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RESUMO 

 

A CONSTRUÇÃO [X-VEL]ADJETIVO: 

UMA ABORDAGEM FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

Este estudo tem como foco central adjetivos formados pelo sufixo -vel no português 

brasileiro, tomando-os como uma construção, ou seja, como o pareamento de forma e função. 

O objetivo principal é descrever e explicar formal e funcionalmente a construção [X-

vel]Adjetivo. Como aporte teórico, recorre-se à Linguística Funcional Centrada no Uso, 

conforme defendida, por exemplo, em Cezario e Furtado da Cunha (2013), e em Oliveira e 

Rosário (2015). Essa corrente de pesquisa conjuga o Funcionalismo norte-americano, 

representado por linguistas como, por exemplo, Talmy Givón, Paul Hopper, Joan Bybee, 

Sandra Thompson, e a Gramática de Construções, na linha de Adele Goldberg, William Croft, 

Elizabeth Traugott e Graeme Trousdale. Apoiada nessa perspectiva, a investigação se baseia 

na ideia de que as línguas são constituídas por uma rede de construções hierarquizadas e inter-

relacionadas. Nesta pesquisa, toma-se como base a orientação metodológica da pesquisa 

qualitativa com suporte quantitativo. Os dados utilizados para a análise foram coletados, 

principalmente, do Corpus Discurso e Gramática, composto de textos orais e escritos, 

subdivididos em cinco tipos textuais, produzidos por informantes de cinco cidades brasileiras 

e de variados níveis de escolaridade. Além disso, foram utilizados também textos de 

tipologias diversas disponíveis em ambiente eletrônico, por meio do servidor de dados 

Google. Os resultados desta pesquisa comprovam a importância do estudo dos adjetivos em -

vel a partir de seus aspectos formais e funcionais, revelando diferentes motivações implicadas 

em seus usos. Ademais, algumas ocorrências atestam a presença do processo de extensão 

semântica relacionado a cenas transitivas e à estrutura argumental subjacente às bases 

derivacionais na formação desses adjetivos. Desse modo, corrobora-se a ideia de que os 

adjetivos formados pelo sufixo -vel preservam a semântica de passividade e de possibilidade, 

uma vez que se relacionam com referentes passivos/não agentivos. 

 

Palavras-chave: Construção [X-vel]Adjetivo; Morfologia do português; Linguística Funcional 

Centrada no Uso; Gramática de Construções. 



ABSTRACT 

 

[X-VEL]ADJECTIVE CONSTRUCTION: A USAGE-BASED FUNCTIONAL APPROACH 
 

Adjectives formed by suffix -vel in Brazilian Portuguese are the focus of this study, 

considering as a construction, such as form-meaning pairing. The main objective is to 

describe both formally and functionally the [X-vel]Adjective Construction. 

LinguísticaFuncionalCentrada no Uso is being used as theoretical support, as shown by 

Cezario and Furtado da Cunha (2013), Oliveira and Rosário (2015). This research stream is 

the combination of US Functionalism (Talmy Givón, Paul Hopper, Joan Bybee, Sandra 

Thompson) with Construction Grammar (Adele Goldberg, William Croft, Elizabeth Traugott 

and Graeme Trousdale). That investigation is based on the notion that languages consists of a 

hierarchal and interrelated construction network. For this, it is based on the methodological 

assumptions of qualitative research backed by quantitative research. The data collection is 

carried out mainly from Corpus Discurso e Gramática (Corpus D&G), that are composed of 

both oral and written texts, and subdivided into five text types, which were generated by 

informants from five Brazilian cities and with different levels of education. In addition, texts 

of different typologies in virtual environments, which were obtained from Google server, have 

also been used. The research results confirm the importance of studies about adjectives 

formed by suffix -vel from its formal and functional aspects, bringing up several motivations 

pertinent to its usage. Moreover, part of occurrences confirms the existence of semantic 

extension process associated to both transitive scenes and argumentative structure underlying 

to derivational basis in the formation of these adjectives. Thereby, it validates the previous 

idea that some of them preserve both passivity and possibility meanings, since they are related 

to passive/non-agentive referents. 

 

Keywords: [X-vel]Adjective construction; Portuguese morphology; Usage-based Linguistics; 

Construction Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo introdutório, apresentamos o objeto de estudo deste trabalho, bem como 

a justificativa de sua escolha. Em seguida, explicitamos as questões de pesquisa, as hipóteses 

levantadas do mesmo modo que os objetivos gerais e específicos. Por fim, apresentamos os 

procedimentos metodológicos e o referencial teórico que embasam esta pesquisa. 

 

1.1  Definição do objeto de estudo e justificativa 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a construção [X-vel]Adjetivo no português 

brasileiro (PB). Essa construção compõe-se de uma base lexical [X] acrescida do sufixo [-vel]. 

Apesar de já encontrarmos um número considerável de trabalhos na área da linguística acerca 

dos adjetivos, nas mais diversas linhas teóricas, esta pesquisa, de maneira particular, aborda 

essa classe de adjetivos por meio da observação e da explicação de aspectos relacionados ao 

uso. Para tanto, esta dissertação apresenta um tratamento diferenciado a essa categoria de 

adjetivo, uma vez que a considera uma construção – pareamento de forma e função –, indo 

além de análises que tomam essa formação lexical apenas em seus aspectos morfológicos e, 

em certa medida, semânticos. 

De maneira geral, as abordagens tradicionais tratam da formação desses adjetivos 

tendo como foco, sobretudo, sua descrição derivacional e o significado estático do sufixo. 

Particularmente no caso da gramática tradicional, os processos de formação de palavras estão 

pautados em um exame de caráter morfológico, sem a preocupação com determinadas 

relações sintático-semânticas na explicação do fenômeno linguístico descrito. 

Em relação ao sentido dos adjetivos terminados em -vel, os estudos tradicionais 

apontam para a noção de passividade, sentido original latino desses adjetivos, assim como 

para a noção de agentividade, ou até mesmo para a união desses sentidos: “possibilidade de 

praticar ou sofrer uma ação” (CUNHA; CINTRA, 2008). Em geral, esses sentidos estão 

relacionados apenas à natureza básica do sufixo formador, sem relação com o entorno 

sintagmático e/ou oracional em que o adjetivo está situado. 

Contudo, ao observarmos dados reais da língua em contextos de fala e de escrita, 

constatamos a ocorrência de adjetivos que apontam para o significado de passividade, de 
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agentividade ou de causatividade
1
 dos referentes nominais a que se vinculam, definidos pelo 

entorno sintático-semântico em que ocorrem, sobretudo em relação à estrutura argumental e 

às cenas transitivas subjacentes às bases derivacionais com as quais se une o sufixo -vel. 

Consideremos as amostras abaixo: 

 

(1) […] aí sobe... quando sobe... aí você vê na água lá o sujo subindo assim... a água fica como se 

fosse barrenta... depois que sobe tudinho... você vai jogar água... fecha o ar e joga água de baixo 

para cima... aí a água vai subir... essa água... é água... é água... não... não é tratável essa água... 

pode ser a mesma água que você recolhe de lá... [...] vai água que você jogou também... mas... só 

que essa água... essa água... ela não vai na mesma tubulação que a água tratável... vai pra outro 

lugar... pode ir até pra uma lagoa diferente... pode voltar até o manancial por exemplo... (Corpus 

D&G, Fala, p. 91). 

 

(2) Tia Eron não disse como vai votar. Negou que sofra pressão dos colegas deputados, mas 

reconheceu que pensa nos eleitores. “A relação que se tem com os colegas enquanto deputado é 

uma relação muito respeitosa, muito tratável. Eu já disse que não admitiria de jeito nenhum que 

houvesse qualquer mecanismo de pressão, tá colocando em canto de parede. Não existe isso, não 

tem como. Agora, se você me questionar sobre os eleitores, o comportamento nas redes sociais, 

sim, esses sim há uma ânsia, há uma expectativa”, afirma. (Disponível em: http://g1.globo.com. 

Acesso em: 17/06/2016). 

 

(3) […] é muito difícil uma pessoa ser assim... é:: responsável... que num quer nada 

de ninguém... “não... quero negócio do meu trabalho”... então... brasileiro é assim... quando tem 

uma folguinha... minha filha... quando tem uma... uma brechinha pra... levar vantagem... não são... 

num são todos... mas tem uns... minha filha... que é em excesso... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 

116). 
 

 Esses excertos textuais mostram três sentidos para os adjetivos terminados em -vel. Na 

amostra (1), tratável representa um caso de conservação do sentido primário de passividade 

em relação ao nome a que o adjetivo se refere; ou seja, água, na relação com o adjetivo, atua 

como paciente: água que pode/não pode ser tratada. Observemos que, juntamente com o 

sentido de passividade, está o de possibilidade/capacidade/condição de ser afetado por uma 

ação. 

                                                 
1
 Aqui, estamos tomando agente e causativo como noções distintas. Baseando-nos nas características de agente 

descritas por Givón ([1979] 2012) e por Hopper e Thompson (1980), consideramos agente aquele que apresenta 

os seguintes traços semânticos: humano, volitivo (intencional), causador do evento, controlador da ação. Cabe 

assinalar que entendemos essa noção em termos escalares, o que significa admitir que um referente atuante em 

um dado evento pode apresentar grau de agentividade maior ou menor. Causativo, por sua vez, corresponde a 

uma entidade envolvida no evento descrito pelo verbo tão somente como realizador/desencadeador desse evento 

e desprovido dos traços humano, volitivo e controlador (cf. BORBA, 1996). Uma amostra disso pode ser vista, 

por exemplo, em “A água vai enchendo o decantador” (Corpus D&G/Natal, p. 95). 
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 Na amostra (2), diferentemente do sentido passivo de tratável em (1), há um 

afastamento da ideia de passividade: uma relação tratável não aponta para uma relação que 

pode ser tratada, mas aquela que é de trato agradável/bom relacionamento, que causa agrado 

nas pessoas que a estabelecem. Com isso, verificamos que o mesmo adjetivo pode, a depender 

dos contextos linguísticos e comunicativos, apresentar sentidos diferentes, ora passivo, ora 

distanciando-se deste. 

Na amostra (3), responsável aponta para um sujeito, até certa medida, agente, posto 

que esse adjetivo designa uma pessoa que responde por algo e/ou que apresenta um conjunto 

de qualidades morais. Portanto, nesse caso, o qualificador não se aplica a um referente 

paciente, afastando-se, mais ainda do que na amostra anterior, da noção de passividade, 

tradicionalmente associada a adjetivos com o sufixo -vel. 

Tendo em vista a variedade de relações estabelecidas entre o sufixo -vel e a base 

lexical a que se une bem como entre o adjetivo formado por essa união e o referente nominal 

com que se associa, seja como modificador adjunto ou como predicativo, interessa-nos, neste 

trabalho, investigar construções com esse tipo de adjetivo considerando o pareamento forma-

função nessas relações. Acerca disso, amparamo-nos teoricamente na ótica construcional da 

língua, observando, sobretudo, as propriedades da construção em foco ([X-vel]Adjetivo), a saber, 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade, baseando-nos em Traugott e Trousdale 

(2013).  

Para tanto, consideramos relevante analisar a estrutura argumental subjacente à base 

lexical a que se integra o sufixo -vel, partindo do frame semântico da cena evocada pela 

relação sintática entre o adjetivo e o nome a que se vincula. Essa análise possibilita a 

compreensão das propriedades referentes a certa gradiência quanto aos sentidos de 

passividade, agentividade e causatividade dos referentes nominais. 

Além disso, interessa-nos, de igual modo, observar propriedades semânticas das bases 

derivacionais formadoras desses adjetivos, graus de integração semântico-sintática bem como 

fatores discursivo-pragmáticos, por meio de análises que envolvam as categorias marcação, 

perspectivização e a observação do continuum objetividade – (inter)subjetividade implicados 

no uso desses adjetivos, considerando aspectos voltados à multifuncionalidade dessa classe de 

palavras. 
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1.2 Questões de pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa foram levantadas as questões que explicitamos a seguir. 

1. Qual(is) a(s) base(s) derivacional(is) que licencia(m) a formação da construção               

[X-vel]Adjetivo? 

2. Em havendo mais de uma base lexical na construção [X-vel]Adjetivo, há uma mais 

produtiva? 

3. Qual(is) a(s) estrutura(s) semântico-sintática(s) subjacente(s) à(s) base(s) derivacional(is) 

da construção [X-vel]Adjetivo? 

4. Como se caracteriza, em termos formais e funcionais, a construção [X-vel]Adjetivo? 

5. Que motivações funcionais estão implicadas nos usos da construção [X-vel]Adjetivo? 

 

1.3 Hipóteses 

 

As hipóteses que apresentamos como respostas às questões levantadas são as que 

seguem. 

1. É plausível supor que a construção [X-vel]Adjetivo tem bases distintas de formação lexical, 

visto que provavelmente o sufixo -vel se une a verbos e a nomes. 

2. Provavelmente, a base verbal é a mais produtiva na construção [X-vel]Adjetivo, uma vez que 

adjetivos dessa natureza se relacionam a cenas transitivas em que pode haver objetos 

pacientes. 

3. É possível que a estrutura argumental subjacente à construção adjetival [X-vel]Adjetivo 

sancione os mesmos argumentos semântico-sintáticos de suas bases derivacionais. 

4. A construção [X-vel]Adjetivo pode apresentar variedade no pareamento forma-função, 

considerando que provenha de bases lexicais distintas. 

5. Os variados usos da construção [X-vel]Adjetivo devem estar relacionados a diferentes 

motivações funcionais de natureza cognitiva, sintático-semântica e discursivo-pragmática. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Geral 

Esta dissertação tem como objetivo geral descrever e explicar formal e 

funcionalmente a construção [X-vel]Adjetivo. 
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1.4.2 Específicos 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1. Identificar a(s) base(s) lexical(is) vinculada(s) à formação da construção [X-vel]Adjetivo. 

2. Investigar se, na ocorrência de mais de uma base lexical, há uma mais produtiva. 

3. Observar se, em relação à estrutura argumental subjacente à base derivacional da 

construção [X-vel]Adjetivo, há sancionamento dos mesmos argumentos. 

4. Caracterizar formal e funcionalmente a construção [X-vel]Adjetivo. 

5. Identificar motivações funcionais implicadas nos usos da construção [X-vel]Adjetivo. 

 

1.5 Enquadre teórico-metodológico 

 

Para dar suporte à investigação sobre a construção [X-vel]Adjetivo, utilizamos os 

pressupostos teórico-metodológicos e categorias explanatórias da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU). Essa corrente de estudos, internacionalmente identificada como 

Usage-based Approach to Language, é herdeira da tradição funcionalista norte-americana e 

tem adotado em suas pesquisas ferramentas analíticas da Linguística Cognitiva, notadamente 

da Gramática de Construções (TRAUGOTT, 2009; BYBEE, 2010). 

Esses modelos sustentam a ideia de que a língua consiste em um “inventário de 

unidades simbólicas” (LANGACKER, 1987), constituindo uma “rede de construções” 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), interligadas diretamente a representações das 

experiências humanas. Como unidade básica da língua, a construção é concebida como um 

pareamento de forma e função (GOLDBERG, 1995; 2003). Nessa perspectiva, defende-se que 

as estruturas linguísticas emergem do uso, motivadas, principalmente, por fatores cognitivos e 

interacionais (BARLOW; KEMMER, 2000). 

Seguindo essa direção, nosso trabalho procura articular a abordagem funcional 

centrada no uso com a proposta cognitivista/construcional para examinar a construção 

adjetival com -vel. Nesse sentido, recorremos aos conceitos operacionais transitividade e 

estrutura argumental, perspectivização, marcação, categorização, prototipicidade, frame 

semântico e projeções semânticas – metafóricas e metonímicas. 
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1.6 Metodologia 

 

Explicitamos aqui a natureza do método e o tipo da pesquisa utilizados em nosso 

trabalho. Dando continuidade, explicitamos, ainda, os procedimentos quanto à obtenção do 

material de análise e ao tratamento dos dados. 

 

 

1.6.1 Método de investigação e tipo da pesquisa empreendida 

 

A nossa proposta de pesquisa apoia-se no método científico hipotético-dedutivo, uma 

vez que partimos da formulação e da testagem de hipóteses firmadas em dados reais de uso da 

língua. Esse modelo de investigação, devido a Karl Popper, é de base empiricista, tendo como 

fundamento a ideia de validação e/ou de refutação das hipóteses formuladas amparada nos 

fatos/dados da realidade observável (NEVADO, 2008). 

A partir dessa base metodológica, desenvolvemos uma análise qualitativa com suporte 

quantitativo. A referência qualitativa do trabalho está relacionada à interpretação dos fatos 

linguísticos investigados, buscando, sobretudo, atribuir ao estudo um caráter descritivo-

explicativo. Assim, objetivamos não somente descrever características do fenômeno estudado, 

mas também interpretar os dados obtidos a partir das ocorrências verificadas. Quanto ao 

suporte quantitativo, é de extrema importância, numa abordagem centrada no uso, a aferição 

de tendências e/ou de regularidades de fenômenos linguísticos amparada no levantamento 

numérico/percentual da frequência de tipos (types) e de ocorrências (tokens)
2
 que possa 

auxiliar as análises e validar (ou não) hipóteses (BYBEE, 2010). 

Como procedimento técnico, nosso estudo se embasa na pesquisa bibliográfica. Isso se 

justifica, primeiramente, no fato de partirmos de um conjunto de textos em formato digital 

utilizado como material de análise (os corpora selecionados para a coleta dos dados); depois, 

em razão de nos ancorarmos, na abordagem do fenômeno sob enfoque, em uma 

fundamentação teórica já consolidada e amplamente divulgada na literatura teórico-descritiva 

sobre a língua, a saber, a LFCU e a Gramática de Construções. 

Quanto à perspectiva de análise, nossa investigação é de viés eminentemente 

sincrônico, posto que observamos um fenômeno linguístico (a construção [X-vel]Adjetivo) em 

um dado recorte temporal específico – o português falado/escrito no Brasil nos últimos vinte 

                                                 
2
 Termos utilizados pela Gramática de Construções explicitados detalhadamente no capítulo 2 (Fundamentação 

teórica), na subseção 2.2.2 (Propriedades das construções). 
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anos (PAIS, 2002). Nesse sentido, interessam-nos os usos correntes dessa construção em 

contextos discursivos variados. 

 

1.6.2 Constituição do corpus e tratamento dos dados 

 

 Como técnica de obtenção de dados para a nossa pesquisa, inicialmente, valemo-nos 

da coleta de dados colhidos do Corpus Discurso e Gramática (D&G), composto por textos 

orais e escritos produzidos por estudantes de cinco cidades brasileiras: Natal, Juiz de Fora, 

Rio Grande, Niterói e Rio de Janeiro, organizado por pesquisadores e estudantes do Grupo de 

Estudos Discurso e Gramática, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

 Os textos que compõem esse banco de dados são constituídos por cinco configurações 

textuais distintas, quais sejam: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, relato de 

procedimento, relato de opinião e descrição de local. Trata-se de um conjunto de textos 

resultantes de entrevistas semiestruturadas, em que os informantes foram relativamente 

conduzidos/controlados pelos entrevistadores. No total, somam-se 720 textos (360 orais e 360 

escritos). Os produtores dos textos são estudantes de diferentes níveis de escolaridade, 

correspondentes aos últimos anos de cada etapa de estudo da educação brasileira: 

alfabetização, 4ª e 8ª séries do 1º Grau (atualmente 5º e 9º anos, respectivamente, do Ensino 

Fundamental), 3º ano do 2º Grau (hoje Ensino Médio) e último semestre de cursos 

superiores
3
. De cada cidade do Brasil, participaram quatro informantes, os quais produziram 

textos que tratam do mesmo conteúdo nas modalidades oral e escrita.  

No decorrer da pesquisa, percebemos a necessidade de recorrer a outros textos de 

variadas configurações, uma vez que o Corpus Discurso e Gramática não permitiria, por si 

só, uma análise que contemplasse diferentes manifestações dos adjetivos em -vel. Além disso, 

a falta de dados com adjetivos de bases verbais intransitiva e ditransitiva ou, ainda, dos de 

base nominal, por exemplo, foi outro fator que motivou a busca por fontes diversas. Os textos 

                                                 
3
 Para as análises, desconsideramos os níveis de escolaridade Alfabetização e 4ª série (atual 5º ano do Ensino 

Fundamental), por entendermos que as ocorrências de adjetivos em -vel realizadas por falantes desses graus de 

ensino eram em número menos em relação aos falantes de níveis de escolaridade mais altos. Além disso, após o 

levantamento, observamos que a maioria das ocorrências girava em torno dos mesmos adjetivos encontrados nos 

níveis da 8ª série (atual 9º ano), do 3º ano do Ensino Médio e do nível Superior. 
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acrescentados à pesquisa se aproximam das seguintes configurações textuais: notícia, 

reportagem, propaganda comercial, artigo científico, relato de experiência e blog, todos 

disponíveis na web. Esses textos foram selecionados conforme equivalência com os textos do 

corpus D&G, isto é, textos descritivos, narrativos, injuntivos e argumentativos. Ao todo, esse 

corpus constitui-se de 50 textos, coletados no período de junho de 2016 a março de 2017, por 

meio do servidor de dados Google. A pequena quantidade de textos em relação aos do corpus 

D&G se deu pelo fato de utilizarmos apenas os exemplares que estiveram disponíveis no 

período delimitado. 

Após a seleção definitiva do material de análise, passamos ao levantamento total de 

ocorrências da construção [X-vel]Adjetivo (primeiramente no Corpus D&G e, depois, nos textos 

coletados do Google), levando em conta, ainda, o entorno sintático-textual em que tais 

ocorrências se encontravam. Em seguida, passamos à tabulação dos dados, procurando 

distinguir os types de adjetivos com -vel identificados em cada corpus e as respectivas bases 

lexicais de formação desses adjetivos. Por fim, procedemos à análise dos dados sob as lentes 

do referencial teórico adotado. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está organizada conforme explicitado a seguir: o primeiro capítulo 

corresponde à introdução, na qual detalhamos o plano geral do trabalho; o segundo apresenta 

o referencial teórico utilizado como parâmetro explanatório do nosso objeto de pesquisa; o 

terceiro faz uma breve resenha da bibliografia consultada a respeito do tema; o quarto trata da 

análise do fenômeno em estudo; o quinto retoma, de modo sucinto, o que foi discutido ao 

longo do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, procedemos a uma exposição do referencial teórico que embasa esta 

pesquisa, apresentando a caracterização geral da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU) e da Gramática de Construções, com seus pressupostos básicos e categorias de 

análise utilizadas no exame de nosso objeto de estudo. 

 

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso: caracterização geral e conceitos 

operacionais 

 

  Esta pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso. Essa corrente teórica dá continuidade aos pressupostos defendidos pela 

Linguística Funcional norte-americana, representada por estudiosos como Talmy Givón, 

Sandra Thompson, Paul Hopper, Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Christian 

Lehmann, entre outros, e incorpora em seus estudos contribuições da Linguística Cognitiva, a 

qual tem Charles Fillmore, George Lakoff, Ronald Langacker, William Croft, John Taylor, 

Adele Goldberg como seus principais representantes. 

 No Brasil, o termo usage-based model (literalmente, modelo baseado no uso) tem 

recebido o rótulo Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante, LFCU), cunhado pelo 

Grupo de Estudos Discurso e Gramática (com representações na UFRJ, UFF e UFRN). A 

intenção do Grupo em adotar essa denominação é de, por meio dela, demonstrar não apenas 

sua identidade funcionalista mas também sua ancoragem teórico-metodológica nos usos 

linguísticos. 

 A abordagem (funcional) centrada no uso defende que a língua emerge, regulariza-se, 

varia e muda a partir das experiências comunicativas de seus usuários em contextos de 

interação social, nas quais coatuam, sobretudo, fatores de natureza cognitiva e histórico-

cultural. Em razão disso, reconhece a importância da análise dos fenômenos linguísticos que 

toma como base tais experiências, contextos e fatores. Esse é um dos pontos fundamentais 

que permite a integração entre a Linguística Funcional e a Linguística Cognitiva, denominada 

por Tomasello (1998) como Linguística Cognitivo-Funcional. 

 Além desse aspecto, outros se imbricam no compartilhamento de pressupostos 

metodológicos entre as duas linhas teóricas de análise da língua: 
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a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da 

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

relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem 

delas nos contextos reais de comunicação, o entendimento de que os dados 

para a análise linguística são enunciados que ocorrem no discurso natural 

(FURTADO DA CUNHA et. al., 2013, p. 14). 

 

 Como o uso da língua se configura como interesse central para a LFCU, dados de 

análise são extraídos das experiências cotidianas dos usuários da língua – registros reais das 

modalidades falada e escrita (OLIVEIRA; VOTRE, 2009). Diante disso, advoga-se que a 

estrutura linguística surge ao passo em que é utilizada nas situações de comunicação e que, 

por isso, sofre as influências decorrentes do uso (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 

2010). Sobre a importância de análises linguísticas apontarem para essa dimensão, Barlow e 

Kemmer (2000, p. 11) reconhecem que “a língua em uso é a melhor evidência que temos para 

determinar a organização específica e natural dos sistemas linguísticos”
4
 [tradução nossa]. 

 

2.1.1 Língua, Discurso e Gramática 

 

 De acordo com a abordagem aqui adotada, podemos definir a língua como o resultado 

das trocas e interações entre processos cognitivos e comunicativos, a qual se molda às 

pressões das situações de uso. Apoiamo-nos na definição de língua(gem) de Tomasello 

(1998), que a concebe como um “mosaico complexo”, delineado pelas especificidades das 

relações estabelecidas entre os diferentes domínios da cognição e dos padrões 

sociocomunicativos, o que torna a língua uma estrutura maleável. Ainda segundo Bybee 

(2010), a língua se configura como um “sistema adaptativo complexo”, dada sua natureza 

fluida, apresentando grande variação e gradiência em relação à distinção das categorias 

linguísticas. 

 Por não haver diferenciação rígida entre discurso e gramática, defende-se que há uma 

forte relação de interdependência entre ambos, em que um influencia o outro (DU BOIS, 

2003; FORD et. al., 2003). As estruturas linguísticas são motivadas por essa inter-relação, em 

que convergem formas rotinizadas e emergentes, de acordo com as necessidades 

comunicativas dos interlocutores envolvidos na situação de uso da língua.  

                                                 
4 

Language in use is the best evidence we have for determining the nature and specific organization of linguistic 

systems. 
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 Conforme Oliveira e Votre (2009, p. 99), os conceitos de discurso e gramática 

passaram por alterações na teoria funcionalista norte-americana ao longo do tempo, 

resultando no que atualmente se relacionam, respectivamente, às “estratégias criativas dos 

usuários na organização de sua produção linguística, aos modos individuais com que cada 

membro da comunidade elabora suas formas de expressão verbal”, e ao “conjunto das 

regularidades linguísticas, como o modo ritualizado ou comunitário do uso”. Sintetizando a 

visão sistemática da gramática, Bybee (2010) a reconhece como a organização cognitiva da 

experiência com a língua. 

 

2.1.2 Transitividade e estrutura argumental 

 

Para uma melhor compreensão acerca da relação entre gramática e significado, a 

Linguística moderna buscou da filosofia o conceito de estrutura argumental, com vistas a 

explicar as relações gramaticais estabelecidas nas línguas. O termo pertencia ao campo da 

lógica, mais especificamente aos estudos de Frege, e linguistas buscaram apropriar a noção de 

argumentos à organização linguística (DU BOIS, 2003). 

Conforme Fillmore (1968), a estrutura argumental (EA) está gramaticalmente 

relacionada à quantidade de nomes que acompanham o verbo e aos seus papéis semânticos, no 

interior da oração. Sobre a organização da estrutura linguística, Furtado da Cunha (2006, p. 

117) explica: “a estrutura argumental pode focalizar as relações gramaticais dos argumentos 

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

paciente, etc.)”. Acerca disso, a autora esclarece que os termos estrutura argumental e 

valência se equivalem em relação tanto ao aspecto sintático quanto ao semântico. 

A noção de estrutura argumental está diretamente relacionada à noção de 

transitividade, concebida como a relação que o verbo estabelece com os sintagmas nominais, 

na oração. Baseadas na visão funcionalista, Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 37) afirmam: 

 

[...] transitividade é entendida não como uma propriedade categórica do 

verbo, como defende a gramática tradicional, mas como uma propriedade 

contínua, escalar (ou gradiente), da oração como um todo. É na oração que 

se podem observar as relações entre o verbo e seu(s) argumento(s) – a 

gramática da oração. 

 

 Com isso, a classificação de um verbo apoia-se em critérios sintáticos 

(ausência/presença de um sintagma nominal) e semânticos (o que o verbo significa). Essa 
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explicação rompe com a rigidez da gramática tradicional ao propor um continuum que 

depende do contexto linguístico. Um verbo transitivo pode apresentar-se como intransitivo em 

determinadas situações, por exemplo, interferindo na sua configuração argumental. “A 

estrutura argumental de um verbo representa o número de argumentos que ele pode 

(argumento opcional) ou deve tomar (argumento obrigatório). Por sua vez, o termo 

‘argumento’ identifica qualquer elemento sintático relacionado ao verbo” (FURTADO DA 

CUNHA, 2006, p. 118). 

Essas explicações baseiam-se na proposta de transitividade apresentada por Hopper e 

Thompson (1980), que concebem essa categoria linguística a partir de uma noção escalar e 

gradiente. Para explicar a noção de continuum, os autores propõem a análise da transitividade 

baseada em dez parâmetros sintático-semânticos, que analisam o sujeito, o verbo e os objetos 

envolvidos na oração, focalizando a transferência de uma ação. 

Para isso, a análise da transitividade nesses termos apoia-se no exame de tais critérios: 

participantes – a transferência só ocorre se dois participantes estiverem envolvidos na ação; 

cinese – ações podem ser transferidas, estados, não; aspecto – uma ação concluída é mais 

eficazmente transferida para um participante do que uma não concluída; pontualidade – ações 

realizadas sem nenhuma fase de transição óbvia entre o início e o fim têm um efeito mais 

marcado sobre seus pacientes do que ações que são inerentemente contínuas; intencionalidade 

– o efeito sobre o paciente é mais aparente quando o agente realiza uma ação 

intencionalmente; polaridade – ações que aconteceram podem ser transferidas, ao contrário 

das que não aconteceram; modalidade – uma ação que não ocorreu ou está no plano imagético 

ou hipotético é menos eficaz do que uma ação ocorrida e que corresponde ao mundo real; 

agentividade – participantes com alta agentividade podem efetuar a transferência de uma 

ação, diferentemente dos que possuem baixa agentividade; afetamento – o grau de afetamento 

de um paciente está relacionado à transferência ou não da ação; individuação – esse aspecto 

refere-se à distinção entre o paciente e o agente e ao fundo em que aquele se encontra 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011). 

A estrutura argumental não responde apenas por relações de cunho sintático e 

semântico na estrutura linguística, mas também por relações de ordem cognitiva e pragmática. 

Sobre isso Furtado da Cunha (2009, p. 2082) explica: 

 

de uma perspectiva sintática, a estrutura argumental especifica o número e as 

relações gramaticais (sujeito, objeto direto etc.) dos argumentos de um 

verbo. De uma perspectiva semântica, focaliza os papéis temáticos (agente, 

paciente etc.) que são atribuídos aos argumentos de um verbo. De uma 
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perspectiva cognitiva, codifica cenas que são fundamentais à experiência 

humana, isto é, reflete uma estrutura de expectativas desencadeadas pelo 

verbo. Por último, de uma perspectiva pragmática, descreve os diferentes 

modos em que essencialmente a mesma informação, ou o mesmo conteúdo 

semântico-proposicional, pode ser estruturada a fim de refletir seu status 

informacional. 

 

 Com base nisso, entendemos que transitividade e estrutura argumental não devem ser 

concebidas sem a observação de elementos diversos, que vão além do contexto oracional em 

si mesmo, conforme se encontra em estudos mais tradicionais dessa questão. Esses elementos 

incluem aspectos sintáticos, semânticos, cognitivos e discursivo-pragmáticos. 

Relacionada ao estudo da transitividade e da estrutura argumental, Borba (1996) 

propõe uma análise dos nomes em termos de matrizes valenciais, considerando os argumentos 

que se realizam por meio de actantes e de suas possibilidades semânticas. Para isso, o autor 

observa a valência de nomes concretos e abstratos para explicar as relações estabelecidas 

entre estes e os elementos com os quais mantêm vinculação sintático-semântica. 

A relação entre nosso objeto de estudo e essa categoria analítica está pautada nas cenas 

transitivas que envolvem as bases derivacionais dos adjetivos em -vel, a partir das quais 

podemos visualizar mais amplamente a gradação nos traços de passividade relacionada ao 

referente sobre a que a construção adjetival se aplica. Unida a isso, tomamos a noção de frame 

semântico (seção 2.1.4, mais adiante) para a compreensão dessas cenas e dos participantes 

exigidos pela moldura semântica dos verbos e dos nomes formadores desses adjetivos, além 

das noções de categorização e prototipicidade, explicitadas na seção seguinte, para a 

verificação do que é prototípico na formação dessa construção. 

 

2.1.3 Categorização e Prototipicidade 

 

A categorização é um processo cognitivo de domínio geral que diz respeito ao fato de 

categorizarmos e organizarmos os seres do mundo em que vivemos de acordo com suas 

semelhanças, a partir das nossas experiências. Assim entendido, transferimos esse modo de 

organização para a língua (TAYLOR, 1995). As unidades linguísticas são definidas em 

categorias e, para Bybee (2010), estas formam a base do sistema linguístico. Langacker (2008, 

p. 93) sustenta a importância da categorização para a regularidade da língua: “Sem 

categorização, não podemos discernir padrões ou regularidades, uma vez que estes envolvem 
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a recorrência da configuração do chamado ‘o mesmo’. Categorias são estabilizadas por 

alguma faceta da estrutura linguística”
5
 [tradução nossa]. 

 Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 28), “no domínio linguístico, a 

categorização diz respeito à semelhança ou identidade que ocorre quando palavras e 

sintagmas e suas partes componentes são reconhecidas e associadas a representações 

armazenadas”. Ferrari (2010, p. 152) acrescenta, ainda, que “a categorização constitui, na 

verdade, uma das condições de possibilidade da linguagem”. Assim como organizamos os 

livros em nossa estante de acordo com aspectos como conteúdo, autor, título e ano da obra, 

organizamos a língua com base em aspectos que tornam suas unidades semelhantes: nomes, 

verbos, pronomes, por exemplo. 

 Para Bybee (2010), a categorização permite a formação de redes de experiências que 

possibilitam que categorias exemplares (em vários domínios) apresentem efeitos prototípicos. 

Acerca disso, a autora explica que esses efeitos se referem à afiliação graduada a uma 

categoria, isto é, alguns exemplares são membros centrais, enquanto outros representam 

membros mais marginais. A graduação dessas características mais ou menos prototípicas está 

atrelada, sobretudo, a fatores culturais, o que permite que membros de uma mesma cultura 

possam determinar quais deles representam exemplares centrais das categorias. 

 Para a definição de exemplares prototípicos, Bybee (2010, p. 79) destaca a importância 

da frequência de ocorrência para a formação de novas categorias: 

 

Dado que as construções são objetos linguísticos convencionais e objetos 

não naturais que, inerentemente, compartilham características, parece que a 

frequência de ocorrência pode influenciar significativamente na 

categorização da língua. Considerando-se também que o uso da língua é uma 

questão de acesso a representações armazenadas, aqueles que são mais fortes 

(os mais frequentes) são acessados mais facilmente e, assim, podem ser mais 

facilmente utilizados como a base de categorização de novos itens. [tradução 

nossa]
6
. 

 

 Para a autora, aqueles itens mais frequentes podem ter papel fundamental na formação 

de novos itens. Diante disso, defendemos a ideia de que adjetivos em -vel derivados de base 

                                                 
5 

Without categorization, we could not discern patterns or regularities, as these involve the recurrence of 

configurations judged to be ‘the same’. Categories can be established for any facet of language structure. 
6 

Given that constructions are conventional linguistic objects and not natural objects that inherently share 

characteristics, it seems that frequency of occurrence might significantly influence categorization in language. 

Considering also that using language is a matter of accessing stored representations, those that are stronger (the 

more frequent ones) are accessed more easily and can thus more easily be used as the basis of categorization of 

novel items. 
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verbal transitiva, que parecem ser os mais frequentes na língua portuguesa, podem ter 

influenciado na formação de adjetivos de base verbal de outros tipos e de base nominal. 

 Ao relacionarmos esse conceito à formação de adjetivos pelo acréscimo do sufixo -vel, 

a partir da observação de suas bases derivacionais, podemos verificar quais delas representam 

o protótipo, ou seja, aquelas que se configuram como centrais no processo de formação. Além 

disso, a análise da organização das cenas subjacentes a esses adjetivos, através do que 

conceitualizam suas bases, encontrará no conceito de frame semântico, que será explicitado 

na seção posterior, o embasamento para a compreensão de representações estocadas em nosso 

aparato cognitivo como resultado de nossas experiências sociais e culturais. 

 

2.1.4 Frame semântico 

 

A capacidade humana de armazenar conhecimento acerca das experiências de mundo 

possibilita um conhecimento prévio das situações, o que permite maior economia cognitiva no 

reconhecimento e na seleção daquilo que é mais recorrente e do que pode ser inferido. 

(DUQUE; COSTA, 2011). Esse conhecimento estocado na memória se refere ao frame 

semântico, noção que, de maneira geral, diz respeito aos aspectos inferenciais que utilizamos 

no processo de compreensão da linguagem (FILLMORE, 1976). 

Em seu trabalho Frame semantics and the nature of language, Fillmore (1976, p. 25) 

explica a noção de frame, relacionando-a ao aspecto cognitivo da categorização humana: “as 

pessoas têm na memória um inventário de esquemas para estruturação, classificação e 

interpretação de experiências, e têm várias maneiras de acessar esses esquemas e vários 

procedimentos para a realização de operações sobre eles”
7
 [tradução nossa]. 

 Acerca disso, o linguista explica que há a existência de frames interacionais e frames 

cognitivos ou conceptuais. Para o primeiro caso, ele apresenta o exemplo do frame de 

cumprimento, que, em todas as línguas, é determinado por um quadro restrito de expressões, 

algumas destas dependentes de condições contextuais, como, por exemplo, o entendimento de 

que alguém de um nível hierárquico social superior inicia a ação de cumprimentar. O exemplo 

de um evento comercial ilustra o segundo tipo de frame para mostrar que termos como 

comprador, vendedor, dinheiro, pagar, vender são facilmente percebidos e auxiliam na 

construção da situação específica que envolve todos esses elementos (FILLMORE, 1976). 

                                                 
7
 Briefly, the idea is that people have in memory an inventory of schemata for structuring, classifying, and 

interpreting experiences, and that they have various ways of accessing these schemata and various procedures for 

performing operations on them.  
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Assim, mesmo que essas situações não apresentem todos os itens lexicais correspondentes, 

nós os ativamos por inferência a partir da presença dos que estão, com base em nosso 

conhecimento armazenado do que representam social e culturalmente. 

 Croft e Cruse (2004) afirmam que palavras e expressões ajudam na compreensão de 

um dado frame semântico. No momento em que o usuário de uma língua as ouve, ativa-se o 

conhecimento estocado e se constrói a conceitualização, evocando padrões sintáticos e 

situacionais. Sobre isso, Goldberg (1995, p. 26) defende que “frames são destinados a 

capturar blocos (chunks) de conhecimento enciclopédico” [grifos nossos]. 

 Ainda sobre esse aspecto relacionado ao frame semântico, Ferrari (2011, p. 50) 

reafirma que “a interpretação de uma determinada palavra, ou de um conjunto de palavras, 

requer o acesso a estruturas de conhecimento que relacionam elementos e entidades 

associados a cenas da experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais dessa 

experiência”. Nos processos de formação de palavras, segundo a Morfologia Construcional, 

mais especificamente, a palavra primitiva (palavra-fonte) projeta sobre a palavra derivada 

informações semânticas, influenciando, por meio de frames ativados pela base, o significado 

do produto da derivação (GONÇALVES, 2016). 

 Duque e Costa (2011, p. 3-4) apresentam três funções básicas para os frames: 

 

a) reconhecer que uma dada situação pertence a certa categoria, como, por 

exemplo, o reconhecimento visual de um consultório odontológico ou a 

associação entre as palavras “noiva” e “casamento”; b) interpretar a situação 

e/ou prever o que surgirá em termos da categoria reconhecida, como, por 

exemplo, o fato de uma pessoa portar um revólver representar perigo 

iminente; e c) capturar as propriedades de conhecimentos altamente 

compartilhados sobre pessoas, eventos e ações. 

  

Assim, a nossa capacidade de reconhecimento das situações está fortemente 

relacionada à capacidade humana de categorizar e de organizar o conhecimento sociocultural 

estocado. 

 A relação que se apresenta em torno da noção de frame semântico com o nosso objeto 

de estudo baseia-se na conceitualização de cenas em torno das bases derivacionais na 

formação dos adjetivos em -vel, levando em consideração, sobretudo, que os papéis 

desempenhados pelos participantes nas cenas esquematizadas definem o(s) grau(s) de 

passividade, de agentividade e de causatividade dos sujeitos e de afetamento dos objetos 

envolvidos, partindo de cenas transitivas prototípicas até cenas menos prototípicas. Para isso, 
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é importante observarmos, sobretudo, as extensões semânticas envolvidas nos eventos 

subjacentes a esses adjetivos, tendo em vista a verificação de uma certa gradação entre esses 

traços. 

 

2.1.5 Extensão semântica 

 

Na construção dos sentidos, os domínios conceptuais e suas projeções têm importância 

fundamental na estruturação semântica das línguas. Essas projeções, baseadas em nossas 

experiências sensório-motoras e biológicas, perpassam a dimensão linguística e formam nosso 

sistema conceptual (DUQUE; COSTA, 2012). 

O uso da língua possibilita que novos sentidos sejam atribuídos a itens já existentes. 

Para isso, motivações cognitivas, unidas às pragmáticas e às discursivas, exercem influência 

nos processos de extensão semântica. Processos cognitivos de projeção de sentidos, a 

metáfora e a metonímia possuem papéis fundamentais no processamento linguístico e na 

construção da significação. 

Segundo Lakoff e Johnson ([1980] 2004, p. 7), as metáforas formam a base de nossas 

conceptualizações e influenciam diretamente em nossas ações e em nosso modo de pensar. 

Para eles, “os processos de pensamento humano são amplamente metafóricos” e a sua 

influência sobre as expressões linguísticas se dá pelo fato de o ser humano possuir um sistema 

conceitual que também possibilita metáforas. 

Baseados nessa noção, Duque e Costa (2012) explicam o conceito de metáfora:  

 

Como dimensão fundamental da linguagem e da cognição, o funcionamento 

da metáfora, que tem como base operações que se dão por analogia, envolve 

a conceptualização de um domínio cognitivo em termos de outro domínio 

cognitivo, configurando-se, portanto, como mapeamentos gerais entre 

domínios conceptuais: do domínio fonte para o domínio alvo. (DUQUE; 

COSTA, 2012, p. 89). 

 

 As projeções metonímicas também fazem parte de nossas experiências diárias, 

apresentando sistematicidade, assim como as metáforas (LAKOFF; JOHNSON, [1980] 2004). 

A metonímia, por sua vez, corresponde a transferências semânticas ocorridas no mesmo 

domínio conceitual, através de relações de contiguidade, em que uma entidade pode ser 

utilizada para representar outra (LAKOFF; JOHNSON, idem). São essas relações que 

possibilitam a formação de sentenças como “o quadro negro de lá também é horrível...” 

(Corpus D&G, Natal, Fala, p. 33), relacionando a ideia de horror a algo avaliado como 
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negativo, não necessariamente a algo que causa horror. No caso em questão, o quadro-negro 

da escola, que se encontra em situação ruim. 

Segundo Langacker (2008), a metonímia é uma “fonte regular de polissemia”, 

permitindo que novos usos metonímicos venham a ser convencionalizados, por meio de 

operações ocorridas através da reanálise (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). A título de 

ilustração, o autor cita o exemplo de igreja, que tanto pode se referir ao templo utilizado para 

eventos religiosos, quanto à comunidade formada pelas pessoas que lá se encontram. 

 Para Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 18), “metáfora e metonímia 

constituem, portanto, processos que permeiam os fenômenos de mudança 

linguística, envolvendo, no primeiro caso, a analogia e, no segundo, a reanálise”. Para a 

concepção construcional, um fator de fundamental importância para a criação de novos nós na 

rede construcional se relaciona com a capacidade humana de estabelecer relações analógicas. 

O usuário da língua adapta um construto existente com algum nó da rede, alinhando a sua 

forma ou o seu significado com (sub) esquemas construcionais também existentes e similares 

(TROUSDALE; TRAUGOTT, 2013). 

Como mecanismo de mudança, a analogia assume papel importante para que a 

mudança ocorra. Conforme Bybee (2001, p. 90) explica: “Mecanismos de mudança são 

processos que ocorrem enquanto a língua está sendo usada, e são esses processos que criam a 

língua”. 

Em relação à construção [X-vel]Adjetivo, verificamos o processo de extensão semântica 

de alguns adjetivos, por meio das projeções sobre a conceitualização de cenas transitivas 

prototípicas até cenas menos prototípicas, fundamentais para a definição de participantes da 

estrutura argumental e os papéis desempenhados por cada um, além da aferição do grau de 

agentividade envolvido nos eventos. Da mesma forma, esses processos de projeção de 

significados estão envolvidos na mudança semântica de alguns adjetivos. 

 

2.1.6 Marcação 

 

Segundo Givón (1995; 2001), a discussão em torno da noção de marcação se apresenta 

desde a antiguidade, sendo introduzida nos estudos linguísticos pela Escola de Praga como 

um refinamento da noção saussureana de valor linguístico. Por meio da distinção binária, as 

formas linguísticas estão em oposição em relação à presença ou não de certas propriedades, o 

elemento marcado as exibe, ao contrário do não marcado. 
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Croft (2003) apontou a inadequação de uma análise baseada em elementos binários, 

sugerindo como solução considerar a marcação a partir de uma perspectiva escalar, visto que 

algumas línguas no mundo não possuem apenas as categorias em dualidade, como, por 

exemplo, singular e plural, mas mais de um desses aspectos. 

De acordo com Givón (1990), há três critérios envolvidos na identificação de 

categorias marcadas e não marcadas. São eles: 

i) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente mais complexa do 

que a não marcada, exigindo maior esforço mental, demanda de atenção ou tempo de 

processamento; 

ii) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser estruturalmente mais complexa 

do que a sua correspondente não marcada; 

iii)  distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos frequente nos textos do 

que a não marcada, portanto, cognitivamente mais perceptível. 

Uma mesma estrutura pode ser marcada em um contexto e não marcada em outro, o 

que permite que a marcação seja um fenômeno contextualmente dependente, conforme 

enfatiza Givón (1995). O grau de marcação dessa estrutura deve ser explicado com base em 

elementos comunicativos, cognitivos, socioculturais e biológicos. Um exemplo disso é o uso 

da voz passiva, restrita a contextos de comunicação mais formais, como o ambiente 

acadêmico, ao contrário da voz ativa, que se mostra mais frequente nos contextos 

comunicativos informais (GIVÓN, 2001). No ambiente acadêmico, por exemplo, a voz ativa 

configura-se como marcada enquanto a voz passiva assume caráter de marcada nos contextos 

informais. 

Relacionando esse fato ao nosso objeto de estudo, observamos que os adjetivos 

derivados pelo sufixo -vel apresentam-se como formas marcadas ou não marcadas a depender 

dos diferentes contextos em que se mostram, envolvendo complexidade estrutural e cognitiva, 

além de aspectos relacionados a frequência de seus usos. 

 

2.1.7 Perspectivização 

 

 A noção de perspectivização assume papel fundamental para o estudo da pragmática e 

da estrutura gramatical, de maneira geral, uma vez que essa categoria analítica, concebida nos 

estudos da linguística cognitiva, diz respeito aos ajustes focais que uma dada informação, ou 
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porção do discurso (referente, proposição) pode receber (VERHAGEN, 2007). As entidades 

em primeiro plano são mais perceptíveis, enquanto as outras, as que aparecem com menos 

destaque, são menos perceptíveis. Segundo Langacker (1987), a noção de perspectiva abarca 

quatro subtipos diferentes: alinhamento figura/fundo, ponto de vista, dêixis e 

subjetividade/objetividade. Para nossa pesquisa, interessam-nos as noções de figura/fundo e 

subjetividade/objetividade. 

 Para o autor, o alinhamento figura/fundo representa uma característica do 

funcionamento cognitivo, visto que corresponde a focalizações que fazemos das cenas com as 

quais nos deparamos. A figura, no interior de uma determinada cena, diz respeito a uma 

subestrutura percebida como “destaque” pelo observador e a esse elemento destacado é 

concedida uma maior proeminência. Vale salientar que uma mesma cena pode apresentar 

diferentes figuras, dependendo do contexto em que elas se situam (LANGACKER, 1987, p. 

122). Para isso, o linguista ilustra com o seguinte exemplo: “Se eu observo um grupo de 

árvores destacando-se como uma figura contra o fundo do céu, eu posso simplesmente focar 

minha atenção em uma árvore particular do grupo, e torná-la figura, enquanto ainda percebo o 

grupo inteiro delineado no céu”
8
 [tradução nossa]. 

 Givón (1995) afirma que há relação entre figura/fundo com frequência de marcação, 

isto é, elementos marcados, por serem menos frequentes, representam a figura, que aparece 

com um maior relevo perceptual, ao contrário dos elementos não marcados, que, por serem 

mais frequentes, representam o fundo. 

A categoria analítica perspectivização terá importância fundamental na análise do 

nosso objeto de estudo, visto que podemos estabelecer relações quanto à focalização de 

determinados participantes das cenas subjacentes às bases derivacionais na formação dos 

adjetivos em -vel, levando em consideração, sobretudo, as necessidades informacionais 

relacionadas ao direcionamento da atenção na situação comunicativa. 

 

2.1.8 O continuum objetividade - (inter)subjetividade 

 

 As concepções de subjetividade e objetividade, compreendidas em termos de 

percepção, correspondem ao duplo papel dos elementos de uma predicação: eles podem 

representar tanto a fonte quanto os participantes no interior de uma predicação. Ao constituir 

                                                 
8 

If I observe a group of trees standing out as a figure against the background of the sky, I can easily focus my 

attention on one particular tree within the group, and make it the figure, while still perceiving the group as whole 

outlined against the sky. 
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fonte de predicação, o falante/escrevente é obrigado a fazer escolhas relacionadas à sua 

focalização de uma cena. Conforme Langacker (1987), no momento em que esse sujeito a 

conceptualiza de determinada maneira, ele estabelece uma relação entre si mesmo e a cena 

estruturada. Sobre isso, Langacker (2008, p. 77) afirma: 

 

Para fins linguísticos, estamos interessados no análogo conceitual geral desta 

assimetria perceptual. Os sujeitos da concepção são o falante e ouvinte, que 

apreendem os significados das expressões. Quando eles funcionam 

exclusivamente nessa qualidade, como uma presença tácita de 

conceitualização que não é em si concebida, eles são construídos com a 

máxima subjetividade. No extremo oposto, construído com máxima 

objetividade, está o objeto focalizado da atenção: a entidade de uma 

expressão é colocada em destaque.[tradução nossa]
9
 

 

Ao lançar seu ponto de vista sobre uma cena construída objetivamente, isto é, o local 

para onde se dirige a atenção, o sujeito passa a transferir subjetividade ao resultado da 

conceptualização. 

 Baseada em Langacker (2007), Dias (2015, p. 130) explica que “a subjetividade é um 

processo em que uma entidade passa de objeto a sujeito da conceptualização, ou seja, o 

conceptualizador deixa de ser um observador externo e passa a fazer parte do conteúdo da 

conceptualização”. 

 Com o estudo da língua em uso, que toma como embasamento aspectos da cognição, é 

possível compreendermos os graus de subjetividade/objetividade envolvidos nas situações 

comunicativas e as expressões dos seus participantes. Vimos que essas atitudes baseiam-se na 

expressão de si por parte do locutor e a representação de sua perspectiva ou ponto de vista 

sobre o discurso (LYONS, 1982; FINEGAN [1995] apud TRAUGOTT; DASHER, 2002). 

Traugott e Dasher (2002) defendem um continuum para a relação objetividade - 

(inter)subjetividade, em que a objetividade na lingua(gem) estaria associada à formação de 

sentenças ativas e declarativas em que o ponto de vista do falante/escrevente não é 

decodificado explicitamente e a (inter)subjetividade estaria ligada a sentenças não 

declarativas, necessitando, portanto, de inferência pragmática.  

                                                 
9 

For linguistic purposes, we are interested in the general conceptual analog of this perceptual asymmetry. The 

subjects of conception are the speaker and hearer, who apprehend the meanings of expressions. When they 

function exclusively in this capacity, as a tacit conceptualizing presence that is not itself conceived, they are 

construed with maximal subjectivity. At the opposite extreme, construed with maximal objectivity, is the focused 

object of attention: the entity an expression puts onstage and profiles. 
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A importância da inferência pragmática está no fato de se relacionar ao sentido que se 

origina na interação pragmático-discursiva e de suas combinações semânticas. Para esses 

autores, a inferência sugerida opera na emergência de novos significados, decorrentes de 

extensão semântica em contextos específicos, os quais são negociados entre falante/escrevente 

e ouvinte/leitor na interação verbal. Com isso, projeções metafóricas e/ou metonímicas são 

acionadas pelo locutor como forma de construção de novos sentidos, em geral, de conceitos 

mais relacionados a experiências concretas para outros de natureza abstrata. Desse modo, o 

locutor induz seu interlocutor a estabelecer novas relações conceituais, em muitos casos, 

associadas à perspectiva/atitude subjetiva. 

Baseando-se nessa perspectiva, vê-se ainda que a (inter)subjetividade diz respeito à 

atenção do locutor para com o interlocutor, tendo em vista um compartilhamento de 

informações e pontos de vista acerca dos objetos conceptualizados. Essas relações atitudinais 

apontam para a noção de que, em um evento comunicativo, há participantes conscientes de 

seus papéis de “sujeitos falantes” (TRAUGOTT; DASHER, 2002). 

Levar em consideração o continuum objetividade - (inter)subjetividade permitirá ao 

nosso estudo a observação de aspectos relativos aos contextos discursivo-pragmáticos nos 

quais se observa a construção em diferentes usos dos adjetivos em -vel. 

 

2.2 Gramática de Construções 

 

A Gramática de Construções trouxe uma nova proposta de descrição linguística em que 

a unidade central da gramática de uma língua passa a ser a construção gramatical (LAKOFF, 

1987; GOLDBERG, 1995). Introduzida por Goldberg (1995), essa noção surgiu da Linguística 

Cognitiva (LANGACKER, 1987; 1991), para a qual a gramática de uma língua se constitui de 

um “inventário de unidades simbólicas”. A proposta apresentada mostra que, 

independentemente dos itens que instanciam as construções, estas se configuram como 

representações das experiências humanas. 

 

2.2.1 Conceito de construção 

 

Representando a unidade básica de uma língua, uma construção é definida por 

Goldberg (1995, p. 4) como “um pareamento de forma e significado”. Alguns padrões 

linguísticos são reconhecidos como uma construção quando algum aspecto de sua forma ou 
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função não pode ser previsível a partir de suas partes componentes. Para a autora, uma 

construção pode representar desde morfemas até padrões discursivos mais gerais ou mais 

específicos (GOLDBERG, 2003), como as expressões idiomáticas, objeto de estudo inicial da 

perspectiva construcional (FILLMORE, 1988). 

Para explicar a construção como um pareamento de forma e função, Croft (2001) 

propõe um elo de correspondência simbólica entre esses dois polos. A forma relaciona-se a 

propriedades morfológicas, sintáticas e fonológicas, enquanto a função/significado está 

relacionada(o) a aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos (Figura 1). 

 

Quadro 1 - Modelo da arquitetura construcional proposto por Croft (2001) 

 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas 

Propriedades fonológicas 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas 

Propriedades discursivas 

CONSTRUÇÃO (frequência) 

FORMA 

Elo de Correspondência 

simbólica 

FUNÇÃO 

 
Fonte: Croft (2011, p. 18 – com adaptações) 

 

As abordagens construcionistas emergiram da necessidade de se considerarem 

especificidades de cada língua em particular. Apesar do conhecimento de que as línguas no 

mundo compartilham universais linguísticos (redes hierárquicas, por exemplo), a gramática é  

específica à língua. Para esse empreendimento, Goldberg (2003) defende que seria necessário 

considerar a língua como um sistema cognitivo. Com isso, gerou-se, no campo científico da 

linguagem, uma visão contrária à abordagem gerativa, visto que não havia um tratamento 

dado às excepcionalidades da língua, como os idiomatismos ou as expressões consideradas 

complexas e que, por isso, não recebiam uma atenção de acordo com as suas especificidades. 

A partir disso, decorre a afiliação entre a corrente cognitiva e a funcionalista, ambas 

compartilhando objetivos e pressupostos teóricos, um deles calcado na centralidade do uso da 

língua para as explicações e descrições linguísticas. Uma vez que a língua não está isenta das 

pressões externas à sintaxe – as quais a moldam –, é fundamental uma análise a partir dos 

contextos de uso, surgindo, assim, o interesse em considerar aspectos semânticos e 
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pragmáticos na descrição das construções (OLIVEIRA, 2008), concebendo-as como 

elementos apropriados para o modelo baseado no uso (BYBEE, 2013). 

 

2.2.2 Propriedades das construções 

 

Ao tratar das construções, Traugott e Trousdale (2013) propõem uma análise acerca de 

três propriedades imbricadas nesse conceito: esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade, as quais podem ser observadas em maior ou menor grau nas construções 

e relacionam-se diretamente ao aspecto cognitivo de representação das experiências. Para os 

autores, a esquematicidade está relacionada à categorização e, por isso, envolve “abstrações 

em todo o conjunto de construções que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários da 

língua a serem estreitamente relacionadas entre si na rede construcional” (TRAUGOTT; 

TROUSDALE, 2013, p.14 [tradução nossa]
10

). 

Ainda segundo os autores citados, a esquematicidade de uma construção relaciona-se a 

padrões mais gerais a partir de construções mais específicas. Para explicar esses níveis, 

Traugott e Trousdale (2013) citam o exemplo do conceito de mobília como mais abstrato do 

que o de cadeira, que, por sua vez, é mais abstrato do que o de poltrona. Outro exemplo disso 

é a construção ditransitiva [S V OBJ1 OBJ2], em que todos os espaços (slots) que a compõem 

podem ser preenchidos por palavras ou sintagmas.  

Há, ainda, a existência de uma hierarquia esquemática em torno das construções: em 

um nível superior e com significado mais geral estão os esquemas (ou macroconstruções); em 

um nível intermediário e menos esquemático estão os subesquemas (ou mesoconstruções); 

apresentando um menor nível esquemático e maior especificidade estão as microconstruções; 

correspondendo às instâncias de uso em uma ocasião particular estão os construtos. 

O conceito de produtividade está relacionado, sobretudo, à gradiência dos padrões 

esquemáticos dos itens que instanciam as construções, o que pode corresponder ao 

sancionamento de padrões menos esquemáticos e à restrição de outros (BYBEE, 2010; 

TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Uma construção poderá ser menos ou mais produtiva, a 

depender das formas sancionadas pelos subesquemas e microconstruções.  

Citar a noção de produtividade requer a correlação à frequência de uso (BYBEE, 

2010). Com isso, é necessária a distinção entre produtividade de type e frequência de token. 

Aquela diz respeito aos padrões sancionados pelos esquemas, ou seja, o número de expressões 

                                                 
10  

(…) abstractions across sets of constructions which are (unconsciously) perceived by language-users to 

be closely related to each other in the constructional network. 
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diferentes de um padrão em particular, enquanto esta se refere ao número de ocorrências de 

uma mesma unidade linguística no texto. Quanto mais um construto é repetido pelos usuários 

de determinada língua, mais rotinização e automatização deste. 

Relacionado ao conceito de produtividade (ou frequência de type) está o de expansão 

da classe hospedeira (host-class expansion). Cunhado por Himmelmann (2004), o termo 

refere-se a um dos três tipos de expansão que resultam na gramaticalização de uma forma. 

Para o autor, essa expansão ocorre quando tal forma amplia sua gama de collocates, isto é, 

novas categorias entram na rede construcional para preencher os slots. Por exemplo, na rede 

dos adjetivos formados pelo sufixo -vel, aos verbos transitivos diretos que lhes servem de base 

lexical (descartável, inquebrável, reprovável), uniram-se novos tipos de verbos (incrível, 

durável, preferível, transferível), além de substantivos concretos e abstratos (saudável, 

miserável, viável, razoável) licenciados por esse esquema. Para a formação desses adjetivos, o 

esperado seriam bases verbais apenas, uma vez que refletem cenas transitivas em que o foco 

recai no objeto. 

Quanto à composicionalidade, dizemos que uma construção é menos ou mais 

composicional com base no grau de transparência entre forma e significado (TRAUGOTT; 

TROUSDALE, 2013). Ainda que o significado não seja totalmente composicional, a língua 

permite, frequentemente, que este seja depreendido por meio dos elementos de uma sentença 

– as unidades menores. Pensando-se em termos sintáticos e semânticos, a sintaxe é 

composicional quanto à formação de sentenças bem formadas mais complexas 

recursivamente, com base em unidades menores, enquanto a semântica se relaciona com o 

significado de sentenças maiores com base no significado de itens mínimos, como as palavras 

e os morfemas (HINZEN; WERNING; MACHERY, 2012). 

De acordo com Arbib (2012, p. 475), “o significado não é inteiramente composicional, 

mas a língua tem composicionalidade no sentido de que a estrutura composicional de uma 

sentença fornece pistas para o significado do todo”. Tomemos como exemplo os excertos 

textuais abaixo:  

 

i. Na manhã desta sexta-feira, 26, mesmo com chuva, o grupo começou a armar barracos em 

uma calçada, em frente ao prédio, na rua Espírito Santo, no bairro Siqueira Campos, em 

Aracaju. (Disponível em: http://www.infonet.com.br - grifos nossos). 

 

ii. Um avião precisou fazer um pouso de emergência, após um casal armar um barraco durante 

a viagem. (Disponível em: https://www.horabrasil.com.br – grifos nossos) 
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O primeiro exemplo possui composicionalidade relacionada à possibilidade de o 

significado do todo ser recuperado a partir do significado das unidades menores de maneira 

particular. No entanto, o segundo apresenta perda da composicionalidade, uma vez que a 

expressão em destaque não se refere ao sentido literal do que significam os elementos 

menores. Armar um barraco, nesse caso, se refere a “gerar uma confusão”, “briga”. 

A não composicionalidade é marcada estilística, pragmática ou semanticamente de 

vários modos. A frequência de uso de determinadas palavras, expressões, sentenças, ao longo 

do tempo, determinará a perda ou a redução da composicionalidade na língua, mais 

especialmente no nível das microconstruções. Apenas uma abordagem baseada no uso dará 

conta de observar esses novos significados, enxergando-os como um pareamento de forma e 

significado. 

 

2.2.3 Redes construcionais 

 

 As relações estabelecidas em torno das construções de uma língua refletem, sobretudo, 

o caráter conceitual desta, embasado no modelo de rede construcional abordado pela 

Gramática de Construções. De acordo com Hudson (1984; 2007), “a língua é uma rede 

conceitual”, em que convivem o cognitivo e o social, configurando-se em um sistema de 

elementos interconectados. O conhecimento da língua é parte de um sistema do conhecimento 

que inclui outras capacidades cognitivas, como enxergar e ouvir, por exemplo. 

 Apoiado nesse postulado de Hudson (1984), Langacker (1987, p. 63) descreve a 

arquitetura do modelo de gramática cognitiva, baseado na noção de rede construcional, 

descrevendo a língua como um “inventário estruturado de unidades linguísticas 

convencionais”. Para o autor, as redes são construídas com base no uso da língua, este 

determinando a estrutura linguística e os pareamentos de forma e significado. Cada nó da rede 

construcional possui conteúdo de forma e significado, alguns sendo representados por 

esquemas, enquanto outros por subesquemas ou por microconstruções. 

 Observemos, no esquema 1, em seguida, o modelo de rede esquemática baseado nos 

pressupostos da Gramática de Construções. 
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Esquema 1 - Modelo de rede esquemática 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

 Uma rede construcional permite, da mesma forma, o compartilhamento de 

propriedades particulares entre as construções. Determinada construção pode herdar 

características de outra, em maior ou menor grau. As construções formam uma rede de 

relações de herança que motivam essas características das construções mais específicas. Por 

serem unidades interconectadas conceitualmente, as construções envolvem, ao mesmo tempo, 

generalizações, especificidades e exceções umas das outras (GOLDBERG, 1995; 

SALOMÃO, 2009). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo, fazemos uma revisão bibliográfica dos principais estudos acerca da 

formação de adjetivos em -vel, desde as abordagens mais tradicionais da língua portuguesa, 

com a visão dos gramáticos, perpassando as abordagens de cunho descritivo até a abordagem 

mais recente nos estudos linguísticos – a Morfologia Construcional –, que tem a Gramática de 

Construções, principal aporte teórico do nosso estudo, como base de sustentação de suas 

teorias para a análise morfológica. 

 

3.1 Estudos de gramáticos tradicionais sobre os adjetivos em -vel 

 

Em abordagens mais tradicionais, os adjetivos formados pelo acréscimo do sufixo -vel, 

como as outras categorias de palavras, na língua portuguesa, são apresentados de maneira 

superficial, no espaço destinado aos processos de formação de palavras. Como regra de todas 

as gramáticas normativas, a derivação é apresentada como um desses processos, juntamente 

com a composição. Por possuir a característica de criar novas palavras que nem sempre 

seguem determinadas regras de afixação, a derivação se apresenta como um espaço de 

particularidades, com especificidades e assistematicidade (OLIVEIRA, 2008). 

Um aspecto a ser considerado em relação à natureza normativa dessas gramáticas é a 

importância de focarem apenas as características de formas já existentes. Apesar de 

considerarem a derivação, mais especificamente a sufixal, como um processo que permite a 

criação de novas palavras, o olhar se volta apenas para a forma final da palavra derivada. Em 

relação aos adjetivos que analisamos, observamos que a principal similaridade entre as 

gramáticas consultadas é a de abordar os adjetivos formados pelo sufixo -vel apenas em seu 

aspecto formal e, de maneira aparente, o sentido denotado pelo sufixo, que é transferido para 

a palavra derivada como um todo. 

Quanto à natureza desses adjetivos, as gramáticas tradicionais consultadas (BUENO, 

1968; ALMEIDA, 1983; ROCHA LIMA, 1998; CUNHA; CINTRA, 2008; BECHARA, 

2009) são unânimes em apontar o -vel como um sufixo nominal formador de adjetivos a partir 

de verbos (durar – durável; louvar – louvável; quebrar – quebrável). Apenas Bueno (1968) e 

Bechara (2009) não citam a classe gramatical da palavra fonte e, por isso, não apontam o tipo 

de base para a formação desses adjetivos. Em relação a esse aspecto, nenhum dos gramáticos 

discorre acerca da semântica das bases às quais esse sufixo se une, apenas cita sua classe 
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gramatical. A ênfase é dada exclusivamente ao sufixo, sendo, para eles, o elemento decisivo 

em relação à semântica da palavra como um todo. 

Em relação a esse fato, os gramáticos apresentam diferentes perspectivas, convergindo 

para a ideia de passividade ou de agentividade dos adjetivos, sendo o sufixo -vel o 

responsável pela semântica resultante dessa união. O que chama a atenção nesse aspecto é que 

a noção de passividade, advinda originalmente do sufixo, ora se manifesta de maneira efetiva 

ora se distancia. Cunha e Cintra (2008, p. 114) retomam a ideia clássica de passividade do 

sufixo -vel, unindo-a ao caráter agentivo: “possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”. 

 

Exemplos: durável, louvável, perecível, punível. 

 

Almeida (1983) sugere o significado de “possibilidade de ação”, remetendo a um 

caráter mais ativo do termo relacionado ao adjetivo derivado sem apontar o sentido de 

passividade ao sufixo. É importante observarmos que Almeida (1983) já delineava, em suas 

explicações, um caráter mais agentivo dos adjetivos formados pelo -vel, sem sequer citar o 

sentido de passividade, original do sufixo latino. Ao explanar a questão, o autor não buscou 

explicar acerca da natureza semântica das bases para a ocorrência desse tipo de adjetivos. 

Bueno (1968, p. 84), distintamente aos demais autores citados, é o que mais se 

distancia da explicação acerca da semântica dos adjetivos formados pelo -vel, identificando-a 

com a noção de “aptidão, disposição, qualidade”. 

 

Exemplos: amável, cível, audível, solúvel, móvel. 

 

De maneira mais rígida e contrária à visão dos gramáticos supracitados, Rocha Lima 

(1998) defende a não significação dos sufixos, sendo, por sua vez, responsáveis apenas por 

formar séries de palavras de mesma classe gramatical. O autor exclui desse processo de 

formação específico os substantivos formados por -vel, visto que este sufixo seria responsável 

por formar apenas adjetivos. Além de discordarmos dessa visão, também somos contrários à 

ideia de formação de palavras de uma mesma classe, uma vez que há substantivos também 

formados pelo -vel, como, por exemplo, automóvel, combustível, imóvel etc.
11

 

                                                 
11 

Interessou-nos para a pesquisa apenas palavras derivadas por meio do acréscimo do sufixo -vel com função 

adjetival, com base na análise do pareamento forma-função proposto pela Gramática de Construções. Portanto, 

as palavras derivadas pelo mesmo sufixo com função nominal foram excluídas desse estudo. 
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Apesar das limitações apresentadas pelas abordagens tradicionais, devemos reconhecer 

a contribuição destas para a explicitação dos processos lexicais que, posteriormente, tiveram 

amparo em estudos de cunho descritivo/linguístico, quer seja para a ampliação de conceitos, 

quer seja para a(s) reformulação(ões)/mudança(s) dos então cristalizados. 

 

3.2 Tratamento de linguistas aos adjetivos em -vel 

 

Concepções e estudos mais recentes acerca dos sufixos contrastam com os mais 

tradicionais, uma vez que aqueles dão um maior aprofundamento ao estudo dos processos de 

formação de palavras, abordando-os de maneira descritiva e comprometida com a dimensão 

dinâmica da língua e com aspectos relacionados aos seus diferentes usos. Com isso, o estudo 

de cunho morfológico ganhou um tratamento descritivo, em que novos aspectos são 

incorporados às análises, com o objetivo de ter garantida uma descrição mais detalhada e 

compatível com a realidade linguística. 

Um aspecto a ser considerado ao traçarmos uma trajetória dos estudos descritivos em 

torno das palavras derivadas por sufixação, de maneira geral, é a descrição da estrutura 

argumental das bases que receberam o sufixo. Relacionado a esse fato, descrições mais 

recentes em torno das palavras derivadas pelo sufixo -vel mostram a dinamicidade na 

formação dos adjetivos por meio do acréscimo desse sufixo, os quais derivam de diferentes 

tipos de verbos e com diferentes significados, assim como também de substantivos. Através 

da leitura de textos que têm como objeto de estudo esse sufixo formador de adjetivos, como 

os de Salles et. al. (2005) e Pereira et. al. (2013), observamos o alcance de uma análise 

sintática com base em critérios semânticos, apesar de certas lacunas existentes, para descrever 

e explicar os usos desses adjetivos pelos usuários da língua. Neles são mostradas análises que 

levam em consideração os argumentos interno e externo na estrutura argumental das bases 

lexicais. 

Rompendo, inicialmente, com a visão da gramática tradicional de admitir a junção do 

sufixo -vel apenas a bases verbais, esses autores apresentam novas propostas. Salles et al. 

(2005), a partir do interesse em investigar a formação e a produtividade desse sufixo, admite a 

existência de bases verbais e substantivas nessa formação. Porém, ao tratarem das 

propriedades semânticas dos verbos que formam a base desses adjetivos, consideram apenas 

os transitivos diretos, preferencialmente os que admitem apassivação. Ainda conforme 

defendem as autoras: “Em particular, a forma derivada predica de um paciente potencial 
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definido nas propriedades semânticas do verbo que serve de base à derivação” (SALLES et 

al., 2005, p. 06). 

Para as autoras, a forma resultante desse processo de formação em que o -vel se une a 

um verbo transitivo deriva do argumento interno desse verbo que serve de base. Elas afirmam 

que, por apresentar restrições quanto aos argumentos e aos tipos de verbos, esse sufixo não se 

une a uma base verbal intransitiva, tese que não se sustenta, uma vez que em trabalhos mais 

recentes, como os supracitados, são apresentados dados formados por adjetivos de bases 

verbais diversas. 

Ao que é apresentado por Salles et al. (2005), acrescentamos a discussão trazida por 

Pereira et al. (2013), por considerá-la mais completa, tendo em vista a apresentação da 

multiplicidade das bases às quais se une o sufixo -vel para formar adjetivos. Para esses 

últimos autores, assim como ocorreram mudanças das bases verbais e substantivas, também 

diferentes significados se mantiveram ou se modificaram através de um processo 

retoricamente motivado: no Período Clássico, por exemplo, sensível tinha uma interpretação 

passiva; posteriormente a esse período, tal adjetivo adquiriu uma interpretação ativa. 

Quanto à tipologia das bases sustentadas pelas restrições de seleção do -vel, nos é 

apresentada por Pereira et al. (2013, p. 48-52) uma divisão em cinco grupos de adjetivos 

formados por esse sufixo, fundamentada em critérios semânticos das bases verbais, 

substantivas e do próprio sufixo, que recebeu novos significados. 

 

1º grupo: adjetivos formados pela união de um tema verbal do passado de verbos 

transitivos diretos com o sufixo -vel. Na formação de adjetivos a partir desse tipo de base, 

ocorre a externalização do argumento interno atuando como tema e a indicação da semântica 

de possibilidade (“que pode ser”). 

 

 Exemplo: aceitável (que se pode aceitar) / concebível (que se pode conceber) 

 

2º grupo: adjetivos formados pelo acréscimo do -vel a verbos transitivos indiretos. 

Nesse grupo, a preposição que introduz o tema é lexicalmente selecionada pelo verbo, 

podendo ser omitida quando este constituinte é realizado por uma oração completiva. Essa 

propriedade de alguns verbos transitivos indiretos admitirem o apagamento da preposição 

quando em uma oração completiva é o que permite a entrada desses no processo de formação 

de adjetivos em -vel. Nos casos que se encaixam nesse grupo, a frase que atua como objeto 
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também se associa à função de tema, como os do primeiro grupo. Aqui, ainda se preserva o 

traço semântico de possibilidade. 

 

Exemplos: 

Confiável (que se pode confiar) 

O presidente confia no apoio deste grupo de pessoas. 

O presidente confia que este grupo de pessoas o vai apoiar. 
 

Levando em consideração a explicação em torno dos adjetivos que se encaixam nesse 

segundo grupo, cabe uma ressalva: nem todos os adjetivos de base verbal transitiva indireta 

indicam possibilidade, como os autores sugerem. Há adjetivos que indicam certeza e não 

apresentam modalização unida ao sentido de agentividade, como por exemplo, responsável (X 

responde por Y). 

 

3º grupo: adjetivos formados a partir de verbos pseudotransitivos (que podem ocorrer 

com verbos de estrutura biargumental). Nesse grupo, há a presença de um sujeito com função 

de tema e um objeto atuando como um complemento oblíquo, com caráter obrigatório, 

embora pareça um adjunto. Nos exemplos abaixo, observamos que os verbos durar e variar 

exigem sempre um complemento, seja ele um sintagma nominal, o qual se assemelhe a um 

objeto (I), ou um sintagma preposicional, atuando como um complemento oblíquo (III). 

 

Exemplos: 

I. Este detergente dura uma eternidade. 

II. Este detergente é muito durável. 

III. Na Primavera, o tempo varia muito em temperatura e humidade.  

IV. Na Primavera, o tempo é muito variável. 
 

Os adjetivos desse grupo se diferenciam dos enquadrados nos grupos anteriores, uma 

vez que recebem uma interpretação ativa. 

 O primeiro ponto a ser considerado em relação à estrutura argumental subjacente aos 

adjetivos que compõem esse grupo é que, diferentemente do que é exposto por Pereira et al. 

(2013), os verbos que eles apresentam não necessitam, obrigatoriamente, de complemento. 

Uma vez que durar apresenta-se como um verbo monoargumental, a exigência estará em 

torno da presença apenas do sujeito: um detergente durável é um detergente que dura, sem a 

necessidade de complemento (uma eternidade) para assegurar a semântica do adjetivo, que, 

por si só, denota a ideia de uma maior duração do que a prevista, por exemplo. 
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4º grupo: adjetivos que só existem na forma negativa. Derivados de predicações 

negativas, têm como resultado um significado também desse caráter: “que não pode/não deve 

Vdo”. Para os autores, o que ocorre com esses adjetivos é o processo de derivação 

parassintética, em que ocorrem, simultaneamente, a prefixação (-in) e a sufixação (-vel). 

 

Exemplo: imperdível (que não se pode/não se deve perder) 

 

Esse grupo de adjetivos responde por uma característica morfológica dos adjetivos 

formados pelo -vel, já que muitos deles não apresentam uma contraparte positiva que 

corresponda a uma forma reconhecida pelos usuários da língua portuguesa, como no caso de 

imbatível. Quanto à entrada de prefixos de negação na formação desses adjetivos, há de se 

considerar que alguns prefixos acompanham o verbo que serviu de base (reprovável, 

desculpável), enquanto outros são acoplados ao adjetivo derivado (improvável, inacessível), 

explicado pelo fato de alguns verbos não possuírem essa contraparte positiva (o 

falante/escrevente não reconhece o verbo *inacessar, por exemplo,como uma palavra 

existente na língua). 

 

5º grupo: adjetivos que selecionam como base derivante um substantivo e não verbos 

que poderiam estar na base semântica de formação. A paráfrase semântica do nome, conforme 

sugerem Pereira et al. (2013), auxilia na compreensão da relação do adjetivo com o radical 

nominal e não com o verbo. 

 

Exemplo: uma casa confortável não é uma casa que conforta, mas uma casa “que tem 

conforto”. 

 

Os estudiosos excluem esse grupo de adjetivos de uma análise mais aprofundada, por 

defender que o sufixo formador de novas palavras não é o -vel, mas o -ável, pois “a vogal que 

o precede não faz parte da base nominal, que é um radical” (PEREIRA et al., 2013, p. 53). 

Inversamente a esse pensamento, consideramos o sufixo -vel na formação de adjetivos de base 

nominal, uma vez que levamos em conta aspectos voltados ao uso da língua e o que 

configura-se como semanticamente reconhecível pelos seus usuários, como o exemplo 

supracitado acerca do adjetivo confortável. 

Em meio às restrições de seleção da base dos adjetivos analisados e em relação aos 

argumentos selecionados por cada um dos tipos existentes, Pereira et al. (2013) afirmam que a 
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interpretação dos significados dos adjetivos em -vel pode ser passiva ou ativa. A passividade 

ocorre quando o argumento que desempenha a função de tema é um argumento interno, ao 

contrário da agentividade, que ocorre quando essa função é desempenhada pelo argumento 

externo da base verbal. 

As abordagens de cunho descritivo expostas nesta seção apontam para um estudo 

diferenciado dos adjetivos formados pelo sufixo -vel, uma vez que leva em consideração 

aspectos sintático-semânticos em suas análises. Observar esses adjetivos tendo em vista tais 

fatores contribui amplamente para o estudo de outros envolvidos no uso, como, por exemplo, 

elementos discursivos e pragmáticos. 

 

3.3 Abordagem da Morfologia Construcional 

 

 Por meio de uma reflexão voltada para a caracterização dos processos de formação de 

palavras complexas, focando na importância do léxico mental para que as palavras existentes 

em uma língua sejam criadas e novos significados sejam atribuídos, a Morfologia 

Construcional inaugura, no cenário linguístico, uma nova ótica sobre os estudos morfológicos. 

Com o objetivo de compreender o conhecimento morfológico, Booij (2010) reconhece que 

deve haver “um melhor entendimento da relação entre sintaxe, morfologia, léxico e das 

propriedades semânticas de palavras complexas”
12

 [tradução nossa]. 

 Tomando a palavra como ponto inicial e como instanciação de esquemas 

construcionais, a nova proposta de análise desenha seu modelo com base na Gramática de 

Construções, para a qual uma construção é definida como um pareamento de forma e 

significado, não tendo sua semântica previsível a partir de suas partes componentes 

(GOLDBERG, 1995; 2003). Para essa abordagem a palavra ganha status de construção, uma 

vez que denota esse pareamento, marcado pela forma fonológica e pelas propriedades 

morfossintáticas, representadas por meio de abstrações e de esquemas, os quais funcionam 

como expressão de generalizações de uma língua, além de especificar como novas palavras 

podem ser criadas. 

A respeito do aspecto abstrato e esquemático da língua, Booij (2005, p. 63) discorre: 

 

Um modelo morfológico coexiste, portanto, com as palavras complexas 

individuais formadas de acordo com esse modelo. Este modelo também 

                                                 
12 

(…) a better understanding of the relation between syntax, morphology, and the lexicon, and of the semantics 

properties of complex words. 
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poderá ser utilizado para criar novas palavras complexas que, por sua vez, 

serão acrescentadas ao léxico. Este modelo reflete a maneira pela qual os 

usuários adquirem sistema morfológico de uma língua. Primeiramente, 

palavras complexas individuais são aprendidas, e, posteriormente, padrões 

mais abstratos podem ser descobertos com base em correspondências de 

forma e significado entre conjuntos de palavras [tradução nossa]
13

. 
 

Assim como as demais abordagens, a Morfologia Construcional classifica a derivação 

e a composição como processos formadores de palavras; contudo, oferece uma ampliação da 

noção de palavras derivadas e compostas e as atrela diretamente ao caráter criativo da 

linguagem humana, conferindo-lhes tratamento escalar. Diferentemente de outras 

perspectivas, nesse modelo, a formação lexical, especialmente a derivação, ganha um aspecto 

sistemático. Essa visão de morfologia procura correlacionar as categorias da língua a 

diferentes propósitos interacionais e linguísticos, por meio de uma análise holística, a qual 

leva em consideração aspectos e motivações funcionais (semânticas, discursivas e 

pragmáticas). 

A correlação entre propriedades formais particulares e significados específicos para 

padrões morfológicos segue um pareamento forma-significado também particular, partindo de 

um padrão esquemático mais geral e abstrato até um mais específico. Para ilustrar a questão, 

tomemos como exemplo o sufixo holandês -bar
14

 apresentado por Booij (2005). Ao 

caracterizar sintático-semanticamente as construções com o sufixo -bar, o autor apresenta o 

significado próprio do sufixo como “aquilo/aquele que se pode X”, em que X equivale à base 

da palavra complexa, a qual pode ser um verbo transitivo direto, como via de regra (BOOIJ, 

2005) ou ainda um verbo transitivo indireto ou intransitivo (BOOIJ, 2010). 

Com base na aplicação prática da morfologia construcional e na equivalência 

semântica entre os sufixos -bar e -vel, verificamos a ocorrência de um esquema mais abstrato 

[X+sufixo] na formação de palavras complexas, apresentando slots que podem ser 

preenchidos por bases e sufixos diversos para a formação de palavras de variadas classes 

gramaticais. Em seguida, esse esquema mais geral resulta em esquemas mais específicos e 

com slots das bases parcialmente preenchidos. Ainda desses últimos esquemas resultam 

                                                 
13 

A morphological template thus coexists with the individual complex words formed according to that template. 

The templates will also be used to create new complex words of that type which in their turn will be added to the 

lexicon. This model reflects the way in which language users acquire the morphological system of a language. 

First, individual complex words are learnt, and subsequently, more abstract patterns can be discovered on the 

basis of form-meaning correspondences between sets of words. 
14 

Em seu texto, o autor apresenta o sufixo holandês -bar, que possui equivalência morfossintática e semântica 

com o sufixo -ble, no inglês e com o -vel, no português. Por esse fato, nos apoiamos em alguns aspectos da 

análise morfológica construcional proposta por ele. 
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outros ainda mais específicos, com caracterização das bases, como, por exemplo, os tipos de 

verbos e substantivos que se unem aos sufixos. 

A viabilidade de novos esquemas ainda mais específicos instanciarem um esquema 

mais geral está relacionada à produtividade do uso dos sufixos, que, segundo a visão 

construcional da morfologia, está diretamente relacionada à possibilidade de um padrão 

morfológico ser estendido a outros casos de formação (BOOIJ, 2005). 

Consideramos essa proposta esquemática pertinente, uma vez que se relaciona 

diretamente com a nossa proposta de análise, baseada, sobretudo, na Gramática de 

Construções, na qual também a Morfologia Construcional se apoia. 

 

3.4 Classificação semântica do adjetivo em -vel 

 

Diferentemente das abordagens consideradas tradicionais, que tomam o estudo do 

sufixo baseado na sua listagem etimológica e seus significados estáticos, o tratamento dado 

por alguns linguistas ao mesmo objeto apresenta novidades. Uma vez que os processos de 

formação de palavras são expostos ao lado da importância dos processos criativos da 

linguagem humana, a derivação por sufixação recebe uma descrição sintática com base em 

aspectos semânticos. 

Linguistas como Neves (2011) e Castilho (2014) empreendem uma abordagem 

descritiva dos adjetivos, levando em consideração novos usos e atribuindo-lhes novas 

análises. Inicialmente, os dois autores enquadram os adjetivos da língua portuguesa, de 

maneira geral, em subclasses definidas por meio de critérios sintático-semânticos. Neves 

(2011) os classifica em qualificadores, visto que qualificam o substantivo a que se unem, e 

classificadores, os quais trazem em si uma indicação objetiva da subclasse dos substantivos. A 

essa classificação, Castilho (2014) acrescenta, ainda, os modalizadores e os quantificadores. 

Neves (2011) propõe, ainda no interior da classificação dos qualificadores, uma 

subclassificação em avaliativos e modalizadores, estes divididos em modalizadores 

epistêmicos e deônticos e aqueles em avaliadores de propriedades intensionais e de avaliação 

psicológica. O exemplo apresentado pela autora retrata um adjetivo formado pelo sufixo -vel 

em uma classificação de avaliativo, uma vez que predica, de maneira subjetiva, sobre um 

contexto oracional. 

“A relação incestuosa entre empresários e governo coleguinhas já levou as elites do 

país a uma situação de atraso INACREDITÁVEL.” (NEVES, 2011, p. 190 [grifo da autora]). 
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Com uma abordagem funcional centrada no uso, Silva (no prelo) propõe a análise dos 

adjetivos de maneira geral a partir de seu caráter multifuncional, tomando-os como “o recurso 

linguístico utilizado para verbalizar uma modificação operada na conceitualização de um 

elemento referencial (representado por um nome-substantivo) ou de um segmento discursivo 

(expresso por um enunciado ou por um bloco textual mais amplo)”. Diante disso, o autor 

sugere um refinamento da caracterização semântica da classe dos adjetivos proposta por 

autores como Neves (2000), Borba (1996), Liberato (2001), Azeredo (2010) e Castilho 

(2010), que os dividem em: qualificadores – atribuem aos substantivos uma propriedade, uma 

característica, um modo de ser – e classificadores – delimitam o significado do substantivo, 

colocando-o em uma subcategoria semântica. 

Vejamos, a seguir, a classificação proposta por Silva (no prelo): 

 

Quadro 2: Tipologia funcional dos adjetivos 

Categorias gerais Subcategorias Exemplificação 

 

 

 

Classificadores 

(Delimitam o conteúdo 

referencial) 

Denominativos 

(Compõem um único bloco lexical 

de valor referencial) 

semana santa, ano novo, ser humano, bom 

senso 

Tipológicos 

(Especificam/Restringem o 

conteúdo referencial) 

polícia civil, medicamento injetável, 

telefonia móvel, copo descartável 

Circunstanciadores 

(Deverbais que circunscrevem o 

referente em uma dada 

ação/situação eventual) 

 

livro escolhido, informação solicitada,  

medida cabível, alunos inscritos 

 

Determinativos 

(Situam local/temporalmente o 

conteúdo referencial ou o 

quantificam indefinidamente)  

Situadores 

(Identificam local ou 

temporalmente o referente) 

primeira página, dia seguinte, porta lateral, 

próxima parada 

Quantificadores 

(Indicam quantidade quase sempre 

indefinida do referente) 

diversos planos, inúmeras vantagens, 

múltiplas funções, esforço duplicado 

 

 

Qualificadores 

(Descrevem ou avaliam o 

conteúdo referencial) 

Descritivos 

(Apresentam um(a) aspecto/ 

característica mais objetivo(a) do 

referente) 

 

olhos verdes, casa enorme, pessoa honesta, 

homem violento 

Avaliativos 

(Exprimem um julgamento 

valorativo/subjetivo do conteúdo 

referencial) 

 

ótima chance, provável hipótese, perda 

irreparável, dia agradável 

Fonte: Silva (no prelo) 

 Por se tratar de uma classificação com base nos variados usos dos adjetivos, para Silva 

(no prelo), um mesmo adjetivo pode admitir classificação diversa, dependendo do contexto 
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semântico-sintático em que ocorre. Nesse caso, não é possível estabelecer, a priori, uma 

categorização fixa para muitos adjetivos. Sendo assim, um adjetivo pode ser classificado 

como descritivo numa dada ocorrência, por exemplo, e como avaliativo em outra; ou, ainda, 

como descritivo em uma situação e tipológico em outra. 

 Podemos ilustrar isso com as amostras que seguem: 

 

(A1) No banheiro tem um sanitário, um bidê, uma pia, uma cortina no box, azuleijo e piso branco; 

vem a cozinha nela tem uma estante, onde guardamos as papeladas, uma mesa redonda, a 

geladeira, uma maca e uma pia; logo após vem o quintal e os dois quartos o que o vigia mora, e 

um que esta vago, o maior deles. (Corpus D&G, Natal, Escrita, p. 125) 

 

(A2) era uma vez um homem... um prefeito de uma cidade que ia ter uma data comemorativa… mas a 

cidade não tinha dinheiro... pra fazer essa festa... então... o prefeito disse... “cada pessoa vai 

trazer um copo de vinho branco e de/ derramar no barril que vai ficar no centro da cidade”... 

(Corpus D&G, Natal, Fala, p. 190) 

 

(B1) Era um lugar onde só havia duas casas grandes, um cemitério abandonado e uma estrada muito 

perigosa que passava só caminhões pesados em auta velocidade. Em uma das casas morava um 

velho sozinho, e a outra estava desocupada. (Corpus D&G, Natal, Escrita, p. 14) 
 

(B2) […] o Brasil tem grandes jogadores aqui dentro... né... ganham menos... têm mais interesse de 

mostrar seu futebol num é? pra... pra... pra assim se promover e... e ir pra fora também né?... 

(Corpus D&G, Natal, Fala, p. 13) 

 

 O adjetivo branco em (A1) deve ser classificado como descritivo, pois exprime um 

atributo que caracteriza fisicamente o referente (a cor do piso); já em vinho branco (A2), esse 

mesmo adjetivo não significa, de fato, cor, e sim um certo tipo de vinho, devendo ser 

classificado, portanto, como tipológico, pois, nesse contexto, especifica o referente. Em (B1), 

o adjetivo grandes classifica-se como descritivo, visto que conceitualiza uma característica 

física do referente casas (ou seja, casas de amplas dimensões/espaçosas); entretanto, em 

grandes jogadores (B2), esse adjetivo não se refere ao tamanho físico dos jogadores; em vez 

disso, funciona como avaliativo, uma vez que designa um julgamento valorativo, de natureza 

subjetiva, equivalendo, mais ou menos, a ótimos/excelentes. 

 Pelos motivos expostos, consideramos as classificações propostas pelos linguistas 

mencionados pertinentes para a análise funcional dos adjetivos em -vel que propomos neste 

estudo. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo de análise está dividido em quatro partes: a primeira, referente à 

quantificação dos dados relativos à construção em estudo – [X-vel]Adjetivo –; a segunda, 

relacionada às propriedades construcionais e à rede esquemática dessa construção; a terceira, 

relativa à análise de aspectos formais; e a última, reservada ao exame de fatores funcionais 

envolvidos nos usos dessa construção. 

 

4.1 Aspectos quantitativos das amostras coletadas 

 

Com base no levantamento dos dados do corpus D&G, identificamos 61 types
15

 

distintos de adjetivos formados pelo sufixo -vel, distribuídos em 260 ocorrências (tokens). Na 

tabela que segue, detalhamos todos os adjetivos encontrados nos corpora D&G e web. Nela 

são considerados os tipos distintos de adjetivos e o número de ocorrências, considerando suas 

bases derivacionais. 

 

Tabela 1 - Adjetivos nos corpora D&G e web considerando as bases derivacionais 

  

 

ADJETIVOS 

BASES 

DERIVACIONAIS 

OCORRÊNCIAS 

Verbal Nominal D&G Web Total 

1 [Im]possível
16

 x  49 4 53 

2 Horrível  x 24 2 26 

3 Agradável x  19 8 27 

4 [In]crível x  16 0 16 

5 Terrível  x 10 1 11 

6 Confortável  x 8 0 8 

7 Provável x  1 6 7 

8 Tratável x  2 4 6 

9 [In]suportável x  2 4 6 

10 [Des]agradável x  6 0 6 

11 Retornável x  0 6 6 

                                                 
15

 Obviamente, é bem maior a quantidade de types de adjetivos em -vel. Isso pelo fato de haver muitos 

outros não presentes nos corpora selecionados bem como em razão das possibilidades de formação 

lexical com base nesse esquema construcional morfológico. 
16

 Em casos como esse, estamos considerando uma só base lexical, posto que o prefixo é acrescentado 

posteriormente ao adjetivo com -vel já existente. 
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12 Sensível x  4 1 5 

13 Miserável  x 3 1 4 

14 Confiável x  0 4 4 

15 [In]compatível x  4 0 4 

16 Saudável  x 2 1 3 

17 Conversível x  1 2 3 

18 [I]móvel x  3 0 3 

19 Reciclável x  0 3 3 

20 Considerável x  1 1 2 

21 Disponível x  1 1 2 

22 Responsável x  2 0 2 

23 [In]descritível x  2 0 2 

24 Inesquecível x  2 0 2 

25 [In]suportável x  2 0 2 

26 Potável  x 2 0 2 

27 Rentável x  0 2 2 

28 Incansável x  0 2 2 

29 Comestível x  0 2 2 

30 [In]superável x  0 2 2 

31 [In]falível x  0 2 2 

32 Lavável x  0 2 2 

33 Levantável x  0 2 2 

34 Dobrável x  0 2 2 

35 Amável x  0 2 2 

36 Descartável x  0 2 2 

37 Acessível x  1 0 1 

38 [In]evitável x  1 0 1 

39 Vulnerável  x 1 0 1 

40 Razoável  x 1 0 1 

41 [In]dissolúvel x  1 0 1 

42 Diluível x  1 0 1 

43 [I](r)reparável x  1 0 1 

44 [In]curável x  1 0 1 

45 [In]sustentável x  1 0 1 

46 Viável  x 1 0 1 

47 Preferível x  1 0 1 

48 Aceitável x  1 0 1 

49 Lamentável x  1 0 1 

50 Imbatível x  1 0 1 

51 Deplorável x  1 0 1 

52 [I](r)reconhecível x  1 0 1 

53 [In]controlável x  1 0 1 
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54 Amigável  x 0 1 1 

55 Identificável x  0 1 1 

56 Durável x  0 1 1 

57 Impensável x  0 1 1 

58 Imprescindível x  0 1 1 

59 [In]dispensável x  0 1 1 

60 Transferível x  0 1 1 

61 Separável x  0 1 1 

Total 

% 

61 

(100) 

51 

(83,61) 

10 

(16,39) 

183 

(70,4) 

77 

(29,6) 

260 

(100) 

Fonte: autoria própria 

 

Como podemos observar na tabela 1, encontramos 61 tipos de adjetivos em -vel, 

distribuídos em 260 ocorrências nos diversos textos que compõem os corpora D&G e web, 

conforme suas bases derivacionais: dos 61 types de adjetivos, 51 (83,61%) destes 

correspondem a derivados de bases verbais, enquanto apenas 10 (16,39%) são de base 

nominal. Esse resultado é compatível com a hipótese que levantamos inicialmente quanto à 

probabilidade de termos mais adjetivos dessa origem, uma vez que, na maioria das amostras 

selecionadas, os types adjetivais pressupõem eventos, os quais são convencionalmente 

expressos por verbos. 

Cabe observar, entretanto, o número de ocorrências dos adjetivos de base nominal, 

especialmente, horrível (24), terrível (10) e confortável (8). A (re)incidência considerável 

desses construtos adjetivais se deve, em parte, ao fato de haver, sobretudo no Corpus D&G, 

muita interferência avaliativa dos informantes sobre algo informado. 

 

4.2 Propriedades da construção [X-vel]Adjetivo 

 

Nesta seção, apresentamos a rede esquemática da construção [X-vel]Adjetivo, 

delineando os esquemas, os subesquemas e as microconstruções que fazem parte de sua rede 

construcional, além das propriedades inerentes às construções (Esquematicidade, 

Produtividade e Composicionalidade), com base no que se encontra no capítulo 2. 

 

4.2.1 Esquematicidade 

 

A construção [X-vel]Adjetivo instancia um esquema geral e mais abstrato [[x]xysuf]y 

(BOOIJ, 2010; GONÇALVES, 2016), o qual funciona para formar palavras na língua 
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portuguesa que possuem um sufixo unido a uma base lexical. Os itens lexicais formados a 

partir desse esquema construcional mais geral pertencem a classes distintas, constituídas de 

sufixos diversos, como, por exemplo, tratável, atraente, trabalhador, pensativo, lavagem, 

entendimento, maravilhoso. 

 Assumindo um nível de esquema menos geral do que o descrito, a construção [X-

vel]Adjetivo representa um esquema superordenado na rede construcional proposta aqui. 

Apresenta-se como uma construção parcialmente especificada, nos termos de Goldberg 

(2003), uma vez que se compõe de um slot a ser preenchido por um tema (radical + vogal 

temática), compreendendo a base lexical, e outro já preenchido, correspondendo ao sufixo -

vel, os quais constituem, prototipicamente, a categoria lexical Adjetivo como resultado dessa 

operação. Uma vez que o sufixo -vel pode formar adjetivos e, muito raramente, substantivos, 

a identificação da classe de palavras correspondente à construção é determinante para apontar 

a formação de palavras nominais adjetivas a partir desse modelo/padrão. Com o 

preenchimento desses espaços, verificamos uma perda parcial da esquematicidade dessa 

construção, o que confirma sua condição de parcialmente esquemática (ou parcialmente 

especificada), com significado prototípico de “Que pode Vpassivo”. 

Demonstramos esse fenômeno por meio da representação esquemática a seguir, com 

base em Traugott e Trousdale (2013): 

 

Esquema 2 - Rede construcional de [X-vel]Adjetivo 

 

 

confiável 

responsável 

compatível 

disponível 

tratável 

dispensável 

reconhecível 

diluível 

[X-vel]Adjetivo 

[V-vel] [N-vel] 

[VTD-vel] [VTR-vel] [VDit-vel] [VInt-vel] [NConc-vel] [NAbst-vel] 

aplicável 

adaptável 

transferível 

móvel 

miserável 

razoável 

durável 

findável 

cabível 

falível 

potável 

viável 

 

Fonte: autoria própria 
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No nível subesquemático, a construção [X-vel]Adjetivo é instanciada pelos subesquemas 

[V-vel] e [N-vel]. Aqui, temos o elemento X preenchido, o qual corresponde a um verbo (V) 

ou a um nome (N), configurando-se como as bases às quais se une o sufixo -vel para formar 

adjetivos: aceitável, tratável, lavável (bases verbais) e miserável, terrível, viável (bases 

nominais). 

Em um nível de menor esquematicidade estão as microconstruções, em que os 

elementos presentes, além de preenchidos, são mais específicos. Uma vez que os 

subesquemas apontam para as classes gramaticais que preenchem os espaços das bases que 

formam os adjetivos em -vel, tais classes podem ser apreendidas com maior especificidade. 

Os subesquemas [V-vel] e [N-vel] são instanciados por microconstruções que compreendem 

tipos diversos de bases verbais, quais sejam: transitivo direto (VTD), transitivo relativo 

(VTR), ditransitivo (VDit) e intransitivos (VInt) e, em número mais limitado, de nomes – 

concreto (NConc) e abstrato (NAbst). 

Correspondendo às instâncias de uso em contextos particulares, estão os construtos. 

Segundo Traugott e Trousdale (2013), estes representam tokens empiricamente atestados, ou 

seja, correspondem às manifestações dos usuários de uma língua com propósitos 

comunicativos singulares. São os adjetivos presentes em textos falados ou escritos nas mais 

diversas situações de interação verbal, entre eles, adjetivos como terrível, acessível, 

considerável, improvável, inesquecível, durável, saudável, por exemplo. 

 

4.2.2 Produtividade 

 

A construção [X-vel]Adjetivo apresenta certa produtividade de types subesquemáticos e, 

principalmente, microconstrucionais. Na Tabela 2, a seguir, apresentamos os subesquemas e 

as respectivas microconstruções que eles sancionam, considerando, ainda, a quantificação dos 

tipos adjetivais relacionados a cada type microconstrucional identificados nos corpora, tal 

como já apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 2 - Types subesquemáticos e microconstrucionais da construção [X-vel]Adjetivo 

Subesquema [V-vel] Subesquema [N-vel]  

 

Total 

(%) 

Microconstruções – 4 Microconstruções - 2 

1 VTD 2 VTR 3 VDit 4 VInt Total 

(%) 
1 NConc 2 NAbst Total 

(%) 

33 

(64,71) 
10 

(19,61) 
4 

(7,84) 
4 

(7,84) 
51 

(83,61) 
4 

(40) 
6 

(60) 
10 

(16,39) 
61 

(100) 

Fonte: autoria própria 

 

Diante desses resultados, podemos constatar que o subesquema de base verbal 

instancia-se por um número maior de microconstruções, a saber, quatro (4), as quais 

correspondem, respectivamente, às formadas a partir das bases de VTD, VTR, VDit e VInt. Já 

o subesquema de base nominal é instanciado apenas por duas (2) microconstruções: a que tem 

por base NConc e a que se forma por NAbst. 

A relativa produtividade de types microconstrucionais se deve mais à diversidade de 

bases verbais – de diferentes naipes transitivos – incorporadas ao subesquema que licencia 

essas bases cujos adjetivos a ela associados representam 83,61% dos tipos identificados nos 

corpora. Portanto, essa produtividade da construção [X-vel]Adjetivo se confirma no fato de esta 

ter sancionado uma certa variedade de bases lexicais (verbais e nominais) que foram 

agregadas a essa construção (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

Cabe ressaltar, ainda, a alta frequência de tipos adjetivais oriundos dos VTD se 

comparada com a dos demais tipos de adjetivos também de base verbal. Isso se mostra no fato 

de, sozinhos, responderem por mais da metade (64,71%) dos pertencentes às outras 

microconstruções de base verbal. Esse resultado parece confirmar a hipótese de que, 

possivelmente, seriam encontrados mais adjetivos derivados de base verbal, posto que o 

sufixo dessa categoria de adjetivo remete, em termos prototípicos, a um evento de 

conceitualização transitiva em que um paciente é afetado pela ação de um agente/causativo. 

Por meio da herança por instanciação, nos termos de Goldberg (1995), estendida por 

Booij (2010) para a morfologia construcional, verificamos que formações de base verbal e de 

base nominal são instanciações de um esquema mais abstrato e geral – [X-vel]Adjetivo –, com a 

semântica comum entre si de “algo que é possível”. Mais especificamente, por meio da noção 

de herança default, que, segundo Booij, é crucial para o entendimento das relações de 

herança, consideramos que as microconstruções formadas por bases verbais diversas e, 

principalmente, as de base nominal, o que não estava previsto pela moldura semântica desse 
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tipo de adjetivos (prototipicamente relacionados à ideia de passividade atribuída ao referente 

nominal a que se associam), se deve ao fato de possuírem algumas características em comum 

herdadas de um nó mais baixo na rede construcional. 

Conforme Gonçalves (2016, p. 35), “nem toda informação de nós predominantes é 

inteiramente preservada”. Assim, apesar de não apresentarem todas as características do 

protótipo, que seriam os derivados de base verbal transitiva direta em que há afetamento do 

objeto envolvido, os derivados de base nominal mantém algum tipo de relação com aqueles. 

Por isso, torna-se possível fazermos generalizações acerca desses adjetivos que se 

afastam dos prototípicos. Formas como miserável e saudável são instâncias da construção [X-

vel]Adjetivo por meio de herança default, uma vez que são adjetivos terminados em -vel já 

lexicalizados, podendo ser analisados de maneira holística. 

Baseando-nos na análise feita por Gonçalves (2016, p. 35) acerca do sufixo verbal da 

língua portuguesa -nte, que é categorialmente associado a verbos para formar substantivos, 

consideramos que os adjetivos formados pelo sufixo -vel são passíveis de análise similar, uma 

vez que os derivados em -vel a partir de bases nominais herdam algumas propriedades 

comuns aos protótipos (os de base verbal transitiva direta), como: os produtos da operação 

X+vel são adjetivos
17

 e as cenas associadas remetem à semântica de não agentividade, o que 

pode corresponder a um certo grau de “passividade”. 

Observando as microconstruções que instanciam a construção em estudo, verificamos 

que também houve expansão da classe hospedeira, nos termos de Himmelmann (2004), a 

qual se caracteriza como um fator relevante para o aumento da produtividade. Assim, além da 

base verbal transitiva direta, foram licenciadas bases verbais transitivas relativas, intransitivas, 

ditransitivas e bases nominais à construção [X-vel]Adjetivo. A expansão da classe de 

hospedeiros também está relacionada à semântica da construção, visto que esta licencia 

microcontruções com significado de passividade (“que pode Vpassivo”) e de causatividade (“que 

causa/promove N”), não estando esta vinculada à noção de agente, conforme diferenciação 

feita na nota de rodapé 1 (p. 14). 

 

                                                 
17

 Como explicitado anteriormente, nossa análise considera apenas as palavras formadas pelo sufixo -vel com 

função de adjetivo, descartando as de função nominal formadas pelo mesmo sufixo. 
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4.2.3 Composicionalidade  

 

Segundo Traugott e Trousdale (2013), quando o usuário de uma língua pode 

estabelecer links entre a forma ou o significado de um construto e o significado ou a forma de 

subesquema(s) existente(s) na rede, não se dando uma relação simétrica/ “perfeita” do 

pareamento, ocorre mismatch. É o que acontece quando um falante do português copia o 

modelo formal da construção [X-vel]Adjetivo sem copiar a sua semântica de passividade para a 

formação de novos adjetivos. Nesse caso, a analogia teve papel fundamental na formação de 

novos construtos na rede – especialmente em relação aos de bases substantivas –, uma vez 

que também permitiu a formação de adjetivos dessa natureza a partir da associação com 

algum aspecto da construção matriz. 

Essa análise está diretamente relacionada à não composicionalidade dessa construção, 

visto que não permite recuperar o significado do todo através do significado de suas partes. 

Ao observarmos a rede dos adjetivos formados pelo sufixo -vel, constatamos que a ideia de 

passividade não se manteve em alguns adjetivos. Esse sufixo foi perdendo sua transparência 

semântica – fator parcialmente responsável pelo aumento da classe hospedeira – e, por isso, 

há um certo descompasso entre forma e função na rede construcional. A frequência de uso 

dessa construção pode ser um fator relevante para a perda de sua composicionalidade. Desse 

modo, à medida que novos usos emergiram, novos significados foram acrescentados à rede. 

 

4.3 Aspectos formais da construção [X-vel]Adjetivo 

 

Nesta seção, apresentamos a construção [X-vel]Adjetivo com base na arquitetura 

construcional proposta por Croft (2001), tomando como parâmetro os planos de análise que 

contemplam o pareamento forma-função. Para o plano da forma, consideramos aspectos 

fonético-fonológicos, morfológicos e sintáticos; para o da função, aspectos semânticos, 

discursivos e pragmáticos. Para uma melhor adequação do modelo e para as nossas 

expectativas de análise, sugerimos a união de alguns desses planos, conforme o que se 

apresenta a seguir: aspectos fonético-fonológicos, aspectos sintático-semânticos e aspectos 

discursivo-pragmáticos. 
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4.3.1 Caracterização fonético-fonológica 

 

Do ponto de vista fonético-fonológico, a construção [X-vel]Adjetivo configura-se como 

um vocábulo paroxítono terminado em ditongo decrescente, cuja sílaba tônica situa-se na 

vogal temática. Daí porque constitui-se sempre como um vocábulo com, no mínimo, duas 

sílabas. As sílabas pretônicas expressam a base lexical – ou radical – do vocábulo (às vezes, 

acompanhada de material fonológico prefixal) e a postônica realiza o sufixo. 

Vejamos os seguintes esquemas, por meio dos quais, grosso modo, procuramos ilustrar 

a dinâmica fonético-silábica da construção em foco: 

 

Esquema 3 - Aspectos fonético-silábicos da construção [X-vel]Adjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Em alguns casos, há modificações fonológicas na formação dos adjetivos em -vel, as 

quais se apresentam em três contextos fonológicos distintos, conforme explicitados a seguir. 

 

I. Em certas microconstruções adejtivais derivadas de verbos com /d/ ou /t/ na sílaba 

final, ocorre mudança dessas consoantes para /s/ na formação da microconstrução. 

Exemplos: compreender /d/ > compreensível /s/; permitir /t/ > permissível /s/. 

II. Em microconstruções adjetivais de verbos derivadas de pôr, há recuperação de 

material fonológico da raiz latina ponere na formação da microconstrução. 

Exemplo: dispor > disponível; decompor > decomponível. 

III. Em microconstruções que têm como base verbos da 2ª conjugação, o fonema da vogal 

temática /e/ muda para /i/ na formação da microconstrução. 

Exemplo: caber > cabível; conter > contível. 

 

(1) (2) 

crí- 

-vel 

-crí- 

-vel in- 
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Essas especificidades da construção são relevantes, uma vez que representam padrões 

fonético-fonológicos implicados na formação construcional de adjetivos em -vel enquadrados 

nesses casos. Significa que o falante e o ouvinte não apreendem apenas um modelo morfo-

sintático e funcional dessa construção, mas também propriedades relacionadas ao plano da 

forma/substância da expressão, nos termos de Hjelmslev (1975). 

 

4.3.2 Anatomia morfológica 

 

 Para a caracterização morfológica da construção [X-vel]Adjetivo, tomamos como base o 

estudo morfológico de cunho funcionalista realizado por Flôres e Vernes (2004). Para isso, 

serão apresentados esquemas morfológicos que correspondem à formação dos adjetivos em -

vel da língua portuguesa. 

 No Esquema 4, a seguir, está representada a estrutura morfológica dos adjetivos 

formados pelo sufixo -vel. Esse esquema parece ser o mais geral, aplicando-se tanto a 

adjetivos derivados de verbos como de nomes. 

 

Esquema 4 - Representação morfológica da construção [X-vel]Adjetivo 

 

 

A 

Suf X 

Rad VT 
 

 

Fonte: autoria própria 

 

No esquema 5, a seguir, apresentamos a constituição morfológica dos adjetivos 

formados a partir de uma base verbal. 
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A 

Suf V 

Rad VT 

prov- -á- -vel 

Esquema 5 - Representação morfológica do adjetivo deverbal em -vel 

 

 

A 

Suf V 

Rad VT 

fal- -í- -vel 
 

 

Fonte: autoria própria 

 

Na formação dos adjetivos em -vel, há uma preferência pela vogal temática -a-, ou 

seja, a partir de bases verbais da 1ª conjugação. Essa formação se apresenta como a mais 

prototípica, produtiva e frequente desse grupo de adjetivos (ver tabelas 1 e 2), abarcando, 

inclusive, os formados de bases nominais, como explicitado no Esquema 6: 

 

Esquema 6 - Representação morfológica do adjetivo em -vel derivado de base nominal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Quanto à presença de prefixos na formação desses adjetivos, há três situações a serem 

consideradas: 

 I. Há casos em que consideramos a junção do sufixo -vel à palavra primitiva 

anteriormente ao prefixo, uma vez que corresponde a uma forma existente na língua 

portuguesa, como no exemplo descrito pelo esquema 7. No caso em questão, uma explicação 

possível é a de que o prefixo tenha acessado o adjetivo com -vel e não o verbo provar, pois 

*improvar não se mostra como uma forma aceitável. Do mesmo modo ocorre com o adjetivo 

inviável, derivado do nome via, uma vez que a forma *invia não é reconhecida na língua. 

(2) (1) 

A 

Suf N 

Rad VT 

pot- -á- -vel 
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Sendo assim, o prefixo -in/-im reflete o fenômeno semântico da negação acrescida ao 

significado do adjetivo primitivo. 

 

Esquema 7 - Representação morfológica do adjetivo em -vel anterior à prefixação 

 

Fonte: autoria própria 

 

II. Há casos em que, diferentemente da situação I, o prefixo acompanha o verbo ou o 

nome, e o sufixo acessa a palavra já derivada por prefixação, tal como se encontra no 

esquema 8, abaixo: 

 

Esquema 8 - Representação morfológica do adjetivo derivado de adjetivo em -vel com prefixo 

integrado 

 

                         (1)            (2)    

 

 

 

Nesses casos, verificamos que o prefixo re- já se apresentava no verbo reprovar antes 

de este formar o adjetivo reprovável, fornecendo à palavra um sentido negativo e não mais o 

significado etimológico de repetição. O adjetivo desconfortável segue a mesma linha de 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Suf 

V 

Rad VT 

prov- -á- -vel 

A 

Pref 

im- 

 

 

 

 

 

 

A 

Suf 

V 

Rad VT 

prov- -á- -vel 

V 

Pref 

re- 

Fonte: autoria própria 

 

 

 

 

 

 

A 

Suf 

V 

Rad VT 

-confort- -á- 

- 

-vel 

N 

Pref 

-des- 
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formação, uma vez que há na língua a palavra desconforto reconhecida pelos usuários da 

língua como uma forma possível, também de valor negativo. 

III. Há casos em que o adjetivo derivado apresenta dois prefixos em sua formação: um 

que acessou a palavra primitiva e outro que acessou o adjetivo já derivado. Nesse caso, há a 

combinação dos dois contextos morfológicos descritos anteriormente nas situações I e II. 

 

Esquema 9 - Representação morfológica do adjetivo em –vel que apresenta dois prefixos 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Suf 

V 

Rad VT 

-conhec- -í- 

- 

-vel 

V 

Pref 

-(r)re- 

A 

Pref 

i- 
 

 

Fonte: autoria própria 

 

Na formação do adjetivo irreconhecível (Esquema 9), o verbo reconhecer já trouxe 

consigo o prefixo re-, que atua como o primeiro prefixo a acessar a palavra. O prefixo i-, por 

sua vez, acessou o adjetivo já configurado com o primeiro prefixo, sendo, assim, o segundo 

prefixo a acessar a palavra adjetivada, visto não haver registro na língua da palavra 

*irreconhecer.  

Os adjetivos em -vel apresentam morfologia dependente, isto é, pressupõem um 

referente nominal (substantivo ou equivalente), com que se relacionam, para se flexionarem. 

Outra particularidade desses adjetivos é a de apresentarem apenas flexão de número e não de 

gênero. 

 

4.3.3 Escopo e estatuto sintáticos 

 

A construção em estudo pode apresentar-se em contextos sintáticos distintos, 



64 

 

desempenhando a função de adjunto e a de predicativo (do sujeito ou do objeto), assim como 

assumindo diferentes posições nos sintagmas. Como componente periférico de uma 

construção nominal, realizada por um sintagma nominal (SN), a construção adjetival aparece 

em posição pré-nominal ou pós-nominal, na condição de adjunto adnominal, subordinado em 

relação ao nome nuclear do SN, conforme amostras (4) e (5): 

 

(4) Uma experiência que considero interessante e a dos meus pais, que por uma incrível coincidência 

se conheceram. (Corpus D&G, Natal, Escrita, p. 100). 

 

(5) num tem cozinha lá... é a cama... a cama... a mesinha... a televisão em cima... um bocado de 

coisa... eles se ajeitam... eles ajeitam cada coisa incrível... eu fico só imaginando... como é que um 

pessoal pode morar num lugar desse... num tem conforto... sabe? e... o meu patrão minha filha... é 

super chato... super exigente... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 121). 
 

  

Nas amostras dadas, temos o adjetivo incrível em (4) compondo o SN uma incrível 

coincidência, assumindo a função de atributo modificador (adjunto adnominal) do referente 

coincidência, em posição anteposta ao nome; em (5), incrível é participante do SN cada coisa 

incrível, também desempenhando o papel de modificador referencial – cada coisa –, porém 

em posição pós-nominal. A diferença de posição parece relacionar-se a funções distintas: a 

colocação pré-nominal indicia reforço/ênfase à semântica do adjetivo, intensificando-o. 

 A construção adjetival em estudo também pode atuar como núcleo de uma construção 

sintagmática predicativa do sujeito (nominal ou oracional) ou do objeto, podendo vir ou não 

acompanhada por um verbo de ligação. 

Vejamos as seguintes amostras: 

 

(6) essa foi mais uma das minhas experiências de estudante... outra foi com esse mesmo diretor... ele 

era terrível... e com esse negócio de horário... quando ele dizia assim... “hoje tem que fazer uma 

coisa”... tínhamos que fazer aquilo... né... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 17). 

 

(7) É lamentável, porém, que os humanos não tem respeitado mais esta ordem de Deus, através do 

modo correto: o casamento. (Corpus D&G, Niterói, Escrita, p. 28). 

 

(8) eu gosto de ficar no meu quarto... [...] eh... tem telefone... eu telefono para as minhas colegas de 

lá... fico no quarto vendo televisão... eu acho super confortável... é o lugar da casa que eu mais 

gosto de ficar... (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, p. 21). 

 

 Na amostra (6), o adjetivo terrível atua como predicativo do sujeito acompanhado de 

um verbo de ligação (ele era terrível), enquanto na amostra (7) o adjetivo lamentável 

apresenta-se como predicativo de um sujeito oracional (que os humanos não tem respeitado 
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mais esta ordem de Deus). Em (8), o adjetivo confortável comporta-se como um predicativo 

do objeto, sem a presença do verbo de ligação (eu acho [o quarto] super confortável). É 

importante considerarmos a possibilidade de esses adjetivos serem precedidos por 

intensificadores, no caso em tela, o intensivo super. 

 A construção [X-vel]Adjetivo também se configura como avaliativa sobre uma 

informação feita pelo próprio locutor ou pelo interlocutor. Nesse caso, trata-se do uso dessa 

construção com função mais pragmática, de valor (inter)subjetivo, em que apresenta certa 

independência sintática. Isso pode ser conferido no excerto que segue. 

 

(9) Bem, como eu ainda não tinha carona para voltar, pedi para a Cristiana e ela aceitou. 

Quando a festa acabou, a Cristiana e eu ficamos esperando a mãe dela, só que eu fiquei com um 

grupo de amigos conversando. De repente nós vimos o carro dela indo embora. A gente ainda 

chamou, fez sinal, mas ela fingiu que não nos via e foi embora me deixando à pé. Foi horrível. O 

único jeito foi dormir na casa da Lílian. (Corpus D&G, Juiz de Fora, Escrita, p. 39). 

 

 O adjetivo horrível atua, na amostra (9), predicando sobre um bloco textual, utilizado 

pelo falante para avaliar a situação descrita. Esse fato mostra a possibilidade de a construção 

adjetival aparecer “sozinha”, isto é, sem ter qualquer relação semântica nem sintática com um 

termo específico na construção oracional. Assim, difere dos demais usos em que o adjetivo 

tem escopo limitado e mais definido nas relações oracionais. 

 Ainda em sua configuração sintática, os adjetivos formados pelo sufixo -vel podem 

compor construções idiossincráticas, como “por incrível que pareça”. Vejamos ocorrências 

desse caso nas amostras (10) e (11): 

 

(10) [...] tinha uma igreja grande que era aberta pra comunidade... e era vazia... né... e o povo 

chegava... lá e na hora que o coro tava cantando... aquele desafinado... o padre falando... ficava 

todo mundo dormindo né... o povo não ligava só que depois que começou aquela animação do 

coro... por incrível que pareça... começou a chamar mais gente né... pra igreja... aí... e ela 

continuava ensaiando esse coro né... as irmãs gostavam muito e eram muito animadas... 

participando... super animadas participando do coral... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 131). 

 

(11) foi super bom pra mim porque...poxa... me ofereceram um trabalho... foi uma coisa que:... por 

incrível que pareça... eu nem procurei assim... né? mas foi ótimo... foi super bom... (Corpus D&G, 

Rio de Janeiro, Fala, p. 66). 
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 É importante observarmos que o bloco (chunk
18

) por incrível que pareça é utilizado 

nas duas amostras com um significado comum: algo inesperado que ocorreu. Nesse sentido, 

constitui igualmente um caso de atitude avaliativa do locutor a respeito de uma dada 

informação: em (10), a avaliação decorre da surpresa da informante quanto ao fato de a 

animação do coro ter começado a chamar mais gente pra igreja; em (11), a mesma 

construção é utilizada para expressar a admiração do falante por lhe terem oferecido um 

emprego embora não o tenha procurado. Em ambos os casos, tal como na ocorrência em (9), 

essa construção assume um valor mais pragmático, de caráter (inter)subjetivo, por meio da 

qual o locutor expressa sua posição em relação a algo que enuncia. 

 

4.4 Aspectos funcionais da construção [X-vel]Adjetivo 

 

Nesta seção, concentramo-nos no exame de aspectos funcionais da construção [X-

vel]Adjetivo. Em primeiro lugar, abordamos as características semânticas dessa construção e, 

posteriormente, as motivações discursivo-pragmáticas envolvidas em seu(s) uso(s). 

 

4.4.1 Aspectos semânticos 

 

Na discussão acerca das características semânticas da construção [X-vel]Adjetivo, 

fazemos, em um primeiro momento, a caracterização das bases derivacionais verbais e 

nominais envolvidas na formação dos adjetivos em -vel, através da análise de suas estruturas 

argumentais. Posteriormente, explicitamos a proposta de um continuum para a análise dos 

graus de agentividade e de afetamento do objeto implícitos na formação dessa construção. Por 

fim, apresentamos uma classificação tipológica dos adjetivos em -vel baseada em critérios 

semântico-sintáticos. 

 

4.4.1.1 Transitividade e estrutura argumental subjacentes à construção [X-vel]Adjetivo 

 

 Bases derivacionais verbais 

                                                 
18

 Segundo Bybee (2010, p. 34), chunks correspondem a “agrupamentos de morfemas e palavras que subjazem 

às construções”, isto é, são blocos informacionais que, devido à frequência de uso, se convencionalizam como 

um só. 
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Partindo da ideia de transitividade como um fenômeno escalar da oração e não apenas 

do verbo (HOPPER; THOMPSON, 1980), discutimos aqui a transitividade e a configuração 

argumental das bases lexicais implicadas na construção adjetival em -vel, as quais ocupam o 

slot [X] nessa construção, considerando, ainda, o papel semântico desempenhado pelo termo a 

que o adjetivo se associa. Primeiramente, tratamos da configuração argumental dos verbos e, 

posteriormente, da valência dos nomes, a partir dos quais derivam essa categoria de adjetivos. 

Ao sufixo -vel se unem verbos de diferentes padrões de transitividade e configurações 

argumentais, a saber: VTD, VTR, VDit e VInt, definidos por critérios semânticos e sintáticos. 

O significado de cada verbo define, sobretudo, a quantidade de argumentos que ele exige e os 

papéis semânticos que desempenha cada um dos participantes do evento oracional. Essa 

questão remete a um diálogo com a noção de frame semântico, sobretudo no que diz respeito 

à compreensão das cenas e dos argumentos exigidos na conceitualização dos papéis 

desempenhados por cada um dos participantes nas cenas subjacentes aos adjetivos em foco. 

Também na análise das bases nominais e de suas configurações valenciais, a noção de frame 

auxiliará na definição dos contextos semântico-sintáticos em que os nomes estão envolvidos. 

Na estrutura oracional transitiva direta, prototípica ou não, há a presença de verbos 

cuja moldura semântica exige dois argumentos obrigatórios (ou nucleares): um externo 

(sujeito) e um interno (objeto direto), que atuam, respectivamente, como agente/ 

causativo/experienciador e paciente/tema. Na configuração argumental desse tipo de verbo, 

conceitualiza-se um evento em que uma entidade atua sobre outra, causando mudança de 

situação. Cabe assinalar que existem manifestações diversas do grau de agentividade em 

diferentes estruturas, dependendo da semântica do verbo e das relações que ele estabelece 

entre os participantes da cena por ele descrita (FURTADO DA CUNHA, 2006; LUCENA, 

2011). Vejamos as amostras (12) e (13). 

 

(12) [...] esta ação visa à implantação de um serviço e local apropriado para triagem de material 

reciclável, dando oportunidade às famílias que trabalham com material reciclável para geração 

de renda, valorizando o trabalho dessas famílias e auxiliando para a melhoria da qualidade de 

vida. (DE SOUZA, Joaquim B. Políticas públicas de qualidade, 2012, p. 32. Disponível em: 

http://www.jussara.pr.gov.br. Acesso em: 03/07/2016). 

 

(13) Aborto para mim é assassinato em qualquer caso, porém aceitável nos casos que acima citei, 

(por) pela mãe não ter consebido a criança por livre e espontânea vontade, mas por um ato de 

violencia que foge a ordem natural em que as coisas devem acontecer no meio sivilizado e pela 

mãe que pode perder sua vida ao conceber seu filho comprovado cientificamente, é um risco que 
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na minha opinião deve prevalecer a vida da mãe, pois um bebê sem mãe terá muito mais 

dificuldades do que uma mãe sem bebê. (Corpus D&G, Rio Grande, Escrita, p. 29). 

 

Nessas amostras, os verbos reciclar e aceitar, os quais servem de base lexical à 

formação dos respectivos construtos reciclável (em 12) e aceitável (em 13), são considerados 

igualmente transitivos diretos, pois ambos possuem, em suas estruturas argumentais, a 

presença de dois argumentos (X recicla Y e X aceita Y). Entretanto, diferenciam-se quanto ao 

grau de agentividade e de afetamento dos respectivos objetos. Ao descrevermos um evento em 

que X recicla Y, conceitualizamos a ideia de que Y pode ser modificado pela ação física de X; 

já o evento em que X aceita Y denota menor agentividade – visto não se tratar, propriamente, 

de uma ação física com manipulação de objeto – e, consequentemente, menor ou mesmo 

nenhum afetamento do objeto. 

Ao relacionarmos esses aspectos aos graus de transitividade propostos por Hopper e 

Thompson (1980), observamos que, no primeiro caso, uma entidade humana atua, de forma 

volitiva e controladora, sobre um objeto concreto (paciente) e nele causa mudança física. No 

segundo caso, em que apesar de considerarmos aceitar como uma ação cognitiva que 

demanda um certo “esforço” por um sujeito humano, não há objeto paciente nem afetamento. 

Entretanto, há intencionalidade e controle por parte do sujeito, o que permite vê-lo com baixo 

grau de agentividade e o objeto como tema. 

 Existem adjetivos cujas bases provêm de verbos tradicionalmente vistos como 

transitivos indiretos (VTI). São casos como, por exemplo, responsável, adaptável disponível, 

incrível, entre outros, que derivam, respectivamente dos verbos responder (por), adaptar-se 

(a), dispor (de), crer (em), todos regidos por preposição, o que leva seus complementos a 

serem expressos por um sintagma preposicional – SP (ROCHA LIMA, 1998). 

 Na verdade, não podemos considerar os complementos desses verbos como objetos 

indiretos, mas como complementos relativos (CR), uma vez que não representam o 

destinatário da ação verbal, e sim o alvo (FURTADO DA CUNHA, 2009). Segundo Bechara 

(2009, p. 513), o objeto indireto “denota geralmente relação a um ser animado, introduzido 

pela preposição a e que se refere à pessoa destinada ou beneficiada pela experiência 

comunicada no primeiro momento da intenção comunicativa do predicado complexo (verbo + 

argumento)”, ou seja, o dativo. 

Diferentemente disso, o CR, que se refere ao participante sobre o qual recai a “ação” 

verbal, atua de modo semelhante a um objeto direto, ligado ao verbo por meio de preposição – 

um oblíquo. Além disso, o objeto indireto corresponde às formas pronominais lhe(s), o que 
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não se aplica ao CR, que se assemelha às formas ele(s), ela(s) preposicionadas. Sendo assim, 

em vez de VTI, seja mais adequada a denominação verbo transitivo relativo (VTR). 

Observemos as amostras abaixo: 

(14) A respeito da situação política do País, acho que as pessoas estão se conscientizando de 

que cada um, é, de algum modo, responsável pela “vida” do País (Corpus D&G, Rio de Janeiro, 

Escrita, p. 77). 

 

(15) Ao amanhecer tínhamos as nossas tarefas a cumprir só que, antes disso fazíamos todos os 

dias uma consagração. Todos na sala cantava, lia a bíblia e por último um dos conselheiros 

terminava explicando a leitura feita. E então estávamos com a manhã disponível para o lazer. 

Iamos todos jogar vôlei e nos divertiamos bastante porque ninguém sabia jogar, mas nos 

entendíamos muito bem, embora alguns se sobressaiam na partida. (Corpus D&G, Natal, Escrita, 

p. 36). 

 

 

Em (14), responsável deriva de responder (por), no sentido de se responsabilizar por 

algo/alguém, exigindo, assim como os transitivos diretos, dois argumentos (X responde por 

Y). Da mesma forma, o adjetivo disponível, em (15), provém do verbo dispor (de), que 

apresenta configuração argumental similar à de (14), no caso, X dispõe de Y. 

Em ambos os casos, a semântica do verbo sugere a presença de um sujeito agente 

humano volitivo (X) e um objeto oblíquo como tema (Y). Porém, a nosso ver, o que licencia a 

formação de adjetivos a partir de verbos com essa configuração semântico-sintática é o fato 

de estes se associarem a um referente que corresponde, na moldura semântica do evento 

pressuposto, a um paciente/alvo. Em se tratando das amostras dadas, responsável (em 14) 

incide sobre um referente – cada um – que não representa, de fato, um agente prototípico; 

disponível (em 15) se aplica a um referente – manhã – que, mesmo não sendo um objeto 

manipulável, é conceitualizado como um paciente, ou seja, algo de que se pode dispor. 

Adjetivos em -vel também podem ser formados a partir de verbos ditransitivos (VDit), 

os quais, predominantemente, conceitualizam eventos em que há a transferência de um 

paciente, realizada por um agente, para um recipiente (FURTADO DA CUNHA, 2013; 

CESAR, 2015). Nesse sentido, possuem três participantes; daí porque se constituem como 

verbos triargumentais. 

Os VDit são, de certo modo, similares aos VTD, uma vez que descrevem eventos em 

que um participante atua sobre outro causando neste mudança de situação. Diferem dos VTD 

no fato de conterem um argumento a mais – o recipiente. É, provavelmente, essa similaridade 

que leva a construção adjetival em -vel a licenciar a formação de adjetivos a partir de bases 

verbais ditransitivas, posto que o referente nominal a que o adjetivo se vincula representa o 

paciente na cena implícita. 
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Por outro lado, há casos de adjetivos cujas bases, embora sejam consideradas 

provenientes de VDit, não pressupõem moldura semântica relativa à causação de movimento. 

Entre eles, estão, por exemplo, rentável e preferível, cujos referentes nominais com que se 

relacionam deveriam ser vistos como, respectivamente, causativo e alvo, não envolvendo 

mudança de estado. 

Vejamos as amostras que seguem: 

(16) do lado esquerdo assim quando a gente senta né... nas carteiras... tem um localzinho assim 

pregado na parede mesmo né... uma espécie de uma banquinha móvel né... onde os professores 

colocam lá seus livros... é basicamente isso... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 134). 

 

(17) Novo gestor da Arena Pernambuco, o Governo do Estado tem mais do que a responsabilidade de 

apenas diminuir os prejuízos dados pelo equipamento. Precisa provar que o estádio também 

pode ser rentável, seja para os cofres públicos ou para o possível investidor privado que o 

governo já procura. (Disponível em: http://blogs.ne10.uol.com.br. Acesso em: 20/06/2016).  

 

(18) E: ahn... ahn... e precisa usar alguma roupa diferente pra jogar ou pode jogar... 

I: não... só... só não pode jogar muito de calça jeans... né? porque prende... 

E: ahn... ahn... 

I: você faz o movimento... não dá pra você... ficar muito/ mexendo... então é preferível jogar com 

uma calça de moletom... ou senão uma bermuda... (Corpus D&G Juiz de Fora, Fala, p. 52). 

 

Em (16), o adjetivo móvel tem como base um VDit, que pressupõe, em sua moldura 

semântica, o evento X mover Y para Z. Na amostra em tela, banquinha, o objeto sobre o qual 

recai o significado da construção adjetival, configura-se como paciente, visto que é afetado 

pela ação expressa no verbo. O fato de o objeto (poder) ser movido para algum lugar nos 

permite relacionar esse evento à noção de transferência locativa, o que implica mudança no 

estado desse objeto. 

O adjetivo rentável, derivado do verbo render, presente na amostra (17), denota um 

evento em que X rende Y a Z, o que também pode ser considerado um evento de 

“transferência”, conceitualizado como contendo três argumentos em sua estrutura: um agente, 

um paciente e um recipiente. Apesar de não haver certeza se de fato ocorre o recebimento do 

objeto por uma entidade, consideramos, que, pela semântica do verbo, o terceiro argumento 

corresponde a um recipiente, mesmo que o excerto textual correspondente a esse caso traga 

participantes não humanos. Por meio de extensão semântica, o verbo render, nesse caso, se 

associa ao significado de transferir. 

Furtado da Cunha (2015, p. 148), ao explicar o que Goldberg (1995) chama de 

“eventos causais como transferências”, explica que, “por meio dessa metáfora, causar um 

evento em uma entidade é entendido como transferir o efeito, conceitualizado como um 

http://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2016/06/10/governo-fala-em-quatro-empresas-interessadas-na-arena-pe/#_blank
http://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2016/06/10/governo-fala-em-quatro-empresas-interessadas-na-arena-pe/#_blank
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objeto, para essa entidade”. Assim, uma vez que render está relacionado à ideia de produzir 

rendimentos (ou lucros) a alguém, há a necessidade de um objeto direto e um objeto indireto: 

um estádio rentável é uma entidade que gera renda/lucro a um beneficiário (cofres públicos 

ou possível investidor privado). Sob essa perspectiva, estádio pode ser tomado como 

causativo, posto que o evento em questão é, alternativamente, conceitualizado como X causa 

Z receber Y (o estádio causa cofres públicos ou possível investidor privado receberem renda). 

Na amostra (18), a cena subjacente ao adjetivo preferível não conceitualiza, por sua 

vez, uma ideia de transferência, mesmo que em sua estrutura conceitual apareçam três 

argumentos, quais sejam: X prefere Y a Z. Nesse caso, diferentemente dos anteriores, o 

terceiro participante não corresponde a um recipiente. Mesmo que, sintaticamente, haja a 

inserção desse verbo na construção ditransitiva, a contraparte semântica evocada pelo frame 

de preferir não se adequa à mesma estrutura argumental dos verbos que denotam 

transferência, exigindo a presença de papéis semânticos diferentes dos apresentados 

anteriormente para os verbos mover e render. No caso de preferir, há um sujeito 

experienciador (humano e volitivo, mas não agente) e dois objetos, que são, respectivamente, 

tema (no caso, jogar com calça de moletom ou [de] bermuda) e CR (jogar de calça jeans). A 

diferença entre os verbos da construção ditransitiva está na presença de um objeto indireto, 

nos dois primeiros casos (amostras 16 e 17) e de um CR na amostra (18). 

Estudos recentes sobre os adjetivos em -vel, como o desenvolvido por Pereira et al. 

(2013), citado no capítulo de revisão bibliográfica, rompem com a ideia de que apenas verbos 

transitivos diretos formam esse tipo de adjetivos, incluindo nessa categoria os formados a 

partir de verbos intransitivos. Em relação à sua estrutura argumental, os VInt apresentam 

apenas um participante do evento verbal: uma espécie de experienciador/não agentivo 

atuando como sujeito. No caso dos dados levantados para este estudo, os adjetivos derivados 

dessa classe de verbos seguem a mesma configuração argumental. 

Vejamos as seguintes amostras: 

 

(19) O Quarteto [Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Organização das Nações Unidas] reitera 

que uma solução negociada de dois Estados é a única maneira de alcançar uma paz durável que 

satisfaça as necessidades de Israel em termos de segurança e as aspirações dos palestinos de um 

Estado independente e soberano, agrega o relatório. (Disponível em: http://jornalfloripa.com.br. 

Acesso em: 03/07/2016). 

 

(20) Um exemplo muito próximo da nossa realidade brasileira é o protestantismo, que possui hoje 

mais de 15.000 igrejas, todas com doutrinas diferentes e até mesmo contraditórias entre si, e 

todas com a mesma Bíblia na mão. Isto mostra que este tipo de magistério é falível pois está ao 
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bel prazer do homem, que entende a doutrina como lhe convém. (Disponível em: 

http://www.veritatis.com.br/a-igreja-por-ser-formada-por-homens-e-falivel/. Acesso em: 

03/07/2016). 

 

O adjetivo durável, na amostra (19), deriva do verbo durar, que conceitualiza o evento 

X dura, no qual o participante (paz) passa por um estado de duração descrito pela semântica 

do verbo. Nesse caso, a esse adjetivo, subjaz uma cena intransitiva, em que há apenas um 

participante (o sujeito) envolvido no evento de durar. Na amostra (20), o mesmo se dá com o 

adjetivo falível, cujo referente a que se vincula (tipo de magistério) incorpora a noção de 

passividade, uma vez que, nessa relação, conceitualiza-se o evento X falha/fale. Em ambos os 

casos, percebemos que o sancionamento para a formação desse tipo de adjetivo, ou seja, sua 

inclusão na rede construcional dos adjetivos em -vel, é o fato de ele estar relacionado a 

referentes não agentivos/passivos. 

 

 Bases derivacionais nominais 

 

 Da mesma forma que os verbos, os nomes selecionam argumentos para a configuração 

de suas matrizes valenciais (BORBA, 1996; NEVES, 2011). Observaremos, nesta subseção, 

os nomes que servem de base para as microconstruções adjetivais com -vel e os elementos que 

atuam como casos semânticos, nos termos de Borba (1996). 

 Em primeiro lugar, vale salientar que classificamos os nomes das bases formadoras de 

adjetivos em concretos e abstratos, conforme já tradicionalmente definidos. Reconhecemos, 

entretanto, que não há uma distinção rígida entre ambas as classes, visto que dependem dos 

contextos de uso. Segundo Camacho et. al. (2014, p. 38), “o que caracteriza os substantivos 

concretos é o fato de terem referentes individualizados, enquanto os substantivos abstratos 

referem-se [...] a seres de existência dependente, que se abstraem de outros referentes”. 

 Ao procedermos à análise das matrizes valenciais dessas bases nominais, verificamos 

que estas apresentam de zero a duas valências diferentes. Os nomes abstratos de valência 1, a 

exemplo de miséria, saúde, razão, exigem um argumento que desempenha a função de sujeito 

(miséria/saúde/razão de X), representando o caso semântico de experienciador: gente 

miserável (X experimenta/demonstra miséria); geração saudável (X tem saúde); pessoa 

razoável (X tem razão), conforme veremos nas amostras (21) e (22) 

Vejamos as amostras (21) e (22): 

 



73 

 

(21) [...] eu acho que a nossa geração é muito sa... muito sadia... muito saudável... né? de ter... se 

libertado desse tipo de coisa... imagina que horrível se... né? ainda fosse... né? entre a gente 

rolasse esse tipo de preconceito... (Corpus D&G, Juiz de Fora, Fala, p. 27). 

 

(22) [...] a gente tem medo de assistir os cinemas brasileiros porque eles nos despertam o:: a verdade 

do Brasil... eles falam do que a gente é... da forma miserável que a gente vive ... (Corpus D&G, 

Natal, Fala, p. 34). 

 

Os nomes abstratos de valência 2, por sua vez, como terror, horror e conforto, exigem 

argumentos que funcionem como sujeito e objeto: terror/horror/conforto de Y por X, 

representando, semanticamente, os casos de causativo e objetivo, os quais estão envolvidos 

nas cenas X causa terror/horror/conforto a Y. 

Vejamos as amostras (23), (24) e (25): 

 

(23) [...] a gente enfrenta uma crise geral... eh... em todos os setores... da sociedade... eh... você vê... o 

setor médico está... terrível... está caótico... a política é uma coisa que a gente nem comenta 

mais... eh... os advogados... que é a minha classe... são/ é uma classe super desacreditada... 

entendeu?... (Corpus D&G, Juiz de Fora, Fala, p. 4). 

 

(24) [...] a gente pensou que não::... tinha ninguém... aí quando a gente viu assim... começou uns 

latido assim... bah... um monte de cachorro... tri grandão assim... treinado... né? porque... era 

proibido a entrada... e saiu atrás da gente... a gente correu... correu... correu... estava longe da... 

da cerca de arame farpado... então estava... estava desesperado... né? [...] foi horrível aquilo... 

quase morri... (Corpus D&G, Rio Grande, Fala, p. 39). 

 

(25) Eu gosto muito de ficar no meu quarto. Meu quarto não é muito grande mas é muito 

confortável. Lá tem a cama, o guarda-roupa, a penteadeira, a televisão que fica em frente a 

cama, do lado da cama fica o telefone, tem um tapete peludo (Corpus D&G, Rio de Janeiro, 

Escrita, p. 20). 

 

 Verificamos, a partir das amostras acima (23) e (24), que os adjetivos seguem a mesma 

estrutura argumental conceitualizada pelas suas bases substantivas: sujeito causativo e objeto 

paciente. A situação terrível em que se encontra o setor médico, assim como a situação 

horrível de perseguição dos cachorros, desencadeou efeitos negativos de terror/horror nas 

pessoas envolvidas (os brasileiros/a gente). Da mesma forma, na amostra (25), verificamos 

uma situação em que um sujeito causativo (o quarto) desencadeia um efeito de conforto no 

locutor. 

Diferentemente dos nomes abstratos, alguns nomes concretos exibem valência 0, 

enquanto outros exibem valência 2. Os nomes de valência 0, como pote e via, não necessitam 

de complemento, pois são de acepção “concreta”. Vejamos um desses casos: 
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(26) Do meu lado direito temos a porta para a área ao fundo, perto da máquina lava-louça, uma nova 

bancada independente da outra, com pia de água potável e um armário sob ela. Acima dela um 

conjunto de panelas penduradas. (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, p. 74). 
 

A semântica do nome pote, base derivacional do adjetivo potável, presente na amostra 

(26), não aponta para a exigência de argumentos, uma vez que codifica um referente 

designativo de um objeto material, não relacionado, portanto, em si, à noção de transitividade. 

Por esse motivo, caracteriza-se como de valência 0. 

Os nomes de valência 2, como amigo, exigem dois argumentos. No caso de amigável, 

temos a configuração X amigo de Y, em que se apresenta o caso semântico comitativo, como 

apresentado na amostra (27): 

 

(27) Neste domingo, diante de um Maracanãzinho lotado, Serginho deu adeus à seleção brasileira da 

melhor forma possível. [...] O carisma, o perfil amigável e agregador, a liderança o tornavam 

imprescindível. (Disponível em: globoesporte.globo.com. Acesso em: 21/08/2016). 
  

Amigável deriva do nome concreto amigo, que pressupõe a presença de outro argumento 

com o qual se associa. Assim, um argumento desempenha o papel semântico de comitativo, 

uma vez que estabelece associação com o outro, o “recebedor”, que atua como alvo da 

amizade. 

Para sumarizar o que examinamos nesta seção, apresentamos o quadro sintético a 

seguir: 

 

Quadro 3 - Caracterização semântico-sintática das microconstruções adjetivais com -vel 

Bases 

lexicais 
Microconstruções Significado Moldura 

semântico-sintática 
Construtos 

Verbal 

 

[VTD-vel] 
 

Que é passível de/pode Vpass 
SAg/Caus V OPac/Tema 

SExp V OTema 

Descartável 

Observável 

Sensível 
[VTR-vel] (Prep) Que(m) se pode V SExp V CRObl Confiável 

Disponível 
[VDit-vel] Que é passível de/ pode Vpass SAg/Caus V OPac/Tema CRObl Adaptável 

Preferível 
[VInt-vel] Que pode V XTema/Exp V Cabível 

Falível 

Nominal 

[NConc-vel] Que se presta/ destina a N NRef Prep NMeta Potável 

Viável 
[NAbst-vel] Que causa/promove N SAg/Caus V OPac/Tema CRObl Saudável 

Horrível 

 

Fonte: autoria própria 
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Por esse quadro, podemos verificar que, no nível microconstrucional, o significado 

básico/prototípico (Que pode/é passível de VPass) da construção [X-vel]Adjetivo não é preservado 

em termos absolutos; tampouco há similaridade sintática na codificação da cena conceitual 

implicada no adjetivo que a representa. 

Contudo, não obstante as diferenças semântico-sintáticas existentes entre as 

microconstruções adjetivais com -vel, parece haver um traço semântico comum subjacente ao 

seu sancionamento, ligando-as à construção matriz como elementos da rede: o fato de o 

adjetivo aplicar-se, predominantemente, a um referente passivo (afetado ou não) e/ou não 

agentivo ou, ainda, de algo ser possível a ele. Assim, prevalecem/preservam-se na construção 

as ideias de passividade/possibilidade. 

 

4.4.1.2 Prototipicidade nas cenas subjacentes à construção [X-vel]Adjetivo 

  

 Conforme afirmado anteriormente, a construção [X-vel]Adjetivo carrega em si, 

prototipicamente, o significado primário de passividade denotado pela presença do sufixo -vel 

(BOOIJ, 2005; 2010). Para a tradição gramatical, mais especificamente, essa noção está 

relacionada à origem latina do sufixo que, unido a bases verbais transitivas, como é 

defendido, deriva adjetivos com a semântica “passível de (se) V” / “que pode Vpassivo”. Dessa 

maneira, o esperado é um adjetivo cuja estrutura subjacente denote passividade, em que haja 

um objeto (o referente associado ao adjetivo) afetado por um sujeito agente, nos termos de 

Hopper e Thompson (1980). 

Para uma melhor visualização da estrutura argumental e dos graus de transitividade 

implicados nas cenas subjacentes às bases derivacionais envolvidas na formação desses 

adjetivos, propomos um continuum que aponta para a escalaridade dos graus de 

passividade/não passividade relacionados aos conteúdos referenciais com que a construção 

[X-vel]Adjetivo se relaciona, a qual vai dos mais prototípicos aos que se distanciam do 

significado central. Em vista disso, apresentamos, no continuum a seguir, essa escalaridade: 

 

+Afetamento >  +/-Afetamento > Não afetamento > Causatividade > +/-Agentividade 

 

Vejamos, a partir das amostras que seguem, como se manifesta essa gradiência. 

 

1. +Afetamento do referente 
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 No ponto mais “alto” do continuum proposto, estão presentes os adjetivos 

relacionados a cenas transitivas em que um sujeito agente age/transfere uma ação sobre/para 

um objeto paciente, podendo causar neste mudança de situação, o que se configura como uma 

cena transitiva prototípica subjacente aos adjetivos em –vel, uma vez que na semântica de 

algumas das bases derivacionais verbais formadoras desses adjetivos há a conceitualização do 

frame implícito próprio dos VTD: XagVaçãoYPac. 

Vejamos esta amostra: 

 

(28) Quem tem idosos na família com complicações de saúde sabe como as fraldas descartáveis para 

adulto são itens indispensáveis no dia a dia do paciente, assim como os remédios. (Disponível 

em: https://www.portalveneza.com.br. Acesso em: 17/06/2016). 

 

 

Nessa ocorrência, o verbo descartar, do qual deriva o adjetivo em destaque 

(descartável), conceitualiza uma cena transitiva prototípica implícita que descreve 

passividade do referente: fraldas que podem ser descartadas, ou seja, X descarta Y. Cabe 

assinalar que essa categoria de adjetivo leva a conceitualização da cena transitiva em que o 

objeto é a entidade focalizada. Desse modo, o adjetivo coloca a informação na perspectiva do 

paciente, na qual este é o elemento destacado em detrimento do agente, que é demovido da 

cena (porém presente na gradiência implícita). 

Isso se dá pelo fato de que, ao utilizar o adjetivo em -vel, o falante/escrevente, em 

geral, perspectiviza um estado de coisas atemporal, decorrente de um evento em que o objeto 

paciente é o foco referencial. Nessas condições, o agente inferível envolvido na estrutura 

semântica do evento pressuposto não é informacional nem discursivamente relevante. Nas 

mesmas bases conceituais de adjetivos como esse em tela, há também construtos como 

lavável, renovável, diluível, destrutível, entre outros. 

 

2. +/-Afetamento do paciente 

 

No continuum proposto há os adjetivos em que estão implicadas cenas que se afastam 

relativamente da cena transitiva, uma vez que o referente envolvido na cena sinalizada pelo 

adjetivo a ele relacionado parece ser, de certo modo, “afetado”, porém não pela ação direta de 

um agente externo. São as cenas que apresentam um referente que poderia ser visto como 

experienciador, visto que remete a algo que ele “sofre” ou pelo qual passa. 
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Vejamos a amostra textual seguinte: 

 

(29) [...] a biblioteca da minha outra escola era assim... me tratava assim “oh... meu querido...” não 

sei o quê... aqui... “cadê a agenda? não está aberta...” não sei o quê... sabe? é uma coisa assim 

que... sei lá... a pessoa que não é sensível não sente... agora... não sei se porque eu sou sensível 

assim... a pessoa.. percebe... os mínimos detalhes faz a diferença...(Corpus D&G Natal, Fala, p. 

167). 

 

 Na amostra em questão, observamos o adjetivo sensível atribuído a um sujeito (eu) que 

experimenta sentimento(s)/pode sentir algo. Nesse caso, não temos a ideia prototípica de 

mudança física de estado do referente, mas, em alguma medida, aponta para a ideia de 

“afetamento” indireto. Assim, nesse tipo de situação, o referente pode ser tomado como +/-

afetado. Em casos como esse, pode(ria)m ser incluídos atributos como findável, falível, que 

conceitualizam cenas com VInt em que o referente pode passar por uma dada 

situação/“sofrer” algo sem envolver diretamente um agente/causativo. 

 

3. Não afetamento do referente 

 

No continuum, há também adjetivos com -vel que remetem a cenas transitivas que 

implicam o não afetamento do referente a que se vinculam. Trata-se de adjetivos provenientes 

de VTD cuja conceitualização remete, na maioria das vezes, a um sujeito não agente nem 

causativo. Desse modo, o referente a que se atribui a propriedade adjetival deve ser visto 

como tema pelo fato de o evento descrito pelo verbo implícito no adjetivo não se relacionar a 

mudança de situação do objeto. Entretanto, ainda assim, mantém-se a ideia de passividade, ou 

seja, de algo que pode VPass. Incluem-se nesse caso construtos como lamentável, observável, 

(ir)reconhecível, (in)suportável e similares.  

Consideremos a amostra que segue. 

 

(30)     Como lidar com pessoas insuportáveis 
Dicas de psicólogos para conviver com gente capaz de fazer qualquer um perder a cabeça 

 
Algumas pessoas parecem ter o dom de enlouquecer os outros. Em menor ou maior grau, são 

capazes de tornar a convivência difícil, até insuportável. Pode ser o chefe autoritário que controla 

cada passo do funcionário, o amigo que não perde uma chance de reclamar da vida ou o parente que 

aparece para uma visita e consegue destruir móveis e bibelôs. (Disponível em: http://istoe.com.br. 

Acesso em: 02/07/2016). 

 

 O adjetivo insuportável, presente na amostra (30), remete ao referente convivência, 

sugerindo a manutenção da ideia de passividade. Nesse sentido, mesmo que o referente não 
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passe por nenhuma mudança, há implícita a noção de convivência que não pode ser 

suportada.  

 

4. Causatividade do referente 

 

Nesse ponto do continuum, há um certo distanciamento do significado básico/ 

prototípico da construção com -vel, uma vez que os adjetivos que aqui aparecem demonstram 

cenas em que está implicada causação por parte do referente com que o adjetivo se relaciona. 

Há nesse caso, portanto, um possível “afetamento” do objeto implícito na cena. 

Na amostra que segue, diferentemente do caso anterior, o adjetivo confortável remete 

à ideia de causação, isto é, a algo que causa/possibilita conforto, que, na ocorrência, 

corresponde ao referente quarto. 

 

(31) [...] eu gosto de ficar no meu quarto... que... assim... é super confortá::vel... eh... tem telefone... 

eu telefono para as minhas colegas de lá... fico no quarto vendo televisão... eu acho super 

confortável... é o lugar da casa que eu mais gosto de ficar... (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, 

p. 21). 

 

O adjetivo confortável é um caso formado a partir do substantivo conforto, e não 

propriamente de verbo confortar. Essa interpretação é possível, uma vez que confortável não 

deriva diretamente da estrutura transitiva X conforta Y, posto que esse verbo tem acepção 

mais afetiva, remetendo à esfera emocional, mais ou menos igual a consolar. Na amostra, 

conforto refere-se a uma sensação física. Em sendo assim, parece mais plausível pensar numa 

estrutura semântica como X causa/possibilita conforto a Y, em que configura transitividade 

envolvida na formação desse adjetivo, porém não na forma prototípica, pois, nesse caso, o 

referente a que o adjetivo remete não é o objeto, mas o sujeito (meu quarto) da cena transitiva 

implícita. 

 

5. +/- Agentividade do referente 

 

Nesse ponto, são enquadrados os adjetivos cujos referentes implicados nas cenas 

transitivas pressupostas designam certa agentividade ou, no mínimo, causatividade, porém 

sem a aparente demonstração de afetamento do objeto. Dessa classe, participam adjetivos 

como agradável, responsável, os quais conceitualizam frames semânticos do tipo SAg/Caus pode 

V OTema/CRObl.  
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Na amostra a seguir, por meio do adjetivo responsável, é possível inferir uma cena, em 

alguma medida, transitiva: X responde/responsabiliza-se por Y. Nesse caso, entretanto, a 

“ação” (não propriamente física) do sujeito “agente” não provoca afetamento do objeto. Por 

uma questão de codificação sintática (a presença de um CR), há uma redução do grau de 

prototipicidade desse agente e, consequentemente, não há uma cena transitiva propriamente 

dita. 

 

(32) A respeito da situação política do País, acho que as pessoas estão se conscientizando de que 

cada um é, de algum modo, responsável pela “vida” do País. (Corpus D&G, Rio de Janeiro, 

Escrita, p. 77). 

 

Uma vez que o objeto não passa por nenhuma mudança física, moral, de condição pela 

“ação” direta do sujeito (cada um), não podemos falar em objeto afetado. Há, nesse caso, em 

vez de um paciente, um tema (“vida” do País). Esse fato remete ao distanciamento do caráter 

totalmente passivo dos adjetivos formados pelo sufixo -vel, já que não há paciente na cena 

evocada pelo adjetivo. Além disso, há uma consideração a ser feita em relação à 

intencionalidade desse elemento que poderia figurar como agente: responsabilizar-se por 

algo/alguém não exige, necessariamente, uma intencionalidade por parte do referente. A 

atitude de ser responsável pode meramente ser atribuída a seres inanimados, como por 

exemplo, “órgão responsável”, sem intenção e atuando como não agente. 

 Resta ainda uma observação a ser feita: há adjetivos em -vel formados a partir de 

nomes, os quais compõem uma categoria que não figura, de fato, em uma estrutura 

argumental. Trata-se dos adjetivos com base em NConc. Essa é uma característica que aponta 

para a possibilidade de formação de adjetivos que não se relacionam a eventos, sejam eles 

transitivos ou não. Observemos a amostra (33), que apresenta o adjetivo viável, derivado do 

substantivo via. 

 

(33) [...] inglês e francês o que não falta... é tradutor... né? se ainda fosse uma língua mais exótica... 

ou russo... ou alemão... entendeu? eu acho que a tradução poderia até ser um:: caminho viável... 

mas... o magistério... quer dizer... é a opção da imensa maioria do curso...  (Corpus D&G, Juiz de 

Fora, Fala, p. 13). 

 

Nessa ocorrência, não há como recuperar uma cena (in)transitiva a partir do adjetivo 

em foco, uma vez que não há um evento implícito. Na verdade, o que temos é um esquema 

que pode ser visto, grosso modo, como N para N, significando, relativamente, algo que se 

presta/destina a, no caso em exame, caminho que se presta a (ser) uma via (ou caminho 
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viável). De todo modo, pode(ría)mos inferir, em casos assim, uma certa passividade do 

referente relacionado ao adjetivo em -vel. 

Em vista do que examinamos até aqui com respeito à semântica envolvida na relação 

entre as microcontruções adjetivais com -vel e os referentes a que remetem, podemos admitir 

que o traço conceitual mais básico que serve como atrator para sancionar a formação de 

adjetivos dessa classe é, provavelmente, o fato de, em todos eles, estar implicada, em certa 

medida, a noção de possibilidade/condição para X. Assim, seja no caso de um referente 

objeto passivo (afetado ou não), causativo ou “agente”, o adjetivo a ele aplicado aponta para 

essa noção. 

 

4.4.1.3 Marcação na formação dos adjetivos em -vel 

 

Em relação à categoria marcação, observamos algumas características das 

microconstruções em -vel que as colocam em uma gradação, partindo das que inseminam 

adjetivos de modo mais incomum e revelam baixa frequência de types, sendo, por isso, 

altamente marcadas, até as não marcadas, por gerarem adjetivos da forma mais convencional 

e se mostrarem bastante produtivas. Essa perspectiva de continuum da marcação alinha-se à 

de autores como Givón (1995), Croft (2003), Bybee (2011).  

No continuum de marcação, as microconstruções consideradas +marcadas são as de 

bases nominais (NConc e NAbst) em razão de serem instanciadas por types de adjetivos cujo 

processo de formação é o que mais se distancia dos casos prototípicos, ou seja, dos adjetivos 

que têm em sua base a noção implícita de passividade, remetendo a um referente que seria o 

objeto na cena transitiva pressuposta nessa relação. Assim, os adjetivos de base nominal, 

especialmente a de acepção “concreta”, são os que mais se afastam do padrão de formação 

adjetival com -vel, sendo de produtividade bastante reduzida quanto à frequência de types. Daí 

porque se encontram no extremo do polo positivo da escala de marcação. 

A amostra a seguir exemplifica essa classe de adjetivos. 

 

(34) [...] agora o lado direito... eh::... tem armário também à beça... em cima e embaixo ((riso)) e 

uma mesa com quatro cadeiras... num canto... depois uma outra bancada de uma pia... com:: 

água potável... né? que aí tem o filtro embaixo e é uma torneira em que você pega da torneira 

mesmo pra beber... né? que é a água... legal... e:: embaixo outro armário ((riso)) (Corpus D&G, 

Rio de Janeiro, Fala, p. 71). 
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O adjetivo potável, nessa ocorrência, pertence à categoria mais marcada. Isso se deve, 

primeiramente, à sua proveniência nominal – o substantivo pote –, que coloca esse tipo de 

adjetivo em uma microconstrução de formação singular, quase idiossincrática, se comparada 

às demais categorias de base verbal. Nesse sentido, é uma instanciação de uma 

microconstrução que pode ser considerada de formação mais complexa por seu afastamento 

do modelo mais convencional. Outro fator relacionado à marcação de adjetivos como esse é o 

baixíssimo índice de types na rede, o que demonstra a raridade e limitações relativas a seu 

processo de formação, conforme já explicitamos anteriormente. 

Também nessa categoria mais marcada pode ser incluída a microconstrução adjetival 

com -vel de base VInt. Os motivos são os mesmos: ter processo de formação incomum, isto é, 

não relacionado a um evento transitivo; instanciar-se por meio de construtos adjetivais que 

remetem a referentes não passíveis de afetamento; exibir reduzida produtividade de adjetivos 

que representam essa microconstrução. 

A seguir, vejamos um exemplar dessa categoria de adjetivos. 

 

(35) “O Quarteto [Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Organização das Nações Unidas] 

reitera que uma solução negociada de dois Estados é a única maneira de alcançar uma paz 

durável que satisfaça as necessidades de Israel em termos de segurança e as aspirações dos 

palestinos de um Estado independente e soberano”, agrega o relatório. (Disponível em: 

http://jornalfloripa.com.br. Acesso em: 03/07/2016) 

 

Nessa ocorrência, o construto durável instancia a microconstrução [VInt-vel]. Trata-se 

de uma microconstrução de base verbal rara para a formação de adjetivos em -vel, uma vez 

que o evento nela implicado é X que pode V. No caso em tela, paz durável significa paz que 

pode durar. Em casos como esse, embora o referente a que se liga o adjetivo seja não 

agentivo, a formação dessa classe de adjetivo é limitada (de produtividade reduzida), sendo, 

portanto, pouco frequentes os tipos adjetivais existentes. Assim, dadas a formação não 

convencional e a baixa produtividade de tipos adjetivais, essa categoria microconstrucional 

deve ser entendida, igualmente, como +marcada. 

A microconstrução que consideramos aqui como -marcada é a que se instancia por 

adjetivos de base VTR. Nas bases dos verbos envolvidos na formação dos adjetivos que 

representam essa microconstrução, há a ideia de relativa passividade dos objetos a que tais 

adjetivos se vinculam, o que os aproxima, em certa medida, dos casos prototípicos e faz com 

que estes sejam mais ou menos produtivos na rede. 

Segue uma amostra desse caso. 
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(36) O relatório feito por técnicos do TCE atesta ainda que o ritmo acelerado das obras para tirar o 

atraso no cronograma e o grande volume de serviços suscitam dúvidas sobre " a suficiência do 

tempo reservado para todos os ajustes e testes necessários para a realização de uma operação 

segura e confiável".  (Disponível em: http://br.reuters.com. Acesso em: 07/07/2016).  

 O construto confiável, nessa amostra, pertence à mesma classe de adjetivos que 

instanciam a microconstrução [VTR-vel]. São adjetivos cuja cena transitiva pressuposta 

apontam para a ideia de um referente oblíquo, cuja relação tem como significado básico 

algo/alguém a/em que/quem se pode V. Assim, em (38), temos a noção transitiva relativa 

implícita de uma operação na qual se pode confiar. Por pertencer a uma classe de formação 

adjetival em -vel um pouco mais “comum”, porém com um naipe de adjetivos relativamente 

limitado, entendemos confiável – assim como disponível, compatível e outros afins – como 

representante do type microconstrucional -marcado. 

Situando-se no polo negativo do continuum de marcação, as microconstruções 

instanciadas por adjetivos cuja formação provém das respectivas bases VTD e VDit devem 

ser consideradas como não marcadas. Nessas categorias, enquadram-se adjetivos como, por 

exemplo, controlável, descartável, dobrável, destrutível, diluível e similares (derivados de 

VTD) e casos como adaptável, injetável, móvel, transferível, removível e equivalentes 

(oriundos de VDit), os quais possuem o significado básico que pode Vpass. Tais adjetivos 

relacionam-se com referentes que desempenha(ria)m o papel de paciente ou de tema no 

evento (di)transitivo implícito na relação. São, de longe, as classes de adjetivos mais 

produtivas, especialmente os do primeiro grupo, segundo atesta a Tabela 1, na p. 51. 

Para sintetizar o continuum aqui explicitado, apresentamos o quadro resumitivo a 

seguir. A distribuição esquerda > direita corresponde à redução gradativa na escala de 

marcação entre cada microconstrução. 

 

Quadro 4 - Continuum de marcação entre as microconstruções adjetivais com -vel 

Microconstruções 

+marcadas     > -marcada     > não marcadas 

[NConc-vel] [NAbst-vel] [VInt-vel] [VTR-vel] [VDit-vel] [VTD-vel] 

Fonte: autoria própria 

 

 

 



83 

 

4.4.1.4 Processos de extensão semântica 

  

Muitos adjetivos em -vel passaram por processos de extensão semântica e, com isso, 

novos sentidos foram sendo construídos, tornando-se convencionalizados na língua 

portuguesa. Alguns destes passaram ou pelo processo de extensão metafórica ou pelo processo 

de extensão metonímica, além de outros que se estenderam semanticamente por meio da 

mescla desses dois tipos de projeções, conforme Taylor (1995). Entendemos que a construção 

de novos sentidos está relacionada ao compartilhamento de informação entre os interlocutores 

em uma situação comunicativa, viabilizada pela inferência sugerida (TRAUGOTT; 

DASHER, 2002). 

 Observemos, na amostra (37), o adjetivo imbatível, que passou por projeção semântica 

de natureza metafórica: 

 

(37) eu hoje faço dupla com meu primo... meu primo joga também todo dia na faculdade... aí a gente 

está imbatível... ninguém mais ganha da gente ((riso)) já temos toda a sinalização… (Corpus 

D&G, Rio de Janeiro, Fala, p. 47). 

 

 Na amostra (37), o adjetivo imbatível representa um caso de extensão metafórica 

decorrente de uma relação metonímica. É metonímica pela relação contígua, no mesmo 

domínio conceitual, entre a ação física de bater em algo/alguém e isso (possivelmente) 

resultar em derrubada do paciente, o que significa vitória/superação do agente. É bastante 

provável que a relação entre esses conceitos levou ao estabelecimento da metáfora 

VENCER/SUPERAR É BATER, em que uma noção mais abstrata (vitória/ superação) é 

mapeada em termos de uma ação concreta (bater), ou seja, entre domínios conceituais 

distintos, segundo Lakoff e Johnson ([1980] 2004). Nesse caso, o jogo é concebido como uma 

luta corporal, em que a dupla de jogadores (o locutor e seu primo) é considerada imbatível, 

não no sentido de seus adversários não conseguirem bater fisicamente neles, mas pelo fato de 

esses jogadores não poderem ser tecnicamente superados no jogo por seus oponentes, sendo, 

desse modo, invencíveis. Assim, esse adjetivo usado com prefixo negativo está vinculado à 

ideia de não poder ser “batido” (i.e., não poder ser vencido). 

 Consideremos, ainda, o seguinte construto com -vel na amostra (38): 

 

(38) [...] a diretoria está toda coisa... sala está toda suja... podia andar mais limpa um pouco... às 

vezes não tem giz... tem que trazer folha pra prova... horrível... é verdade... estudo aqui ((riso)) 

às vezes tudo sujo... tudo bagunçado... (Corpus D&G, Fala, Rio de Janeiro, Fala, p. 122). 
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 O adjetivo horrível associa-se semanticamente à contiguidade conceitual entre uma 

situação ruim/danosa e a consequente reação de terror bem como o desagrado emotivo que ela 

pode causar. A amostra (38) parece novamente ser um caso de projeção metafórica resultante 

dessa relação metonímica de causa (uma experiência negativa/ prejudicial) e os efeitos físico-

emotivos indesejáveis (pavor e desagrado). Essa relação parece ter sancionado a metáfora 

JULGAMENTO NEGATIVO É SENSAÇÃO DE PAVOR, em que uma avaliação 

depreciativa é tomada em termos da reação físico-afetiva do medo. Assim, por meio do 

adjetivo horrível, nesse contexto, o locutor avalia a situação descrita – a desorganização da 

escola – conduzindo-nos à conceitualização de uma experiência negativa e desagradável 

embora não haja, de fato, algo apavorante envolvido. 

 Vejamos, agora, outro caso de projeção conceitual na amostra que segue. 

 

(39) A partir da descoberta destes arquivos históricos, o filme " Sobral — O Homem que Não Tinha 

Preço"  leva o público a conhecer a figura singular de Sobral Pinto: a coragem, a ética, o humor, 

a fé, a luta incansável pela justiça – sem cobrar honorários nem aceitar favores. (Disponível em: 

http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/a-coragem-a-etica-o-humor-a-fe-a-luta-

incansavel-pela-justica/. Acesso em 10/07/16). 

 

 A projeção semântica dessa amostra é de caráter metonímico. A metonímia desse caso 

se configura pela relação entre luta (o referente) e incansável (o atributo). Sendo o significado 

desse atributo que não pode (se) cansar – um adjetivo de base VInt –, o referente a ele 

relacionado deve(ria) ter o traço semântico animado (ou seja, um ser vivo passível de 

cansaço). Entretanto não é esse o caso em (39), posto que incansável se vincula a um 

referente abstrato (luta). Desse modo, o que se observa é a ação (luta) substituindo o agente 

(Sobral Pinto). Na verdade, não é a luta que foi, por si mesma, incansável, e sim o lutador, 

isto é, Sobral Pinto foi incansável em sua luta, ou Sobral Pinto lutou incansavelmente. 

Contudo, a relação entre a ação e um adjetivo que deveria ter sido atribuído ao agente se torna 

possível graças à operação metonímica, em que tal ação se torna o foco em lugar de quem a 

realizou, que é omitido na estrutura sintagmática. 

 Portanto, vemos que, a diferentes usos de adjetivos com -vel, podem subjazer 

projeções semânticas de natureza metafórica (mapeamento entre domínios conceituais 

diversos) ou metonímica (relação de contiguidade conceitual), tomadas aqui nos termos de 

Lakoff (1987), Lakoff e Johnson ([1980]2004). Compartilhamos, ainda, da ideia de que 

determinadas relações metonímicas podem estar implicadas na base de certas metáforas, 

conforme discutem, por exemplo, Taylor (1995) e Croft (2003). Tais metáforas se estabelecem 
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mediante processos polissêmicos sancionados pelo uso e favorecidos por negociações de 

sentido (inferenciação pragmática), adquirindo novos significados, em geral, de teor mais 

abstrato. 

 

4.4.2 Aspectos discursivo-pragmáticos 

 

 Nesta seção, serão apresentados alguns aspectos pragmáticos envolvidos no uso da 

construção [X-vel]Adjetivo. Em primeiro lugar, apresentamos a classificação funcional dos 

adjetivos conforme proposta por Silva (no prelo); depois, explicitamos algumas motivações 

para a omissão do agente nessa construção, relacionando a isso a noção de perspectivização; 

por fim, discutimos o continuum objetividade - (inter)subjetividade implicado em seus usos. 

 

4.4.2.1 Classificação funcional dos adjetivos em -vel 

 

A taxonomia dos adjetivos proposta por Silva (no prelo) baseia-se inteiramente nos 

diversos usos que essa categoria apresenta em diferentes contextos de interação verbal. 

Aproximando-se relativamente da categorização apresentada em Neves (2000) e em Castilho 

(2010), o autor propõe a divisão dos adjetivos em três categorias gerais (classificadores, 

determinativos e qualificadores) e estas nas seguintes subcategorias: os classificadores em 

denominativos, tipológicos e circunstanciadores; os determinativos em situadores e 

quantitativos; os qualificadores em descritivos e avaliativos. 

Na perspectiva funcional proposta por Silva (no prelo), um adjetivo dificilmente pode, 

fora do uso, ser enquadrado em uma dada categoria a priori. Esse entendimento se dá em 

razão de um mesmo adjetivo poder, em um dado contexto, ser classificado como pertencente a 

uma certa classe, mas, em outro, ter classificação diversa, conforme já demonstrado nas 

páginas 51-52. No caso dos adjetivos formados pelo sufixo -vel, não é diferente: dependendo 

da situação, o mesmo tipo de adjetivo pode ser categorizado diferentemente. 

A maioria dos adjetivos que compõem os dados desta pesquisa configura-se como 

qualificadores. Essa categoria pode exprimir um atributo mais objetivo (a subclasse dos 

descritivos) ou mais subjetivo (a subclasse dos avaliativos) do referente, conforme o contexto 

discursivo em que ocorre. Entre os descritivos, que caracterizam o referente, encontramos 

dobrável, diluível, incurável, responsável e outros; entre os avaliativos, que exprimem um 
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julgamento pessoal sobre o referente, identificamos, por exemplo, amável, provável, incrível, 

horrível. 

Observemos como se dá a qualificação descritiva do referente na amostra que segue: 

 

(40) [...] ele ficou bom da doença... porque era uma doença incurável na época... sei lá o que diabo 

era... uma peste... ele... ele curou-se da doença... recuperou todo o dinheiro dele através de um... 

parece que ele serviu a um rei... aí o rei num tinha a quem deixar a herança dele... aí deixou a 

ele... deixou a herança dele... herança pra ele como agradecimento a todos os serviços que ele 

prestou... (Corpus D&G, Natal, Fala, p. 174). 

 

 Na qualificação do referente doença, conforme vemos na amostra (40), verificamos 

que a propriedade que lhe foi atribuída – incurável – possui um traço, de certo modo, mais 

objetivo. Isso é plausível em razão de esse atributo poder ser aferido objetivamente, por meio 

de exame/depoimento médico. Portanto, podemos classificar esse adjetivo como um 

qualificador descritivo. 

 Diferentemente dessa amostra apresentada, há adjetivos em -vel que apontam para 

uma qualificação avaliativa, ou seja, são utilizados para atribuir propriedades mais subjetivas 

aos referentes, expressando um julgamento valorativo por parte do falante/escrevente sobre 

um referente ou sobre um dado conteúdo informacional. A amostra a seguir ilustra essa 

propriedade. 

 

(41) Com a chuva vieram também os ventos frescos da massa de ar polar associada com esta frente 

fria que ajudam a baixar a temperatura. A combinação de muita nebulosidade e deste ar polar 

vão manter a temperatura agradável no Espírito Santo, sem o calor excessivo até o domingo. 

(Disponível em: https://noticias.terra.com.br. Acesso em: 05/07/2016) 
 

 O adjetivo agradável, presente na amostra (41), exprime uma avaliação do locutor 

sobre a temperatura no Espírito Santo. Ainda que se possa associar, nesse contexto, tal 

atributo à ideia de  amena/arejada, que são características mais objetivas, ao empregar o 

adjetivo agradável, transpõe-se o significado para o campo da subjetividade. Isso se dá em 

razão de esse adjetivo focar mais a reação afetiva do(s) indivíduo(s) frente à sensação causada 

pela temperatura nessa condição. Cabe ainda observar que, por se tratar de uma noção 

relativa, esse julgamento pode não ser consensual. Por isso, tal adjetivo deve ser tomado como 

um qualificador avaliativo. 

Outra categoria de adjetivos em -vel presente nos corpora utilizados na pesquisa é a 

dos classificadores, sobretudo a subclasse dos tipológicos. São estes os que especificam o 

conteúdo referencial, delimitando-o conceitualmente. 
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Observemos a amostra que apresentamos a seguir: 

 

 

 

(42)  Pesquisadoras da Unesp de Ilha Solteira criam plástico comestível 

 

Trabalho é desenvolvido no Departamento de Física e Química. Embrapa é parceira no 

desenvolvimento desse novo material. (Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 

27/06/2016). 

 

 

O adjetivo comestível presente nessa amostra atua como classificador pelo fato de 

colocar seu referente em uma subclasse, ou seja, o plástico criado por pesquisadoras da Unesp 

encaixa-se em um determinado tipo. Assim, ao ser colocado em subclasse, o adjetivo torna o 

conteúdo de seu referente mais específico. Daí por que se enquadra na categoria dos 

classificadores tipológicos. 

Embora mais raros, identificamos adjetivos com -vel que devem ser considerados 

como circunstanciadores. São os que circunscrevem o referente em uma dada situação. Segue 

uma ocorrência com amostras desse tipo. 

 

(43)   Um item é identificável se for separável ou advir de contrato ou outro direito legal. Isso 

significa que alguns ativos, principalmente ativos intangíveis, serão reconhecidos nas 

demonstrações contábeis consolidadas quando da aquisição, mas não das demonstrações 

contábeis individuais (empresa adquirida). (Disponível em: http://ifrsbrasil.com/demonstracoes-

contabeis/combinacao-de-negocios-e-consolidacao. Acesso em: 10/07/2016) 

 

Nessa ocorrência, as amostras identificável e separável, relacionadas a item, colocam 

esse referente nas situações que significam, respectivamente, algo que pode ser identificado e 

que pode ser separado. Portanto, tais adjetivos apenas delimitam circunstancialmente o 

referente com que se relacionam. Em razão disso, devem ser vistos como classificadores 

circunstanciadores. 

 Ainda sobre a classificação aqui discutida, temos de considerar os casos fronteiriços, 

em que determinado adjetivo pode figurar, por exemplo, como descritivo ou como avaliativo, 

a depender do contexto em que ocorre, segundo já assinalado. Consideremos os casos a 

seguir. 

 

(44) […] o namoro... namoro tem que ser... tem que ser assim... carinhoso... sensível... sensível... 

assim... é:: muito diálogo... conversar muito... num é? porque assim sem conversa... sem essa 
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coisa assim... mas é que seja assim... e um que se dê bem... assim os dois que se dêem bem né? 

(Corpus D&G, Natal, Fala, p. 167) 

 

(45) A população de baixa renda (classes D e E) apresentou uma sensível melhora nos níveis de 

educação financeira em relação ao ano passado, revelou o Indicador de Educação Financeira 

(IndEF) 2014, divulgado nesta quinta-feira (7) pela Serasa Experian e pelo Ibope Inteligência. 

(Disponível em: http://economia.ig.com.br/financas/2014-08-07/ educacao-financeira-tem-

sensivel-melhora-entre-os-mais-pobres.html. Acesso em: 30/03/2017) 
 

(46) Para confiarmos nas relações sociais, temos de estar diante de homens razoáveis. Do contrário, é 

preciso fugir da relação, pois não haverá bases para estabelecimento de acordos mínimos de 

convivialidade. (Disponível em: http://www.blog.pedrobendassolli. com/homem-razoavel-ou-um-

excurso-sobre-a-moral-social/. Acesso em: 30/03/2017) 
 

(47) […] o magistério no Brasil é suicídio financeiro... né? quer dizer... você ser professor no Brasil... 

infelizmente... é você ter que dar sessenta horas aula por semana... pra poder ter um padrão de 

vida razoável... né? trabalhar pra burro... não ser reconhecido... muito pelo contrário… (Corpus 

D&G, Juiz de Fora, Fala, p. 14). 
 

Em (44), ao utilizar o adjetivo sensível, a locutora procura caracterizar o referente 

namoro da maneira como ela o entende. Trata-se, portanto, de um adjetivo descritivo. Já na 

amostra (45), sensível vincula-se à noção de grau, relacionado à melhora apresentada pela 

população de baixa renda quanto aos níveis de educação financeira. Ou seja, a ideia é de que a 

melhora é considerável/significativa/notória. Desse modo, o adjetivo deve ser visto como 

avaliativo. 

O mesmo ocorre com as amostras (46) e (47), ambas apresentando o adjetivo 

razoável. No primeiro caso, tendo como referente homens, esse adjetivo aponta para o sentido 

de guiados pela razão, assumindo, assim, um caráter descritivo. No segundo, razoável, 

relacionado a padrão de vida, tem função, em certa medida, graduadora, no sentido de 

designar algo relativamente aceitável/conforme padrões admissíveis. Sendo assim, é de 

natureza avaliativa. 

 Semelhantemente a esses casos, identificamos ocorrências envolvendo o adjetivo 

miserável, conforme apresentamos a seguir em (48) e (49): 

 

(48) Dentre a população miserável, marginalizada e com fome, não encontraremos quem queira 

deixar de trabalhar para comer, para estudar ou filosofar sobre a situação econômico-social do 

país. (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, p. 30). 

 

(49) Lula, como se vê, por alguma razão, prefere o Supremo. Na hipótese, então, de vir a ser julgado, 

dispensa um segundo colegiado. Será que ele tem lá “a sua bancada”? É muito pouco provável 

que o tribunal ceda a seu pedido. Até porque não há um miserável motivo que o justifique. 
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(Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/lula-nao-quer-saber-da-13-vara-a-de-moro-

e-pretende-que-juiz-seja-punido/. Acesso em: 13/02/2017). 

 

 Por essas amostras, percebemos claramente que o adjetivo miserável, ainda que seja 

sintaticamente adjunto nas duas ocorrências, assume funções diversas em ambas. No primeiro 

caso, miserável descreve a condição social do referente população, isto é, que passa por/vive 

na miséria; no segundo, esse mesmo adjetivo expressa o julgamento subjetivo do locutor em 

relação a motivo, querendo significar algo como vil/ignóbil/desprezível, já que, na visão do 

autor, não haveria qualquer justificativa plausível/ aceitável para o pedido de Lula. Em vista 

disso, consideramos que, em (48), o adjetivo deve ser classificado como descritivo; em (49), 

como avaliativo. 

 

4.4.2.2 Perspectivização implicada na formação dos adjetivos em -vel 

 

 Na formação dos adjetivos em -vel há implicada a noção de perspectiva na cena 

evocada. No momento em que o usuário da língua faz uso de um adjetivo em -vel, ele 

perspectiviza a informação a partir do que é importante ou não destacar. Nesse sentido, esses 

adjetivos atraem o foco para o elemento passivo/não agentivo na cena implícita em tais 

adjetivos. 

Vejamos a amostra (50), abaixo, em que o foco está no objeto paciente: 

 

(50) Um grupo de engenheiros e designers da China e Canadá desenvolveram a “IMPOSSIBLE” a 

bicicleta dobrável elétrica que cabe em uma mochila. A bicicleta dobrável Impossible precisava 

ser compacta o suficiente para caber dentro de uma mochila e leve o suficiente para ser 

facilmente transportado em qualquer lugar. (Disponível em: http://www.magreladobravel. 

com.br. Acesso em: 04/07/2016). 
 

Na cena transitiva subjacente ao adjetivo dobrável – X dobra Y –, na amostra (50), 

observamos que bicicleta é o objeto paciente. Nesse caso, o adjetivo designa uma bicicleta 

que pode ser dobrada. Sendo assim, o foco recai sobre bicicleta, que é o elemento da cena 

transitiva pressuposta no qual se ancora a informação. 

Da mesma forma, ocorre com a amostra (51), em que a focalização do objeto o coloca 

como tópico central da cena. Não interessa, como visto na amostra anterior, o que/quem atua 

sobre o objeto. 

 

(51) É uma técnica de muita precisão, tal como um desenho onde o resultado final tem a semelhança 

de uma pintura a óleo. Como sabemos, o Pastel é um lápis de cêra especial e não é diluível como 
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o guache e a aquarela. É aplicado diretamente sobre o papel e os efeitos mais ressaltados neste 

trabalho são os de luminosidade e opacidade. (Corpus D&G, Natal, Escrita, p. 77). 

 

Nessa amostra, diluível relaciona-se predicativamente a Pastel, que é o referente em 

foco. O adjetivo utilizado para descrever esse referente, tal como na amostra anterior, tem 

pressuposta em sua base verbal a cena transitiva X dilui Y. Como nesse caso a predicação se 

dá com polaridade negativa, não ser diluível equivale a que não pode ser diluído, em que é o 

objeto (paciente) da cena implícita é o que está em destaque. 

Esse fato está relacionado não apenas a fatores interacionais e pragmáticos, mas, 

sobretudo, a fatores de ordem cognitiva, uma vez que o usuário da língua “escolhe” um ponto 

de vista a partir do qual veicula a informação. Com isso, há um direcionamento da atenção do 

interlocutor com base no que foi informado, o que aponta para uma ênfase pragmática da 

informação em torno do objeto (VERHAGEN, 2007; LANGACKER, 2008). 

 Disso se conclui que, ao utilizar um construto adjetival com -vel, o locutor está não 

apenas apresentando conteúdo semântico. Está também, com isso, focalizando uma dada 

informação (um referente ou uma proposição) sob certo ponto de vista, uma vez que, por meio 

desse recurso, delimita, caracteriza ou julga essa informação. Dada a especificidade 

conceitual dessa categoria de adjetivo (que designa algo que é passível/possível de X), tal 

adjetivo mostra a informação a partir do paciente/não agente do conteúdo designado pelo 

adjetivo. Outro ponto em questão sobre isso é que os adjetivos com -vel estabelecem uma 

relação atemporal com os referentes sobre os quais incidem, mesmo que nessa relação esteja 

implícito um evento verbal, visto que o que interessa é classificar ou qualificar uma dada 

categoria referencial.  

 Cabe assinalar, ainda, que, pelo uso do adjetivo com -vel, o falante/escrevente realiza, 

ao mesmo tempo, as operações de expansão e de condensação informacionais: a primeira 

porque o adjetivo é um conteúdo a mais sobre o referente, contribuindo para, de um modo ou 

de outro, conferir maior detalhe sobre este sob certo enfoque; a segunda porque esse tipo de 

adjetivo sintetiza um conteúdo que seria expresso por uma estrutura relativa, sendo, assim, 

uma forma mais econômica (TAYLOR, 1995). 

 

4.4.2.3 Objetividade - (inter)subjetividade nos usos da construção [X-vel]Adjetivo 

 

Nos contextos de uso da construção em estudo, observamos claramente o continuum 

objetividade – (inter)subjetividade, nos termos de Traugott e Dasher (2002). Nessa 
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perspectiva, identificamos adjetivos em -vel designativos de atributos mais associados à 

concretude, ou seja, à objetividade; outros de teor mais avaliativo, expressando a atitude 

subjetiva do falante/escrevente; e, ainda, outros voltados para a relação entre os parceiros de 

interação, sendo, assim, de valor mais intersubjetivo. 

Como exemplo de adjetivo em -vel que apresenta valor mais objetivo, uma vez que 

descreve seus referentes em termos mais “concretos”, temos as amostras a seguir. Vejamos: 

 

(52)  A lancha Noiva do Mar tem fileiras com 4 bancos de madeira e o assento é móvel. 

 

Entrei na lancha juntamente com dois colegas de serviço e sentei na cadeira do canto, porém 

não vi que a cadeira estava sem encosto. Caí com tudo pra trás no colo de um senhor que estava 

no banco de trás. (Corpus D&G, Rio Grande, Escrita, p. 5). 

 

 

(53) […] agora o lado direito... eh::... tem armário também à beça... em cima e embaixo ((riso)) e 

uma mesa com quatro cadeiras... num canto... depois uma outra bancada de uma pia... com:: 

água potável... né? que aí tem o filtro embaixo e é uma torneira em que você pega da torneira 

mesmo pra beber... né? que é a água... legal… (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, p. 28). 

 

Na amostra (52), móvel descreve assento tendo por base a experiência com o mundo 

físico, designando um assento que pode ser movido (de lugar). Desse modo, o adjetivo se 

relaciona com a concretude, devendo, por isso, ser considerado de caráter mais objetivo. 

Do mesmo modo que a anterior, o adjetivo potável, em (53), tipifica uma espécie de 

água própria para o consumo, ou seja, água que se destina ao pote, podendo ser bebida. 

Nesse sentido, potável aponta para um conceito que pode ser aferido objetivamente, por se 

ancorar na realidade experiencial. Assim, deve ser igualmente considerado como mais 

objetivo. 

Conforme White (2004), a avaliação se manifesta por meio de “sentenças que podem 

ser interpretadas como indicando que alguma pessoa, coisa, situação, ação, evento ou estado 

de coisas é para ser visto positivamente ou negativamente”. Nessa perspectiva, identificamos 

adjetivos com -vel que expressam essa atitude avaliativa do locutor frente a algum conteúdo 

informado. 

Para ilustrar a natureza subjetiva de tais adjetivos, em que estes assinalam a postura 

avaliativa do falante/escrevente, revelando sua visão particular acerca de um estado de coisas, 

vejamos o seguinte caso: 

 

(54) [...] já vinha desde o primeiro ano todo mundo juntinho e tal... íamos terminar todos juntos... eu 

tive que interromper... com isso arrasou... eu fiquei super arrasada... mas consegui levantar 

porque o pessoal que terminou ano passado me deu maior força pra eu voltar esse ano e 
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terminar... porque era o último ano:: eles me deram uma força incrível... e:: eu estou aqui... já 

terminando... graças a Deus... (Corpus D&G, Fala, Rio de Janeiro, p. 55). 

 

(55) [...] eu estava ensopa::da de areia... aí eu voltei pra água... pra tirar... veio outra 

onda... e a mesma coisa... eu fui parar no me/ no pé dos dois caras de novo... cara... aí eu 

levantei... olhei assim pro lado... ah... não... aí fui direto ( ) fui direto lá pro lugar onde eu 

estava sentada... cara... aí... foi horrível... foi terrível ((riso)). (Corpus D&G, Rio de Janeiro, Fala, 

p. 27). 

 

Nessas duas amostras, por meio dos adjetivos incrível, em (54), e horrível e terrível, 

em (55), as informantes avaliam os respectivos conteúdos força, no primeiro caso, e a 

experiência negativa na praia, no segundo. Tais adjetivos exprimem a impressão particular das 

locutoras sobre esses conteúdos, sendo um julgado positivamente (55) e o outro de forma 

depreciativa. Em ambos os casos, os adjetivos revelam o posicionamento afetivo das 

depoentes a respeito do que informam, o que os vincula ao domínio da subjetividade. 

A (inter) subjetividade está implicada no uso de adjetivos com -vel de caráter 

modalizador, seja ele deôntico, epistêmico ou afetivo, nos termos de Neves (2000). Em certos 

contextos, adjetivos dessa espécie, além de se relacionarem à avaliação subjetiva do locutor, 

também orientam argumentativamente o mundo de crenças e/ou de valores do interlocutor, na 

intenção de fazê-lo ver um determinado estado de coisas sob uma dada perspectiva e, assim, 

levá-lo à mudança de opinião/atitude. Sendo assim, esses adjetivos assumem um valor 

pragmático/intersubjetivo, no sentido de, por meio deles, se estabelecerem negociações de 

ponto de vista entre os parceiros de interação (TRAUGOTT; DASHER, 2002). 

Segundo Lyons (1982), em seu estudo sobre modalização na língua, citado em 

Traugott e Dasher (idem), a modalização deôntica, mais especificamente, se relaciona “à 

necessidade ou à possibilidade de ações realizadas por agentes moralmente responsáveis”. 

Vejamos exemplares disso com os adjetivos com -vel nas amostras que seguem: 

 

(56)  Diagnóstico precoce é imprescindível para salvar vidas de gestantes com Síndrome de Hellp 

A Síndrome de Hellp é um agravamento da pré-eclâmpsia e se manifesta em 0,85% das 

gestações. (Disponível em: http://sites.correioweb.com.br. Acesso em: 11/07/2016). 

 

Ao fazer uso do predicativo imprescindível, na amostra (56), o locutor sugere que o 

diagnóstico da Síndrome de Hellp é necessário para que mulheres grávidas tenham suas vidas 

preservadas. Nesse caso, o locutor tenta convencer o seu interlocutor da importância do 

diagnóstico precoce, na tentativa de influenciá-lo acerca do ponto de vista levantado. 

Alguns adjetivos modalizadores epistêmicos, por sua vez, predicam uma avaliação por 

parte do locutor sobre uma informação dada, correspondendo, sobretudo, a um julgamento do 
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grau de verdade dessa informação e o efeito que ele provoca no interlocutor quanto à maior 

ou menor credibilidade em relação à informação dada (TRAUGOTT; DASHER, 2002). 

Vejamos as amostras (57) e (58): 

 

(57) […] os possíveis formandos do... do próximo semestre... eles estão fazendo::... esse estágio... 

então eles... eles é que entram... fazem a função da promotora... né? não cobram nada... e isso é 

um::... procedimento que::... é super válido... porque depois que entra com isso aí é certo que 

ganha... né? teve um caso lá muito sério... muito::... bom que foi um procedimento... que teve por 

carta rogatória... carta rogatória é quando::... o pai mora num/ esse possível pai... suposto pai... 

mora noutro país... né?... (Corpus D&G, Rio Grande, Fala, p. 11). 

 

(58) […] agora... uma coisa que me preocupa... hoje em dia na TV... é... os programas infantis 

principalmente... eu vejo que as crianças elas... assistem e copiam esse modelos da TV né? e a 

maioria dos personagens dos... dos... dos seriados infantis são hoje em dia... eles são... estão 

todos armados entendeu? tem... eles têm armas até na boca pra se defenderem do seu é... 

provável inimigo... ou seja... continua aquela... dicotomia do bem e do mal... (Corpus D&G, 

Natal, Fala, p. 69). 

 

Essas amostras apresentam situações em que os falantes não demonstram certeza em 

relação ao que é informado: possíveis formandos, possível pai, em (57), e provável inimigo, 

em (58). O primeiro caso leva à crença incerta de que alguns alunos do curso de Direito que 

participam da ação descrita podem não conseguir a conclusão no semestre seguinte e quanto 

ao suposto pai. Desse modo, o falante não se compromete com a informação dada. O uso do 

adjetivo provável, no segundo caso, marca o posicionamento do falante na mesma direção 

quanto a inimigo, isto é, de incerteza a respeito dessa categoria referencial. 

Nesses casos, em particular, o uso desses adjetivos demonstra o cuidado do locutor em 

não prestar uma informação da qual não tem plena certeza. Agindo assim, não compromete a 

si próprio e, ao mesmo tempo, resguarda o interlocutor, impedindo-o de tomar a informação 

como certa, o que sinaliza a estratégia pragmática de preservação das faces (TERKOURAFI, 

2012). 

Vemos, então, que os construtos adjetivais com -vel, nos variados usos, podem ser 

flagrados em uma distribuição gradiente. Essa gradiência diz respeito ao fato de que, em 

certos contextos, identificamos adjetivos vinculados à objetividade, por designarem 

propriedades/características mais tangíveis dos referentes a que remetem; em outros, há 

adjetivos que exprimem a avaliação emotiva do locutor sobre um dado conteúdo, sendo, 

assim, de natureza subjetiva; em outros, ainda, encontramos adjetivos com função mais 

pragmática, os quais revelam não apenas a atitude subjetiva do falante/escrevente mas 
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também se voltam para a relação deste com seu interlocutor, devendo ser considerados, 

portanto, como (inter)subjetivos. 

Em vista disso, podemos relacionar tal gradiência ao que discutimos na seção anterior 

sobre perspectivização. Ou seja, utilizar um adjetivo com -vel de natureza objetiva, subjetiva 

ou (inter)subjetiva é uma maneira de impor um certo ponto de vista sobre um componente 

discursivo, focalizando-o sob uma determinada lente conceitual. Esses vieses de adjetivação 

revelam a articulação entre linguagem, cognição, discurso e interação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme proposto, neste trabalho, buscamos analisar a construção [X-vel]Adjetivo na 

língua portuguesa, através da ótica funcionalista e construcional, com vistas a observar a 

interface entre forma e função dessa construção. Por meio de nossa análise, que contemplou 

aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, corroboramos a hipótese inicial 

de que esse grupo de adjetivos que instanciam a construção apresenta, além da semântica de 

passividade, como a tradição gramatical estabeleceu, sentidos que se afastam dessa ideia, 

demonstrando, dessa forma, que há um continuum entre passividade e agentividade/ 

causatividade a partir das relações estabelecidas pelos participantes envolvidos nas cenas das 

bases derivacionais, verbais e nominais, que formam esse tipo de adjetivo, confirmando a 

nossa hipótese inicial de que na formação de adjetivos em -vel verbos e nomes poderiam se 

unir ao sufixo. Esse conhecimento mais aprofundado das bases formadoras possibilitou-nos 

verificarmos que os argumentos sancionados variam de acordo com os traços de agentividade 

e de afetamento dos objetos. 

 Vistos como uma construção, os adjetivos em -vel foram analisados segundo as 

propriedades esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Em relação à 

esquematicidade, verificamos que essa propriedade vincula-se ao fato de a construção 

demonstrar a formação regular de adjetivos em -vel a partir de uma base lexical (verbo ou 

nome). Quanto à produtividade, esta tem a ver com a possibilidade de a construção, além de 

licenciar a formação prototípica de adjetivos com base em verbos transitivos diretos, também 

poder sancionar a formação de adjetivos derivados de verbos de natureza transitiva diversa e, 

de modo mais incomum, até de adjetivos oriundos de substantivos. Esse fato responde a 

segunda questão de pesquisa, ratificando, do mesmo modo, a nossa hipótese de que bases 

derivacionais verbais são as mais produtivas na formação desse tipo de adjetivos. No que se 

refere à composicionalidade, essa construção pode se revelar mais “composicional”, no 

sentido de que se pode, em termos prototípicos, interpretar o esquema X-vel associando-se 

“X” à base lexical de um verbo transitivo direto no particípio passado e o sufixo -vel à noção 

“possível/passível de (ser)”. Essa “combinação”, entretanto, não é possível com bases 

nominais. Mesmo assim, nesses casos, parece prevalecer, implicitamente, a noção de 

possibilidade/condição para X. 

 Por fim, cabe assinalar que, em razão de bases verbais não transitivas diretas e bases 

nominais serem mais resistentes à formação de adjetivos em -vel e de nem sempre haver 
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correspondência semântica entre o esquema X-vel e a ideia de passivização, produtividade e 

composicionalidade devem ser tomadas, nesse caso, como propriedades gradientes. 

 No que diz respeito aos modos de instanciação da construção em estudo, são 

licenciados dois padrões subesquemáticos: [V-vel] e [N-vel], que correspondem às bases 

verbais e nominais. Com base em critérios semântico-sintáticos, os verbos foram classificados 

em VTD, VTR, VDit e VInt, os quais são responsáveis pela formação de quatro 

microconstruções: [VTD-vel], [VTR-vel], [VDit-vel] e [Vint-vel]; os nomes, por sua vez, 

foram classificados em NConc e NAbst, os quais servem de base para a formação de duas 

microcontruções: [NConc-vel] e [NAbst-vel]. 

 Semanticamente, os adjetivos em estudo podem ser distribuídos em um continuum de 

acordo com a (não) transitividade de suas bases derivacionais. Assim, distribuem-se entre os 

que implicam possível afetamento do referente a que se vinculam até os que se afastam dessa 

noção. Esse continuum nos permite concluir que, por mais diversas que sejam as molduras 

semântico-sintáticas subjacentes a esses adjetivos, permanece, em certa medida, a ideia de 

possibilidade/passividade na relação com seus respectivos referentes. Esse fato relaciona-se, 

sobretudo, à terceira questão de pesquisa, confirmando nossa hipótese de que a estrutura 

argumental subjacente à construção [X-vel]Adjetivo sanciona os mesmos argumentos de suas 

bases derivacionais. Apesar de as cenas subjacentes às bases apresentarem diferenças 

semânticas quanto ao grau de afetamento dos objetos – ou até mesmo o não afetamento –, os 

argumentos exigidos são os mesmos.  

 Ainda em relação à semântica desses adjetivos, observamos que grande parte dos que 

compõem os dados passam pelo processo de extensão semântica, seja por meio de projeção 

metafórica, seja por meio de extensão metonímica, as quais se estabelecem auxiliadas pela 

inferência sugerida entre os parceiros de interação nas situações comunicativas. Os 

interlocutores compartilham de informações determinadas por contextos específicos, sendo 

estas negociadas de acordo com as necessidades de novas relações conceituais. A “escolha” de 

determinado adjetivo com -vel, seja ele de natureza mais “concreta” ou mais abstrata, bem 

como a emergência de novos significados/usos se realizam de acordo com demandas 

discursivo-pragmáticas. 

Objetivando responder a quarta questão de pesquisa, que se relaciona à caracterização 

formal e funcional da construção [X-vel]Adjetivo, buscamos observar a anatomia morfológica 

dos adjetivos em -vel, assim como o estatuto sintático destes. Em termos formais, essa 

construção apresenta características morfológicas particulares e a formação desse tipo de 
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adjetivos passa por diferentes casos relacionados à entrada do sufixo -vel na palavra: ele pode 

unir-se à palavra primitiva anteriormente ao prefixo, ou, ainda, o prefixo acompanhar o verbo 

ou o nome, e o sufixo acessar a palavra já derivada por prefixação; por fim, o adjetivo 

derivado pode apresentar dois prefixos em sua formação: um que acessou a palavra primitiva 

e outro que acessou o adjetivo já derivado.  

Sintaticamente, os adjetivos em -vel podem apresentar-se em contextos oracionais 

diferentes, desempenhando a função de adjunto ou de predicativo (do objeto e do sujeito), 

assim como em diferentes posições nos sintagmas: antepostos ao referente 

(predominantemente os qualificadores) ou pospostos (em especial, os classificadores). Além 

disso, eles podem assumir relativa dependência sintática (quando modalizadores pragmáticos, 

avaliando um dado bloco informacional) e também compor construções idiossincráticas, 

como em “por incrível que pareça”. A caracterização formal e funcional permitiu observarmos 

que a construção [X-vel]Adjetivo apresenta variedade no pareamento forma-função, 

considerando que provenha de bases lexicais distintas, corroborando uma de nossas hipóteses.  

 Em termos de tipologia funcional, vimos que os adjetivos em -vel apresentam usos 

diversos em razão dos contextos intercomunicativos em que ocorrem. De acordo com a 

classificação proposta, constatamos que prevalecem usos de adjetivos na condição de 

classificadores, os quais delimitam/especificam o conceito do referente, ou de qualificadores, 

notadamente os de caráter avaliativo, por meio dos quais o locutor exerce um julgamento 

subjetivo sobre um dado conteúdo informado. 

 Quanto às motivações cognitivo-pragmáticas implicadas no uso da construção 

adjetival em -vel, observamos que, em grande parte dos adjetivos utilizados nos corpora, o 

informante centra sua atenção no referente que corresponde ao paciente/não agente implicado 

na cena transitiva pressuposta, uma vez que este é “imposto” pela própria natureza semântica 

dessa classe de adjetivo. Desse modo, o foco recai sobre o objeto ao qual é atribuída a 

propriedade descrita pelo adjetivo, em detrimento do agente implícito na cena pressuposta. Ao 

“escolher” essa perspectiva informacional, o falante/escrevente, de certo modo, interfere no 

direcionamento da atenção e do ponto de vista de seu interlocutor. 

 Além disso, nos contextos de uso de adjetivos em -vel, estes se distribuem 

gradientemente entre os que se associam a situações mais objetivas; outros que se revelam 

mais ligados à condição afetiva do locutor, sendo mais subjetivos; e outros que dizem respeito 

a negociações intersubjetivas entre os parceiros de interação. Sob essa ótica, verificamos que 

tal gradiência pode ser relacionada à perspectivação. Sendo assim, recorrer a um desses 
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adjetivos – objetivo, subjetivo ou (inter) subjetivo – é adotar um certo ponto de vista para 

focalizar a informação. Essas constatações vão ao encontro de nossa hipótese no sentido de 

que motivações funcionais de cunho cognitivo, sintático-semântico e discursivo-pragmático 

estão envolvidas no uso de adjetivos formados pelo sufixo -vel, o que também responde a 

última questão de nossa pesquisa. 

 Por fim, ratificamos a importância desta pesquisa empreendida para os estudos de 

cunho funcionalista e construcional, uma vez que nosso objeto de investigação está situado na 

morfologia, campo ainda pouco explorado nessas linhas teóricas, que, tradicionalmente, 

concentram-se na análise de construções sintáticas. Além disso, o fato de nos lançarmos sobre 

o estudo da interface entre forma e função dos adjetivos em -vel, vistos em seus contextos de 

uso, possibilita a abertura para futuras pesquisas que desenvolvam, principalmente, análises 

em torno das palavras derivadas na língua portuguesa vistas a partir de uma análise que leve 

em consideração sobretudo motivações funcionais, apontando para um maior alcance de 

estudos que se baseiam nos usos linguísticos e seus contextos comunicativos.  
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