiva e pragmática da construção 

nominalizadora de particípio presente. 

 

4.3 Propriedades funcionais da construção 

 

Com a finalidade de caracterizar funcionalmente a construção investigada, voltamo-nos 

principalmente para quatro aspectos: a semântica da base verbal, isto é, o tipo de evento 

codificado pela base verbal e o seu aspecto, confrontando com os contextos de uso dos 

adjetivos; os frames interpretativos envolvidos na estrutura sintático-semântica do adjetivo; a 

relação semântico-pragmática do adjetivo com seu referente e as funções textual-discursivas a 

que se prestam esses adjetivos. Tomamos por hipótese que a análise desses pontos pode ser 

suficiente para caracterizar propriedades funcionais e atestar a multifuncionalidade da 

construção. 

Uma das principais questões de pesquisa deste trabalho era justamente a seguinte: “quais 

bases verbais são, semanticamente, mais produtivas para a formação de adjetivos dessa 

construção?”. Segundo Fillmore (1982), o significado dos nomes deverbais está relacionado a 

frames interpretativos diretamente associados à semântica do verbo. Para responder à questão, 

buscamos então classificar semanticamente as bases verbais, a partir da categorização proposta 

por Tavares (2007). A opção por essa classificação deu-se principalmente por sua 

granularidade: são 15 categorias dispostas em um continuum conforme o grau de atividade 

expresso pelo verbo, o que nos permite flagrar algumas particularidades acerca dos tipos de 

verbos selecionados pela construção em termos de traços semânticos subjacentes. Vale salientar 

ainda que, conforme postulam autores como Basílio (1977) e Miranda (1979), os adjetivos 
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formados pelo padrão X-nte são comumente agentivos ou conferem agentividade ao nome a 

que se referem com grande parte do significado herdado do verbo-base. A classificação 

semântica da base verbal nos ajudaria então a verificar tal hipótese.  

A classificação semântica dos verbos foi sistematizada a partir da frequência type e não 

da frequência token. A razão para considerar a primeira em detrimento da segunda é que a 

primeira está diretamente relacionada à produtividade da construção, ou seja, relacionada à 

capacidade da construção de se expandir e recrutar novos elementos para o seu slot de verbo 

(BYBEE, 2010). A tabela 4 exibe a distribuição dos types nas categorias de Tavares, 

desconsiderando os types que não correspondem a verbos regulares utilizados no PB:  

Tabela 4: Frequência type de [[X]V –nte]ADJ por tipo semântico do verbo 

TIPO SEMÂNTICO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Momentâneo 1 2,70 

Atividade específica 1 2,70 

Dicendi 1 2,70 

Atividade difusa 6 16,22 

Instância 0 0,00 

Estímulo mental 5 13,51 

Evento transitório-intencional 1 2,70 

Evento transitório não-intencional 3 8,11 

Processo 1 2,70 

Experimentação mental 3 8,11 

Atenuação 0 0,00 

Relacional 9 24,32 

Sensação corporal 0 0,00 

Existência 4 10,81 

Estado 2 5,41 

TOTAL 37 100,00 

 

Os números mostram pequena dianteira de bases verbais do tipo relacional, os quais 

codificam percepções do homem acerca do mundo, ou seja, denotam relações de posse, 

comparação, analogia, correspondência, etc. Em (35), o adjetivo contrastante tem como base o 

verbo contrastar. Este apresenta uma relação de comparação que o falante estabelece entre 

elementos do mundo e é classificado, portanto, como um verbo do tipo relacional. A mesma 
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classificação aplica-se ao verbo-base de distante, em (36), responsável pela noção de 

afastamento espacial que o adjetivo expressa.  

(35) “você escolhe umas duas cores de papel... duas cores contrastantes...” (D&G Rio, 

língua falada) 

(36) “eu só me lembro das partes assim... uma coisa tão distante da outra” (D&G Natal, 

língua falada) 

Não podemos deixar de comentar também os verbos de atividade difusa e estímulo 

mental, respectivamente segundo e terceiro tipos mais encontrados no levantamento. Os verbos 

de atividade difusa correspondem a verbos que falam de ações mais gerais, com menor grau de 

intencionalidade, menos específicos em relação à cena evocada, com menos restrições quanto 

às características dos participantes, caso do verbo aconchegar, base do adjetivo aconchegante, 

este destacado em (37); enquanto os verbos de estímulo mental são aqueles cujo sujeito (algo 

ou alguém) provoca uma experiência mental de outro participante da cena evocada, caso 

exemplificado em (38), em que um fato é responsável pela comoção do falante.  

(37) “o telhado... tem estilo europeu... lugar bastante aconchegante... interessante” 

(D&G Rio, língua falada) 

(38) “uma coisa que... também me...que eu lembro como um fato curioso e bonito... 

comovente que me emocionou muito” (D&G Natal, língua falada) 

Os resultados indicam que, para a formação dos adjetivos, são produtivas bases de 

natureza diversa, entre atividades intencionais ou não, eventos e estados. De certa forma, 

pudemos observar que os mais comuns nos dados são aqueles que codificam relações 

complexas advindas da experiência do falante (relacionais) como comparação ou posse, 

eventos pouco especificados (atividade difusa) e experiências mentais, ou seja, aqueles que não 

envolvem necessariamente altos graus de agentividade e intencionalidade. Essa afirmação vai 

de encontro a nossa hipótese pois esperávamos encontrar nomes com agentividade alta, 

relacionados a ações mais intencionais. Entendemos que os traços semânticos [+ agentividade] 

[+ intencionalidade] favorecem a flutuação categorial do adjetivo terminado em –nte para usos 

como substantivo. 

Tavares (2007), como já citado aqui, organiza as categorias em níveis de 

atividade/intencionalidade dos eventos/estados dos verbos. As primeiras categorias 

(momentâneo e atividade específica) são aquelas em que esse nível é mais alto e as últimas 
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(existência e estado), mais baixo. Depreendemos que, quando fala em grau de atividade, 

Tavares menciona o envolvimento do sujeito, seu movimento no mundo, sua intencionalidade, 

grau de afetação dos objetos, etc. Por isso, consideramos que os graus de atividade também 

podem ser decompostos nos seguintes traços semânticos dispostos em um continuum: [+- 

agentividade], [+- intencionalidade], [+- dinamicidade], [+- telicidade] e [+- pontualidade], 

nos quais podem ser caracterizados semanticamente os adjetivos formados pela construção.   

Bases verbais com graus de atividade mais baixos foram mais comuns, nos dados 

analisados, na formação de adjetivos de particípio presente. A constatação anterior vai de 

encontro ao fato de que, tradicionalmente, aos nomes formados pela integração do sufixo –nte 

é atribuída a demarcação do sujeito de um evento principal na voz ativa, envolvendo 

semanticamente uma ação ou processo que exige (pelo menos) um participante necessariamente 

animado (FRIED, 2008; 2009).  Os adjetivos de particípio presente são, conforme os dados 

analisados, marcados pelos traços semânticos [- agentividade], [- intencionalidade], [- 

telicidade], [- pontualidade], sendo [+- dinamicidade] o único traço que varia nos diversos types 

de adjetivos.   

As ocorrências a seguir ilustram as características semânticas recorrentes dos adjetivos 

formados pela construção. Em (39), o adjetivo gritante afasta-se significativamente das 

características semânticas do verbo que lhe serviu de base, gritar. Esse verbo designa uma ação 

intencional, com alto grau de agentividade do sujeito, contudo não podemos dizer que neste 

contexto de uso, o adjetivo está sendo empregado com as mesmas especificações semânticas, 

até porque o termo que o adjetivo modifica não é um ser de traço [+ humano] e [+ animado], 

condições para que a ação denotada pelo verbo-base se concretize. O uso do adjetivo, nesta 

ocorrência, caracteriza-se muito mais como um intensificador do que necessariamente como 

expressão da ação de gritar executada por um sujeito.  

(39) “cores assim suaves... não são nada fortes, sabe? nada muito gritante...” (D&G 

Natal, língua falada) 

A comparação entre as ocorrências (40) e (41) mostra que os adjetivos terminados em –

nte podem remeter tanto a situações estativas, que não pressupõem mudança de estágios ou 

envolvimento do sujeito em uma ação, quanto a cenas de ação/eventos (intencionais ou não).  

(40) “Só temos que estar atentos a essas transformações sutis e constantes, antes que o 

pior [...] aconteça-nos.” (D&G Natal, língua escrita)  
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(41) “aí quando seca... eu coloco um óleo secante... pra não entrar nenhuma poeira...” 

(D&G Rio, língua falada) 

O adjetivo crente destacado em (42) ancora a interpretação de que as atitudes expressas 

pelos adjetivos em –nte prolongam-se de modo quase indeterminado no tempo.   

(42) “ela pode até crer... até ser uma pessoa crente... é... eu acredito em tudo” (D&G 

Natal, língua falada) 

Assim, nossas análises possibilitam dizer que os adjetivos deverbais em –nte:  

i) não atribuem, necessariamente, agentividade ao nome a que se referem;  

ii) envolvem maior ou menos dinamicidade, no sentido de que vão de ações/eventos 

a situações estativas;  

iii) apontam para uma atividade com término não definido;  

iv) se prologam por um longo período de tempo.  

A esses nomes deverbais cabe uma informação aspectual. As cenas evocadas partem de 

uma ideia de concomitância temporal com outro evento, passam pelas ideias de 

iteratividade/habitualidade, duratividade e culminam no não-aspecto (no caso de adjetivos 

totalmente estativos). Em (43), o adjetivo marcante exprime uma sensação que se instaurava à 

medida que outra ação ocorria no contexto, o que justifica a noção de concomitância temporal; 

em seguida, na ocorrência reproduzida em (44), o adjetivo falante expressa uma ação habitual 

e constantemente repetida pelo nome modificado, exemplificando a repetição de ações/eventos 

rotineiros; já em (45), o adjetivo carente apresenta uma característica do nome modificado, uma 

propriedade que, senão inerente ao nome, é duradoura e sem fim definido.  

 (43) “a coisa mais marcante que ela dizia era... pretos...tem pretos lá na sua cidade 

onde você vai morar” (D&G Natal, língua falada) 

(44) “eu tinha uma parceira de grupo também... muito falante... mas também estava sem 

tempo pra preparar... o seminário” (D&G Rio, língua falada) 

(45) “as crianças que estudavam em escolas particulares estão passando para as públicas, 

que já não tinham condições de atender às crianças carentes.” (D&G Rio, língua 

escrita) 

Salientamos ainda que a relação entre a semântica verbal e o uso do adjetivo não é 

totalmente transparente, fortalecendo a atuação da construção como um todo. Assim falam 



75 
 

Rosário e Oliveira (2016, p. 239): “o sentido construcional é entendido como maior ou distinto 

em relação à soma do sentido de seus componentes; por outro lado, cada um dos componentes 

referidos concorre para que o sentido geral se instaure”. Desse modo, se analisarmos a 

correspondência entre a base verbal isolada e o adjetivo em seu contexto de uso, perceberemos 

que os adjetivos se situam em um continuum que vão de usos em que a semântica do verbo é 

mais proeminente e atua de modo determinante para a semântica do adjetivo correspondente, 

como em (46), (47) e (48), até usos nos quais o adjetivo perde transparência em relação ao 

verbo-base. Em (49), o sentido de gritante não parece associar-se diretamente ao sentido do 

verbo gritar, mas envolve um processo metonímico; já em (50), o adjetivo competente não tem 

seu significado deduzível da soma do significado de suas partes componentes (no caso, a base 

verbal e o sufixo), havendo, assim, perda de analisabilidade. Isso pode ser consequência, entre 

outras coisas, da alta frequência e da expansão de seus contextos de uso. Reforça-se, então, a 

ideia de que o significado dos itens lexicais instanciados está no pareamento, em toda a 

construção.  

(46) “coloco pra secar num papel... Como é que chama... papel... absorvente” (D&G 

Natal, língua falada) 

(47) “uma Assembléia de Deus totalmente restrita... que corta assim... Todas as asas do 

indivíduo pensante” (D&G Natal, língua falada) 

(48) “uma coisa que... também me... que eu lembro como um fato curioso e bonito... 

comovente” (D&G Natal, língua falada) 

(49) “tudo bem cores assim suaves... não são nada... Fortes, sabe? Nada muito gritante” 

(D&G Natal, língua falada) 

(50) “porque é menor... faz... vai pra FEBEM... né? esses negócios... um órgão 

competente...” (D&G Natal, língua falada) 

 Analisando construção semelhante à construção nominalizadora de particípio presente, 

oriunda do tcheco antigo, Fried (2008; 2009) identificou que, em alguns casos, o significado 

composicional provido pela estrutura morfossemântica é substituída por um significado 

especializado que não é totalmente previsível pela composição do adjetivo. É o que 

encontramos também no PB, no caso de alguns adjetivos de particípio presente. As razões para 

tanto, no caso dos adjetivos analisados nesta dissertação, circulam entre: a perda de 

composicionalidade da construção, a alta frequência de um determinado item lexical e a forte 
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integração conceptual do SN, formando um bloco conceitual único; podendo esses fatores 

atuarem juntos ou não.   

A explicação das ocorrências anteriores leva-nos diretamente à atuação de processos 

sociointeracionais de (inter)subjetividade e inferência sugerida, tal qual explicado em Traugott 

e Dasher (2005) e Traugott (2012).  Ao negociarem sentidos na interação, amparados também 

no conhecimento que compartilham entre si, os falantes constantemente ressignificam itens 

lexicais, promovem novos usos, o que culmina na polissemia das construções e no afastamento 

dos sentidos originais de uma construção. No caso apresentado em (49), o uso adjetivo gritante 

é motivado por uma projeção conceptual a partir da qual se entende que o adjetivo formado 

pelo verbo gritar tem semântica relacionada à ideia de destaque. Atua nesse entendimento não 

só a capacidade do falante de derivar este sentido da semântica daquele verbo, mas também o 

fato de que, na interação entre as crenças e atitudes do falante e do seu interlocutor, este sentido 

se constrói. No contexto analisado, o falante ainda explica anteriormente, com outras palavras, 

as características da cor desejada (“assim suaves... nada fortes...”) para só então lançar mão do 

adjetivo a fim de alcançar seus propósitos. Ocorre de modo semelhante também na ocorrência 

em (51) quando o adjetivo brilhante é usado no intuito de dar proeminência a uma certa 

característica do seu referente filhos. A inferência sugerida se instaura quando o falante, 

caracterizando o referente a partir do seu próprio julgamento, procura garantir que o seu 

interlocutor consegue estabelecer a mesma relação entre o adjetivo o sentido pretendido neste 

contexto.   

 (51) “ele tava com a mulher [...] esses três filhos brilhantes... assim... gênios... coisa 

assim... (D&G Natal, língua falada) 

Traugott (2010) propõe que alguns pareamentos de forma-significado surgem a partir 

dos atos ilocucionários ou do ponto de vista do falante na interação (subjetividade) e, com o 

tempo, passam a ser orientados para a atenção do interlocutor e seu próprio ponto de vista 

(intersubjetividade). Visto de outra forma, a responsabilidade pela construção do sentido de 

algumas expressões deixa de ser somente do falante, subjetiva, para ser compartilhada entre os 

interlocutores. A atuação processos sociointeracionais motiva a existência de significados 

pragmaticamente construídos em contextos específicos que se estabilizam, isto é, se 

semantizam e tais sentidos passam a ser compartilhados pelos falantes de uma língua 

intersubjetivamente. A título de exemplificação, analisamos usos dos adjetivos diferente e 

interessante nas ocorrências (52) e (53). O adjetivo diferente, muito embora semanticamente 
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expresse uma comparação, é utilizado na ocorrência com o sentido de inesperado na situação 

relatada. Por sua vez, o adjetivo interessante alude convencionalmente a despertar interesse a 

alguém, entretanto seu uso em (44) ocorre com o intuito de qualificar o referente como 

aceitável, avaliando-o positivamente.  

(52) “ela... ela... sempre fala um monte de coisa assim... totalmente diferente... ela não 

é uma professora...” (D&G Rio, língua falada) 

(53) “foi ali também sentado naquela duna que ela bateu umas fotos de... de perfil meu... 

minhas... ((riso)) muito interessantes...” (D&G Natal, língua falada) 

Outro ponto de nossas análises refere-se à semântica dos adjetivos formados pela 

construção. Tomamos como referência a discussão de Silva (2011) acerca da 

multifuncionalidade dos adjetivos adjuntivos, aplicando às ocorrências coletadas a classificação 

semântica proposta pelo autor. Este ponto do trabalho relaciona-se diretamente à seção anterior, 

na qual expusemos que os adjetivos deverbais de particípio presente herdam parcialmente a 

estrutura sintático-semântica dos verbos que os originaram por restrições de ordens semântica, 

discursiva e/ou pragmática. Na tabela 5, encontramos a distribuição absoluta e percentual das 

ocorrências dos adjetivos em –nte por tipologia semântica. Nesta tabela, os totais referem-se à 

frequência token, e não à frequência type, uma vez que analisamos cada adjetivo conforme o 

seu contexto de uso em cada ocorrência. 

Tabela 5: Distribuição dos construtos segundo a tipologia semântica de Silva (2011) 

CATEGORIA TIPOS QUANTIDADE DE 
OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAL 
(%) 

CLASSIFICADORES Denominativos 0 0,00 

Tipológicos 23 11,60 

Semirrelativos 5 2,50 

DETERMINATIVOS Situadores 33 16,60 

Quantitativos 8 4,00 

QUALIFICADORES Descritivos 25 12,60 

Avaliativos 90 45,20 

Casos fronteiriços 15 7,50 

TOTAL 199 100,0 
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Não encontramos, em nossos dados, ocorrências dos adjetivos deverbais em estudo cujo 

uso possa ser classificado como denominativo, isto é, ocorrências em que o adjetivo forma com 

o seu referente um bloco referencial único, equivalente a um conceito. Os adjetivos do tipo 

tipológico são exemplificados em (54) e (55). Percebe-se que nessas ocorrências o adjetivo 

serve para identificar o referente em um grupo, especificando-o: em (54), dentre vários tipos de 

pessoa, o falante refere-se às pessoas deficientes, uma subcategorização do universo de pessoas; 

em (55), há vários tipos de lâmpadas, no entanto o adjetivo especifica que se trata do tipo 

fluorescente.  O uso do adjetivo puramente semirrelativo, ilustrado em (56), foi o que menos 

apareceu no corpus, com apenas 5 ocorrências contabilizadas.  

(54) “você chega na rua e vê uma pessoa deficiente e você se questiona... Se Deus é tão 

bom... Por que aquela criatura sofre tanto?” (D&G Natal, língua falada) 

(55) “Há uma boa iluminação, com umas trinta lâmpadas fluorescentes...” (D&G Natal, 

língua escrita) 

(56) “E ele não vai para a cidade porque não tem estudo suficiente para trabalhar e 

mesmo se tivesse não conseguiria emprego. Devido a essa fase de recessão existente” 

(D&G Natal, língua escrita) 

Adjetivos do tipo situador, a exemplo de seguinte em (57), são responsáveis por 33 

ocorrências do corpus e, por isso, figuram em segundo lugar em frequência de uso. Os adjetivos 

de tipo quantitativo, por sua vez, aparecem apenas em 8 ocorrências. Em (58), é perceptível a 

ideia de quantidade relativa quando o falante utiliza o adjetivo suficiente, o que o caracteriza 

como um adjetivo quantitativo. 

(57) “aí ele disse pra mim não ficar triste... porque ama/eh... no dia seguinte... ia ser 

distribuído de novo” (D&G Rio, língua falada) 

 (58) “...se Natal tivesse faculdade suficiente eu acho que sim...” (D&G Natal, língua 

falada) 

O tipo avaliativo, como aparece (59) e (60), foi o mais recorrente nos dados coletados, 

aparecendo em 90 ocorrências. Nesses usos, verifica-se que o falante utiliza os adjetivos de 

modo a expressar subjetivamente seu julgamento acerca dos seus referentes; por sua vez, o tipo 

descritivo pode ser observado em 25 ocorrências de nosso corpus, dentre elas a que figura em 

(61), na qual o falante descreve objetivamente determinado ambiente.  
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(59) “se você entrar você vai até tomar um susto... não é aquele quarto... exuberante... 

(D&G Natal, língua falada) 

(60) “ficamos numa casa de frente ao mar... a vista era ótima... excelente...” (D&G 

Natal, língua falada) 

 (61) “uma nova bancada independente da outra, com pia de água potável e um armário 

sob ela” (D&G Rio, língua escrita) 

Os casos fronteiriços são aqueles em que ocorre sobreposição de valores semânticos do 

adjetivo. Se partimos da visão de que as categorias não são estanques, bem recortadas/definidas, 

parece-nos adequado destacar que, em alguns casos, coexistem valores semânticos diferentes. 

Analisando o adjetivo destacado em (62), percebemos que o falante descreve a situação do país 

em dado momento, no entanto o adjetivo é empregado também porque sua avaliação da 

realidade vivenciada é negativa: há, pois, sobreposição dos valores descritivo e avaliativo. Na 

ocorrência seguinte, ocorre situação semelhante: diferente parece servir tanto para o falante 

descrever quanto para avaliar determinado comportamento. Também identificamos 

sobreposição de valores semânticos em usos de adjetivos como comovente, inteligente, 

importante, marcante e resistente, só para mencionar alguns.  

(62) “quando vivíamos um período tão delicado... um momento nacional tão 

conflitante...” (D&G Natal, língua falada)   

 (63) “eles têm um comportamento totalmente diferente porque eles tentam ser...” 

(D&G Natal, língua falada) 

Retomando a questão relativa à manutenção da moldura sintático-semântica do verbo-

base nos adjetivos em –nte, nossos resultados apontam para uma forte correlação entre as 

funções discursivo-pragmáticas do adjetivo e sua codificação nos contextos particulares de uso. 

Se, por um lado, a base verbal pode exigir a presença de argumentos, a função exercida pelos 

nomes no contexto em que ocorrem podem restringir elementos da moldura sintático-

semântica. Nos exemplos (64), (65) e (66), observamos que os adjetivos em destaque têm como 

base um verbo tradicionalmente transitivo, no entanto, não expressam um argumento interno 

no contexto sintático em que ocorrem.   

(64) “as pessoas do interior têm uma mente mais fechada... entende? São pessoas do 

tipo... entre aspas... ignorantes... né? (D&G Rio, língua falada) 
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(65) “se você vai pro::pro:: pra religião protestante... a protestante... ela é mais 

diversificada” (D&G Natal, língua falada)  

(66) “Marcos... a viagem ao Rio Grande do Sul... foi da seguinte forma... ((riso)) é:: 

primeiro eu tava sem dinheiro e nessa época eu não trabalhava... e... eu participava de 

um grupo de jovens onde a gente tinha oportunidade de... de colocar as coisas em 

comum...” (D&G Natal, língua falada)  

Em (64), o uso de ignorante está relacionado à posição (inter)subjetiva do falante quanto 

à caracterização de pessoas que moram no interior. O falante considera-as pessoas de mente 

restrita e reformula o seu dizer utilizando o adjetivo ignorantes que seria, nesse contexto, 

equivalente a “pessoa de mente fechada”. Ele utiliza o adjetivo considerando também que o seu 

interlocutor compartilha pragmaticamente consigo o sentido atribuído a essa palavra, mesmo 

que em outros contextos ignorante não tenha o sentido empregado (o que se justifica pela 

atribuição de aspas à expressão). Estamos diante de um adjetivo deverbal cuja base é um verbo 

transitivo, contudo não parece necessário ao falante detalhar o que essas pessoas ignoram, ou 

seja, sintaticamente, expressar o termo que seria equivalente ao objeto direto do verbo ignorar. 

Atribuímos essa ausência ao uso pragmaticamente motivado do adjetivo.  

Já em (65), o fato de o par substantivo-adjetivo formar um bloco referencial, 

funcionando como uma construção semiaberta, extingue a possibilidade de codificação de 

elementos, neste contexto, que retomem o sentido prototípico de protestar -  quem protesta, 

pelo quê, etc. Aqui, ocorre o que Traugott e Dasher (2005) chamam de inferência sugerida, à 

medida em que religião protestante corresponde a um uso já rotinizado para referência a 

religião não católica, resultado da convencionalização, via frequência de uso.  

Em (66), temos o uso do adjetivo seguinte em função eminentemente discursiva. O 

falante inicia a sua narrativa de experiência pessoal e chama a atenção do ouvinte/leitor para o 

que virá em seguida, não sendo, portanto, relativo à ação concreta de seguir algo ou alguém. 

Trata-se de um uso mais pragmático, semanticamente metaforizado, do adjetivo seguinte 

porque especifica o espaço abstrato do texto e não noções de espaço/localização concretos, 

evitando, pois, a codificação do elemento seguido. Temos ainda como evidência de um uso 

mais pragmático do seguinte o fato de que ele se situa na periferia esquerda do Sintagma 

Nominal, espaço das expressões suscetíveis à subjetividade (TRAUGOTT, 2003).  
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Verificamos ainda que a codificação do complemento pode marcar diferentes funções 

de um mesmo adjetivo ou associar um mesmo adjetivo a frames interpretativos distintos. É o 

que explicitam as ocorrências de (67) a (70). Em (67) e (68), o adjetivo diferente evoca um 

frame de comparação, uma cena em que se salientam as particularidades de um elemento em 

relação a outro. Na codificação linguística, reflete-se essa característica do frame, por meio da 

explicitação dos elementos comparados.  

(67) “e o que é que... Por que é que tem um tipo [de tinta] diferente do outro?” (D&G 

Natal, língua falada)  

(68) “provas de oitocentes e mil e quinhentos metros... né... que são provas diferentes 

das provas de cinquenta...” (D&G Natal, língua falada) 

O mesmo não se verifica em (69) e (70) pois a ideia acessada não é de comparação, mas 

de diferença enquanto algo inesperado, extraordinário, incomum, decorrente do contexto de 

uso. Linguisticamente, não se codifica o possível termo comparante pois ele não parece 

relevante nesse contexto. 

(69) “...vinha aqueles pratos finíssimos de lagosta é... [..] ((risos)) cada prato 

diferente...” (D&G Natal, língua falada)   

(70) “todo mundo olhando assim pra ela... porque era uma coisa super diferente...” 

(D&G Natal, língua falada) 

Entendemos que essas particularidades da codificação linguística, exemplificadas a partir 

da comparação entre os usos do adjetivo diferente, estão relacionadas também às necessidades 

comunicativas do falante, que recorre à maior ou menor granularidade da informação à medida 

que a considera determinante para atingir seus propósitos. 

Em conformidade com o que propõe Silva (2011) acerca da atuação dos adjetivos 

adjuntivos no discurso, encontramos adjetivos em –nte em todas as funções elencadas pelo 

autor. A primeira delas é a de subcategorizar o referente, funcionando como um elemento capaz 

de modificá-lo e/ou delimitá-lo, como em (71), caso em que o adjetivo inocentes delimita o seu 

referente, mostrando que a pena de morte só se aplicaria a um determinado grupo de pessoas. 

Do mesmo modo, em (72), o falante faz uso do adjetivo pensante para marcar a distinção de 

um grupo de indivíduos:  
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(71) “No Brasil, a pena de morte seria nada mais nada menos do que uma forma de 

matar pessoas inocentes...” (D&G Natal, língua escrita) 

(72) “uma Assembleia de Deus totalmente restrita... que corta assim... todas as asas do 

indivíduo pensante...” (D&G Natal, língua escrita) 

Encontramos também usos de adjetivos atuando na cadeia tópica, quando amparando a 

introdução de novos tópicos discursivos, assim como exemplificado em (73), (74) e (75). O uso 

do construto interessante, nesses exemplos e em vários outros, ocorre no sentido de ancorar o 

início de um trecho narrativo. Por seu caráter avaliativo, o adjetivo atribui certa proeminência 

ao que será dito em seguida e serve também para chamar a atenção do interlocutor/leitor para 

os fatos que o seguem. Há de se considerar também que esse adjetivo aparece comumente ligado 

aos substantivos coisa e fato, de modo que poderíamos tratá-los como uma construção 

semiaberta, com função eminentemente discursiva. 

(73) “no mesmo dia aconteceu uma coisa interessante porque... as muriçocas só 

paravam de aperriar quando a gente deixa a luz acesa [...] a gente terminou passando a 

noite acordada” (D&G Natal, língua falada) 

(74) “ele me mostrou uma coisa bem interessante que... pegou um béquer com meio 

d’água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio...” (D&G Natal, língua falada) 

(75) “eu acho um fato interessante... né... foi como meu pai e minha mãe vieram se 

conhecer...” (D&G Natal, língua falada) 

As ocorrências em (76) e (77), por sua vez, ilustram os casos em que os adjetivos 

participais atendem aos procedimentos retórico-argumentativos, função também muito 

recorrente no corpus, em que o adjetivo expressa a assunção de um ponto de vista por parte do 

falante e ressalta seu posicionamento. O uso de inteligente, em (76), auxilia a construção da 

opinião do informante em relação a um programa de TV, reforçada pela posição assumida na 

oração seguinte. De modo semelhante, o adjetivo importante na ocorrência (77) ancora o 

julgamento do informante sobre o tema liberdade.  

(76) “é um programa inteligente... eu gosto... algumas entrevistas eu gosto” (D&G 

Natal, língua falada) 

(77) “eu sou uma pessoa assim que quero viver assim... independente [...] a liber/ a 

liberdade é uma coisa muito importante...” (D&G Natal, língua falada) 
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Outra função a que servem os adjetivos formados pela construção em estudo consiste 

no auxílio à progressão discursiva, conforme exemplificado em (78), (79) e (80), estabelecendo 

relações de sequenciação espacial/textual e temporal entre porções dos textos. Nesse uso 

especificamente, o adjetivo seguinte figura como elemento prototípico, pois essa função é 

desempenhada por esse adjetivo em praticamente todas as suas ocorrências no corpus:  

(78) “No dia seguinte, voltou tristonho para casa, refez suas ideias, e não lembrará do 

acontecido” (D&G Natal, língua escrita) 

(79) “A água passa do lado depois de esborrotar e vai para a fase seguinte” (D&G Natal, 

língua escrita) 

(80) “no dia seguinte, tomaram café... foram brincar lá no pátio né...” (D&G Rio, língua 

falada) 

A investigação das propriedades funcionais da construção evidencia que os adjetivos 

deverbais em –nte são caracterizados semanticamente pelos traços [- agentividade], [- 

intencionalidade], [+- dinamicidade], [- pontualidade] e [- telicidade]. Além disso, percebemos 

que, em muitos casos, a semântica do adjetivo deverbal afasta-se da semântica do verbo-base, 

o que mostra que o significado dos adjetivos formados está na construção como um todo e não 

na soma do significado das partes componentes (base verbal e sufixo). Atestamos ainda a 

multifuncionalidade dos adjetivos formados pela construção, no que se refere aos valores 

semântico-pragmáticos expressos por esses nomes, uma vez que estão relacionados a diversos 

propósitos comunicativos quando empregados. Os contextos de uso analisados exibem a 

atuação dos adjetivos deverbais em diferentes funções textuais/discursivas que vão desde a 

subcategorização referencial até a atuação nas estratégias retóricas dos falantes.   

 

4.4 Aspectos cognitivos relacionados à construção 

 

Uma das premissas básicas que fundamentam esta pesquisa é a de que a língua é 

moldada também por aspectos da nossa cognição como os processos de domínio geral, entre 

eles a categorização. É, portanto, nosso objetivo nesta seção discutir como o processo de 

categorização atua na construção em estudo, reconhecendo, junto a autores como Taylor (1995), 

Lakoff e Johnson (1999) e Bybee (2010), que as categorias linguísticas se organizam de modo 

fluido, com fronteiras tênues e a partir de arquétipos, melhor dizendo, protótipos, exemplares 
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ideais de uma determinada categoria. Em seguida, tratamos de analisar algumas ocorrências à 

luz das projeções conceptuais, metafóricas e/ou metonímicas, visto que tomamos por hipótese 

serem motivadoras do uso da construção analisada em alguns contextos.  

Segundo dissemos na apresentação de nosso objeto de estudo, o padrão formal que 

analisamos é derivado do particípio presente latino, cuja gramaticalização em adjetivo foi 

discutida por estudos como o de Oliveira e Oliveira (2009). Os dados de que dispomos atestam 

que, muito embora a forma do particípio presente tenha permanecido no português brasileiro 

contemporâneo, já não se reconhece mais a função de particípio no uso da maioria das palavras 

dele derivadas. Assumimos, então, que a construção atua tão somente na formação de uma 

categoria específica de adjetivos, dentre os quais somente alguns apresentam traços de 

particípio. Lakoff e Johnson (1999) postulam que nosso sistema conceptual é alicerçado e 

estruturado por um vasto conjunto de padrões recorrentes de interações perceptuais. Desse 

modo, entendemos que a organização das categorias linguísticas, como parte do sistema 

conceptual humano, depende de como os falantes usam, processam e armazenam as construções 

linguísticas. 

A esse respeito, retomamos algumas características do particípio presente, com o intuito 

de traçar um perfil dessa categoria linguística: o tempo presente, marcado pelo sufixo –nte, que, 

em seu uso latino, dava ideia de simultaneidade ao evento principal enunciado; a orientação 

para a voz ativa e a valência da raiz verbal, isto é, a herança da moldura sintático-semântica tal 

qual a do verbo-base. Por ser uma forma adjetiva do verbo, o particípio presente encabeçava 

uma predicação secundária. Assim como descreve Campos (1972), o particípio presente era 

equivalente a uma oração relativa cujo uso expressava circunstâncias do sujeito, objeto ou outro 

complemento da oração.  Temos ainda que, semanticamente, o evento denotado pela base verbal 

tem maior proeminência, de modo que a relação entre verbo e particípio é mais transparente.  

As formas verbo-nominais são eminentemente fronteiriças, compartilhando traços de 

verbo e de nome. Observamos que as instanciações da construção em estudo já se afastam quase 

totalmente da categoria de particípio e, consequentemente, se aproxima da categoria de 

adjetivos devido a características como: neutralização da voz ativa; seleção de verbos com 

diferentes graus de agentividade; aspecto atemporal; e relação sintático-semântica com 

diferentes núcleos do SN, não somente com sujeitos animados (FRIED, 2008). As categorias 

linguísticas são organizadas de acordo com a semelhança ou identidade que as palavras e 

sintagmas apresentam com representações já armazenadas na mente dos falantes (BYBEE, 



85 
 

2010). Salientamos que a passagem particípio > adjetivo aconteceu de forma gradual e pode ser 

exemplificada em torno de um continuum que reúne, de um lado, adjetivos mais participiais e, 

de outro lado, adjetivos menos participais, ou adjetivos sem traços de particípio, de acordo com 

as semelhanças que os usos apresentam com representações prototípicas de cada categoria. A 

fim de esclarecer o que estamos afirmando, consideremos as seguintes ocorrências: 

(81) “Minha mãe e irmã acompanharam-me até o embarque e o percurso foi tranquilo, 

apesar da chuva incessante.” (D&G Natal, língua escrita) 

(82) “Ele não vai para a cidade porque não tem estudo suficiente para trabalhar e mesmo 

se tivesse não conseguiria emprego. Devido a essa fase de recessão existente.” (D&G 

Natal, língua escrita) 

(83) “porque não vem a ser interesse pra nenhum político e nem pra... pra classe 

dominante... que haja um povo com consciência crítica... né?” (D&G Rio, língua 

falada) 

(84) “uma Assembléia de Deus totalmente restrita... que corta assim... Todas as asas do 

indivíduo pensante” (D&G Natal, língua falada) 

(85) “ele não é tão grande assim... e.... ele tem um jeito... ele/ pelo nome dele/ é um 

nome diferente... Segóvia... né?” (D&G Rio, língua falada) 

 As ocorrências em (81) e (82) se aproximam do que tomamos por um uso mais próximo 

do particípio pelos adjetivos deverbais, tendo em vista que sua inserção naquele contexto agrega 

informações de valor circunstancial. Além disso, como parece ser o caso de (81) e (82), o 

adjetivo em –nte recupera propriedades semântico-sintáticas do verbo base, havendo certa 

transparência entre o sentido do verbo e o uso do adjetivo. Essas características reconhecemos 

como centrais para a categoria do particípio presente.  

 De modo um pouco distinto, essa recuperação parece menos perceptível em situações 

mais extremas do contínuo. Existem os adjetivos cuja herança verbal parece não mais ser 

recuperada, de modo haver maior opacidade entre eles e os verbos dos quais se originaram. É 

o caso das ocorrências destacadas em (83) e (84), nas quais a integração conceitual entre 

adjetivo e substantivo nos dois casos promove um afastamento da construção em estudo das 

características prototípicas de particípio. Essas ocorrências estariam, então, em um nível 

intermediário entre as categorias de particípio e adjetivo.  
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 O uso de adjetivos formados pela construção de particípio presente sem qualquer 

resquício da categoria de particípio pode ser verificado em (85). Nessa ocorrência, o adjetivo 

tem valor somente atributivo e sua permuta por uma oração relativa possivelmente equivalente 

instauraria outro sentido nesse contexto (o de comparação entre o referente nome e alguma outra 

coisa), o que motivaria a transparência entre a valência da base verbal e a valência do adjetivo. 

Nesse caso, ainda temos o uso do adjetivo diferente em um sentido especializado, 

pragmaticamente motivado, que se aproxima de ‘estranho’, uma acepção amplamente aceita 

entre os falantes, porém não previsível totalmente da semântica do verbo-origem. Aqui 

podemos elencar também a ação da frequência de uso, um dos fatores que levam à erosão da 

transparência entre verbo e adjetivo e à autonomia crescente de um determinado item ou 

construção (BYBEE, 2010).  

 Junto a diferente, podemos citar outros adjetivos plenos, a saber inteligente, suficiente, 

elegante, decente, inocente, excelente e deficiente cuja origem está no particípio presente, 

porém cristalizaram-se como adjetivos no português contemporâneo. A transparência entre 

adjetivo e verbo-base foi completamente perdida uma vez que os verbos que os originaram não 

encontram correspondência no PB. Isso mostra que somente a forma, compartilhada entre todos 

os adjetivos analisados, não é suficiente para determinar a associação de um elemento a uma 

categoria linguística, pois é a partir do uso que os falantes vão organizando e reorganizando as 

categorias.  

A construção em análise permite-nos asseverar que as categorias linguísticas, assim 

como dizem Lakoff e Johson (1999) e Taylor (1995), não são homogêneas, mas organizam-se 

de modo radial, ou seja, reúnem exemplares mais centrais e outros mais periféricos; e 

apresentam limites difusos, de modo que uma categoria pode surgir paulatinamente de outra 

pré-existente.  Como afirmamos anteriormente, a construção nominalizadora de particípio 

presente pouco se associa ao paradigma de formas verbo-nominais visto que, na grande maioria 

dos casos, traços de particípio são imperceptíveis, projetando-a conceitualmente para a 

categoria de adjetivos.  

Parte do nosso sistema conceptual, as projeções metafóricas e metonímicas atuam na 

linguagem permitindo aos falantes agir criativamente à medida em que lhes possibilita a criação 

de extensões de sentido, motivadas por associações conceituais entre ideias do mesmo domínio 

conceptual ou de domínios conceptuais diferentes. Essas projeções baseiam-se em nossas 

experiências biofísicas, sociais e afetivas e permitem a instanciação de novos usos linguísticos 
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para a construção de significados pretendidos e o alcance de determinados propósitos 

comunicativos. Procuramos, então, identificar como essas projeções cognitivas atuam na 

construção em estudo, analisando alguns construtos e as extensões de sentido provenientes do 

entrecruzamento de conceitos, quer seja de natureza metafórica, quer seja de natureza 

metonímica.      

As projeções metonímicas, conforme Lakoff e Turner (1989), relacionam conceitos 

pertencentes ao mesmo domínio conceptual, ou seja, possibilitam expressar noções/ideias 

contíguas. Observamos no uso dos construtos diferente e interessante, destacados nas 

ocorrências de (86) a (100), que as essas projeções permitem extensões do sentido original, 

digamos assim, desses adjetivos, ocasionando a conceitualização de ideias próximas esse 

sentido.   

Inicialmente, entendemos que o adjetivo diferente explicita uma comparação entre 

elementos que, objetivamente, apresentam traços/propriedades/características distintas. É o que 

pode ser visto em (86) e (87) quando, na primeira ocorrência, o falante analisa opiniões 

advindas de várias pessoas para então concluir: são cabeças diferentes; e, na segunda 

ocorrência, o falante trata de personagens que possuem estilos de vida distintos. Nos dois casos, 

entendemos existir uma operação cognitiva de comparação explícita, o que associa o uso de 

diferente, nesses contextos, a seu significado básico.  

 (86) “pelo menos é a minha opinião... todo mundo tem uma opinião... porque são 

cabeças diferentes, né?” (D&G Natal, língua falada)  

(87) “eu sei que eles se entraram nessa cidade... ela levava uma vida super diferente da 

dele... era prostituta” (D&G Natal, língua falada) 

Cognitivamente, as comparações baseiam-se também em desigualdades. Assim, 

avaliamos que, dada a natureza das discrepâncias entre o elemento comparado e os elementos 

alvos da comparação, pode-se chegar às noções de inapropriado, estranho, incomum ou 

inesperado, só para listar algumas. Reproduzimos abaixo mais ocorrências do uso de diferente 

em que é perceptível a veiculação dessas ideias pelo adjetivo empregado, por meio de um 

processo metonímico. Em (88), percebemos que o diferente é utilizado para caracterizar o fato 

de que alguém se vestiu inapropriadamente para um determinado evento, isto é, de modo 

distinto do que se esperava para aquele momento.  Os usos identificados em (89) e (90) 
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demonstram surpresa do falante diante de uma situação inesperada, tendo em vista suas 

expectativas em torno da ideia de professor e aula. 

(88) “aí... eles entraram... todo mundo olhando assim pra ela... porque era uma coisa 

super diferente... o povo todo alinhado e ela com casaco daquele jeito assim...” (D&G 

Natal, língua falada) 

(89)“as professoras que eu tive nunca falavam o que ela falava... ela [...] sempre falava 

um monte de coisa assim... totalmente diferente” (D&G Rio, língua falada) 

(90) “eram aulas bem... bem diferentes... né... [...] eles... expunham... certas vezes os 

alunos a debater... né...” (D&G Natal, língua falada) 

Ainda se tratando de projeções metonímicas, trazemos também para análise ocorrências 

do adjetivo interessante. Se pensarmos em seu sentido central considerando somente o verbo 

que lhe serve de base, teríamos que interessante aponta para o sentido de provocar interesse, 

chamar a atenção de alguém para algo que, por algum motivo, pode lhe ser atraente. É a partir 

dessa ideia de atratividade que reconhecemos haver links metonímicos de interessante com o 

sentido de agradável, encantador, fascinante, expressando uma avaliação positiva. As 

ocorrências dispostas de (91) a (94) comprovam o emprego de interessante com vistas a 

exprimir qualidade dos referentes a que se vinculam. A ocorrência em (95) é curiosa porque o 

falante sintetiza sua opinião diante de um fato, não somente caracteriza um referente, e o 

interessante é o que permite inferir que ele apoia a atitude tomada por outra pessoa. 

(91) “ele era um professor mais liberal... ele revolucionava [...] era um professor bem 

extrovertido... [...] um professor superinteressante” (D&G Natal, língua falada)  

(92) “Apesar de não viajar muito posso dizer que conheço lugares interessantes e muito 

bonitos...”  (D&G Natal, língua escrita) 

(93) “e eu achei esse fato [o modo como os pais se conheceram] muito interessante 

porque foi uma coincidência incrível...” (D&G Natal, língua falada, grifo nosso) 

(94) “quando eu quero um arroz especial eu acrescento extrato de tomate, pimentão e 

alguns ingredientes interessantes” (D&G Rio, língua escrita) 

(95) “ela não ia dar uma vida legal para a criança... então eu acho que ela fez legal... foi 

uma coisa... interessante...” (D&G Rio, língua falada) 
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 Por sua vez, as projeções metafóricas são a base do nosso sistema conceptual, assim 

como propõem Lakoff e Johnson (1999), porque permitem o mapeamento entre domínios 

conceituais, estabelecendo correspondências entre elementos de um domínio abstrato e outro 

concreto. Em se tratando do nosso conhecimento linguístico, as metáforas, grosso modo, 

licenciam a expressão de ideias de significação mais abstrata por meio de ideias mais ligadas à 

concretude, vinculadas à nossa experiência sensório-motora. Para fins de análise, expomos os 

casos dos adjetivos brilhante, gritante e seguinte. 

 O adjetivo brilhante, exposto em (96) e (97), ilustram a metáfora BRILHO É 

INTELIGÊNCIA, em que ocorre a relação entre o destaque visual decorrente do ato de brilhar 

e a noção de prodigiosidade. Assim, aquilo que está ligado à esfera da intelectualidade, de 

significação mais abstrata, pode ser expresso por meio da ação de brilhar, mais ligado à 

concretude, nesse caso, a nossas experiências sensoriais. É possível dizer, então, como em (96), 

que uma ideia muito boa, inteligente, admirável, é brilhante.  Em outro nível, essa metáfora se 

estende de tal modo que é possível atribuir a qualidade de brilhante a um ser humano, ser que 

naturalmente não tem a capacidade de, literalmente, brilhar, assim como vemos em (97).  

(96) “se tem uma ideia brilhante e num é de acordo com eles... demite...” (D&G Natal, 

língua falada) 

(97) “ele tava com a mulher [...] esses três filhos brilhantes... assim... gênios... coisa 

assim... (D&G Natal, língua falada) 

Já o adjetivo gritante, conforme a ocorrência (98), aparece com uma ideia de 

intensificação construída a partir de uma projeção metafórica. Silva (2008, p. 225) identificou 

que “muitos intensificadores emergem de conceitos que designam, denotativamente, 

sensações/experiências biofísicas”. Diferente de brilhante, cuja ação denotada não é 

naturalmente parte de nossas capacidades naturais, o adjetivo gritante é derivado de gritar, esta 

uma ação essencialmente humana.  Dessa forma, podemos associar a noção de intensificação 

presente em gritante à própria ação de gritar, resultando na metáfora GRITO É 

INTENSIDADE. A ideia de aumento/intensidade do som contida em gritar (algo do mundo 

físico) é transferida para outro domínio (o de chamar a atenção, de provocar destaque), ligado 

às relações sociais. 

(98) “tudo bem cores assim suaves... não são nada... Fortes, sabe? Nada muito gritante” 

(D&G Natal, língua falada) 
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Assim como postula Kövecses (2002), Silva (2008) assevera que o pensamento 

metafórico envolve o pensamento metonímico, uma vez que muitas metáforas podem ser 

motivadas por relações metonímicas. Nas ocorrências de que dispomos dos adjetivos brilhante 

e gritante, é possível recuperar que, antes da relação metafórica, existe inicialmente uma relação 

metonímica de causa-efeito. As ações denotadas por brilhar e gritar são possivelmente 

recrutadas para a expressão de conceitos como genialidade e intensidade porque têm como 

resultado imediato certo impacto sensorial. Dito de outro modo, essas ações têm o destaque 

perceptual como efeito.  

Autores como Heine et al. (1991) e Hopper e Traugott (2003) indicam que um sentido 

metaforicamente estabelecido pode, em contextos comunicativos e ambientes linguísticos 

específicos, assumir uma nova função gramatical. Lembramos, aqui, da abordagem localista da 

gramaticalização que propõe existir uma abstratização de conceitos ligados a espaço para 

promover relações textuais (espaço > (tempo) > texto). Deriva dessa concepção, a ideia de que 

o falante virtualiza o texto como espaço e aplica a ele noções ligadas a experiências espaciais 

concretas, uma vez que o espaço é uma projeção do corpo. Chama-nos a atenção o caso do 

adjetivo seguinte, assim como exemplificado de (99) a (102), cujo uso verificado no corpus 

alude a uma operação catafórica: a de orientar a atenção do ouvinte/leitor para o que vem 

depois, em seguida, atribuindo a esta porção do texto certa saliência discursiva. O adjetivo 

elencado para essa função tem em sua base o verbo seguir, que é um verbo de movimento. 

(99) “Como secretária eu sigo os seguintes passos: eu atendo o telefone marco a 

consulta...” (D&G Natal, língua escrita) 

(100) “pra poder fazer solo você tem que... se/seguir a seguinte regra... dó com o 

primeiro... com o polegar...” (D&G Natal, língua falada) 

(101) “Esta experiência foi um acampamento de caráter militar, onde foi válida a 

seguinte frase: ‘um por todos e todos por um’...” (D&G Natal, língua escrita) 

(102) “Há um momento na festa em que os dois, Batman e mulher gato, se beijam 

debaixo de um ramo em que Batman diz a seguinte frase: ‘beijar debaixo desse ramo 

dar azar’[...] Nesta o Pinguim aparece derrubando tudo...” (D&G Natal, língua escrita) 

Nas ocorrências (99) e (100), o falante utiliza o seguinte com o intuito de atrair a atenção 

do leitor para o início de seu relato de procedimento, no caso a porção do texto a que ele atribui 

importância. Em (101), o falante parece considerar pertinente chamar a atenção do seu 
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interlocutor para a frase que sintetiza a experiência relatada, dado que a partir dela o falante 

sumariza o significado daquela experiência para sua vida. Já em (102), o adjetivo seguinte 

promove destaque para a frase proferida pelo personagem Batman, esse destaque necessário 

não só pela frase em si, mas porque na sequência ocorre justamente o que foi previsto, no caso 

o ataque do inimigo. Nesse caso, então, percebemos claramente o uso do seguinte para orientar 

o seu interlocutor no que é relevante (ou não) no discurso.   

Em síntese, mostramos, nesta seção, como a cognição atua na estruturação do 

conhecimento linguístico, ancorados nos conceitos de categorização, prototipicidade, metáfora 

e metonímia. Associamo-nos a Tomasello (1998) quando este trata da linguagem como um 

complexo mosaico de atividades integradas a outros domínios da cognição, consubstanciado 

pelo fato de que o modo como nos relacionamos com o mundo circundante molda nosso sistema 

conceptual e, consequentemente, o conhecimento linguístico. Partindo de instâncias de uso da 

construção em estudo, percebemos como nossas experiências sensório-motoras motivam a 

codificação linguística e auxiliam na expansão dos sentidos de alguns construtos.  

 

4.5 Esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

 

Nesta seção de nosso trabalho, prestamo-nos a analisar a construção em estudo de 

acordo com as propriedades esquematicidade, produtividade e composicionalidade, tal qual 

proposto por Traugott e Trousdale (2013). Essas propriedades, de modo geral, referem-se ao 

grau em que as construções, respectivamente, são mais ou menos especificadas; sancionam a 

formação de novos construtos; e apresentam transparência entre aspectos da forma e aspectos 

do significado.  

No que se refere à esquematicidade, constatamos que a construção em estudo apresenta 

um grau de especificidade intermediário, pois o esquema que a representa não é nem totalmente 

esquemático, nem totalmente preenchido. O esquema a que nos referimos, depreendido da 

regularidade dos construtos analisados, pode ser representado da seguinte forma: [[X]v –nte]ADJ. 

Fazem parte desse esquema um slot X, que só pode ser preenchido por um verbo ou uma raiz 

verbal e o sufixo –nte, único elemento especificado no esquema da construção, herdado do 

particípio presente latino; o que resulta em uma palavra categorizada como adjetivo, conforme 

indicado após os colchetes. Se pensarmos em um continuum de esquematicidade entre 
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construções nominalizadoras, a construção em estudo seria mais especificada tendo em vista 

que contém um elemento fixo (o sufixo –nte) e impõe restrições lexicais ao slot X (somente 

pode ser ocupado por um verbo). 

A construção nominalizadora de particípio presente faz parte de um grupo de 

construções cujos construtos são formas derivadas por sufixação.  Booij (2005) e Gonçalves e 

Almeida (2012) mostram que a sufixação pode ser genericamente representada pelo seguinte 

esquema: [[X]X Y]Y, onde os slots X e Y representam sequências fonológicas e os subscritos X 

e Y representam categorias lexicais (GONÇALVES, 2014). O padrão proposto pelos autores 

compõe, então, um nível maior, totalmente esquemático, que sanciona, em um nível abaixo na 

rede construcional, várias construções de formação de palavras por sufixação, a exemplo de 

construções que formam adjetivos e/ou substantivos a partir de verbos como [[X]V –vel]ADJ, 

[[X]V –dor]Y, entre outros. Este nível, menos esquemático e, portanto, mais especificado, é o 

das microconstruções, onde figura o padrão formal [[X]V –nte]Y de categoria lexical indefinida 

uma vez que o mesmo padrão pode formar tanto adjetivos quanto substantivos. Deste último é 

que chegamos ao esquema [[X]v –nte]ADJ, responsável pela formação de adjetivos deverbais em 

–nte, foco desta pesquisa.  

Apesar de ser uma construção relativamente produtiva, fato atestado pela frequência 

type de verbos que podem ocupar o slot X do esquema (cf. seção 4.1), observamos que a 

construção em análise não é tão produtiva quanto outras de mesma natureza (cf. construção X-

DOR, seção 3.4), com o mesmo grau de esquematicidade. Em primeiro lugar, devido à restrição 

lexical do slot X, uma vez que só podem figurar nesse espaço verbos ou raízes verbais e nenhum 

item de natureza nominal. Essa restrição vem, possivelmente, da procedência do padrão formal 

cuja função era de particípio no latim. Em segundo lugar, atribuímos a menor produtividade 

também ao fato de que nem todos os tipos semânticos de verbos figuraram na construção, de 

forma que isso limita a sua expansão, pois mostra existir, talvez, barreiras de natureza semântica 

para a formação de novos construtos. 

Quanto à composicionalidade, nossas análises demonstraram que a construção também 

se encontra num grau intermediário. Isso porque, em muitos construtos, não parece existir 

transparência entre forma e função nas instanciações da construção. Tal constatação deve-se 

aos casos em que o uso dos adjetivos formados não corresponde necessariamente ao sentido 

expresso pelo verbo-base. Na seção 4.2, em que discorremos sobre as propriedades funcionais 

da construção, falamos um pouco da perda de composicionalidade e também de sua 
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analisabilidade quando analisamos as ocorrências a seguir, retomando o que diz Fried (2009) 

sobre a especialização de alguns itens em sentidos pragmaticamente estabelecidos:  

(103) “tudo bem cores assim suaves... não são nada... Fortes, sabe? Nada muito 

gritante” (D&G Natal, língua falada) 

(104) “porque é menor... faz... vai pra FEBEM... né? esses negócios... um órgão 

competente...” (D&G Natal, língua falada) 

Nessas ocorrências, observa-se que o sentido não se constrói somente ancorado na 

semântica verbal, dado que o falante não processa gritante, nesse contexto especificamente, 

como o ato ou ação de gritar, mas tão somente como um adjetivo que atribui certa intensificação 

ao seu referente. É bastante perceptível nesta ocorrência a falta de transparência semântica entre 

a base verbal e o uso verificado do adjetivo. De modo análogo, temos em (104) que o falante 

dificilmente é capaz de recuperar a base verbal do adjetivo competente, cuja origem está em 

competir, já que o sentido que lhe é comumente atribuído é o de responsável. O fato de o 

adjetivo especializar-se nesse sentido de responsabilidade faz com que não resgatemos tão 

facilmente sua base verbal, a transparência semântica é mínima, o que implica perda de 

analisabilidade da construção. Essa falta de correspondência entre base verbal e adjetivo não 

fica só na semântica, também pode ser observada em termos sintáticos, quando, no uso do 

adjetivo, não se preserva a moldura sintático-semântica da base verbal, mostrando que somente 

a soma das partes não é suficiente para determinar o sentido da construção como um todo. 

 O capítulo que aqui se encerra discutiu as propriedades formais e funcionais da 

construção [[X]V –nte]ADJ, em síntese: a herança parcial da moldura sintático-semântica do 

verbo-base; a correlação entre a codificação sintático-semântica e as especificidades semântico-

pragmáticas dos adjetivos nos contextos de uso analisados; e a multifuncionalidade discursivo-

pragmática desses adjetivos deverbais. Analisamos também aspectos cognitivos implicados no 

uso dos adjetivos em –nte, à luz de conceitos como categorização, prototipicidade e projeções 

conceptuais. Por último, as análises voltaram-se para as propriedades de esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade, o que nos levou a caracterizar a construção em estudo 

como parcialmente esquemática, parcialmente produtiva e parcialmente composicional. 

Seguem este capítulo nossas considerações finais, com detalhes sobre as conclusões a que 

chegamos e a importância desta pesquisa.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste trabalho, tratamos da construção nominalizadora de particípio presente, cuja 

representação formal é [[X]V –nte]ADJ. A construção atua na formação de adjetivos a partir de 

verbos ou raízes verbais. Elencamos suas propriedades formais e funcionais, atentando para as 

motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas envolvidas envolvidas nas 

instâncias de uso dessa construção, assim como a descrevemos com base nos conceitos de 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Para tanto, serviram-nos de 

embasamento teórico pressupostos, princípios, processos e categorias analíticas da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU) e contribuições da Gramática de Construções. Os dados 

desta pesquisa foram retirados de textos do Corpus Discurso & Gramática, seções Natal e Rio 

de Janeiro. 

Em nossas análises, buscamos, primeiro, associar a construção às variáveis do corpus, 

a saber: modalidade da língua, configuração textual e nível de escolaridade, buscando atestar 

se alguma dessas variáveis favorecem ou o não o seu uso. Os dados mostram que somente o 

nível de escolaridade pode estar diretamente relacionado à recorrência da construção, uma vez 

que falantes com maior escolaridade possivelmente refletem melhor sobre as próprias escolhas 

lexicais nas diversas situações de interação. Em seguida, tratamos da frequência de uso e da 

frequência de tipo, respectivamente frequência token e type, tendo em vista a frequência ser 

uma importante motivação para uma análise funcionalista.  

A investigação das propriedades formais da construção, permitiu-nos afirmar que o 

sufixo –nte atua no Português Brasileiro como morfema derivacional, a despeito de sua origem 

no paradigma flexional de verbos. Observando a natureza morfológica dos verbos que podem 

ocupar o slot X da construção, vimos que não há restrição quanto à conjugação da base verbal, 

muito embora nem todas as raízes verbais identificadas se configurem verbos usados no 

português contemporâneo. Isso quer dizer que algumas bases verbais dos adjetivos em –nte são 

raízes de verbos latinos, sem correspondência no português em uso. Sintaticamente, 

identificamos usos dos adjetivos deverbais formados pela construção nas funções atributiva e 

predicativa, mesmo que nosso foco tenha sido somente os adjetivos circunscritos ao Sintagma 

Nominal (SN). Ainda sobre as propriedades sintáticas da construção, mostramos que tanto 

verbos transitivo quando verbos intransitivos podem servir de base para os adjetivos em –nte, 
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contudo, o adjetivo deverbal herda apenas parcialmente a estrutura argumental do verbo que 

lhe deu origem. 

Seguindo com a caracterização funcional da construção em estudo, analisamos 

semanticamente a base verbal, o que nos levou à constatação de que os verbos com graus de 

atividade mais baixos são mais frequentes na formação dos adjetivos pesquisados. Buscamos 

então os traços semântico-pragmáticos que esses adjetivos apresentam e chegamos à conclusão 

de que são marcados pelos traços [- agentividade], [- intencionalidade], [+- dinamicidade], [-

pontualidade] e [- telicidade]. Essa composição semântica está intimamente ligada à 

informação aspectual desses adjetivos, conforme demonstrado, pois eles, comumente, não 

atribuem agentividade ao seu referente e denotam ações/eventos que se prolongam por um 

período de tempo sem fim definido.  

No que diz respeito à correlação entre a semântica do verbo-base e o sentido atribuído 

ao adjetivo nas situações de comunicação, notamos que, em alguns casos, não há transparência 

semântica entre base verbal e adjetivo. Os processos sociointeracionais, como a inferência 

sugerida e a (inter)subjetividade, auxiliam na atribuição de novos significados, de modo que o 

sentido dos adjetivos nem sempre está diretamente correlacionada às ações/eventos denotados 

pelo verbo. Nesse sentido, constatamos a polissemia dos adjetivos em diversos contextos, nos 

quais os processos sociointeracionais interagem para a construção de significados 

compartilhados entre os falantes. Procedemos, em seguida, à classificação dos adjetivos 

deverbais conforme sua tipologia semântica e vimos que os tipos avaliativo e descritivo foram 

os mais frequentes, o que se torna plausível tendo em vista sua função sintática de modificador 

nominal. Relacionamos as funções discursivo-pragmáticas dos adjetivos a algumas 

propriedades de natureza sintática como a presença (ou não) de elementos da moldura sintático-

semântica do verbo-base. Em outras palavras, queremos dizer que o papel exercido pelos nomes 

no contexto em que ocorrem podem restringir elementos da moldura sintático-semântica 

exigida pelo verbo-base. Ademais, evidenciamos a multifuncionalidade discursiva dos 

adjetivos formados pela construção, uma vez que eles subcategorizam referentes; atuam na 

topicalidade discursiva e também auxiliam nos procedimentos retórico-argumentativos do 

falante. 

Tomando por base o processo de categorização, discutimos que as ocorrências dos 

adjetivos em –nte podem ser dispostas em um continuum que exemplifica a gradiência entre a 

categoria de particípio presente e a de adjetivos, status que as instâncias de uso da construção 
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apresentam atualmente. De certo modo, podemos afirmar que esses adjetivos foram 

recategorizados e hoje pouco são reconhecidos como formas do particípio. Ainda no esteio dos 

aspectos cognitivos, certificamos a importante atuação de projeções metafóricas e metonímicas 

na expansão das instâncias de uso da construção em estudo, à medida em que promovem a 

construção de significados que se afastam do sentido central de determinados itens.  

Também tratamos de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, mostrando 

que a construção analisada se apresenta em graus intermediários desses três fatores. Uma vez 

que possui uma parte especificada e um slot que somente admites bases verbais, a construção 

nominalizadora de particípio presente é só parcialmente esquemática e, consequentemente, 

parcialmente produtiva. Defendemos ainda a ideia de que há perda da composicionalidade da 

construção uma vez que já não há, em alguns casos analisados, transparência total entre o 

significado da construção e as partes que a compõem.  

Por fim, destacamos que esta pesquisa não se configura um fim. Se, por um lado, traz 

mais conhecimento acerca do objeto investigado, contribuindo, assim, para a descrição do 

português brasileiro contemporâneo; por outro lado, abre caminhos para outras investigações, 

ampliando o alcance de construções que licenciam nomes em –nte, por exemplo, ou para o 

estudo de semelhanças e diferenças entre a construção sob enfoque e outras construções 

nominalizadoras.   
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