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APRESENTAÇÃO 

Reunimos, aqui, trabalhos apresentados, na modalidade pôster, 
por alunos de pós-graduação durante o X Seminário Internacional 
e XXIII Seminário Nacional do grupo Discurso & Gramática (D&G), 
realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
outubro de 2018. Essa edição do Seminário teve por objetivo 
primeiro a interação entre pesquisadores do D&G e a interlocução 
com outros grupos de pesquisa, promovendo o debate acadêmico 
sobre a temática do evento, “Aplicação da Gramática de Construções 
ao Português Brasileiro”. Representou espaço para divulgar 
resultados de investigações desenvolvidas por linguistas brasileiros 
e estrangeiros. 

São sete artigos produzidos por pós-graduandos, sozinhos ou 
em coautoria com pesquisadores, sendo 04 alunas de mestrado e 
03 alunos de doutorado, vinculados à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e à Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Para que o leitor possa ter uma visão geral do conteúdo 
destes Anais, apresentamos, resumidamente, cada um dos textos. 

No primeiro artigo, Abordagem cognitiva de adjetivos deverbais 
de particípio presente, Fernando da Silva Cordeiro analisa a construção 
nominalizadora de particípio presente, responsável pela formação 
de adjetivos e substantivos no Português Brasileiro, que tem como 
representação formal o esquema [[X]V–nte]ADJ. Explica como esses 
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adjetivos perfilam e ativam domínios cognitivamente estruturados 
da nossa experiência, fundamentado na premissa de que as formas 
linguísticas representam, grosso modo, as conceptualizações 
construídas pelos falantes a partir das nossas experiências com o 
mundo.

A rede hierárquica da construção de movimento causado, de 
Alan Marinho César e Maria Angélica Furtado da Cunha, mostra 
as diferentes manifestações da construção de movimento causado 
(CMC), revelando-as hierarquicamente por meio de uma rede 
construcional e mapeando as funções semânticas e discursivas 
de cada um de seus argumentos. Segundo os resultados a que 
chegam os autores, as CMC compreendem com maior frequência 
verbos de movimento que implicam manipulação de pacientes, sem 
deslocamento do agente da ação. 

O terceiro artigo, intitulado A transitividade na conversação: 
um estudo comparativo, de Lúcia Chaves de Oliveira Lima, focaliza 
a transitividade na conversação em três línguas. Examina como os 
predicados transitivos se comportam no discurso do português 
brasileiro e, em seguida, compara os resultados com as pesquisas 
realizadas por Thompson e Hopper (2001), para a língua inglesa, 
e por Vázques (2004), para o espanhol. A pesquisa revelou que as 
três línguas, embora diferentes, apresentam um comportamento 
semelhante quanto ao fenômeno investigado.

Em Chunking na esfera digital do Português Brasileiro: 
uma abordagem centrada no uso, Aline dos Santos Silva Chaves 
e Maria Angélica Furtado da Cunha tomam por objeto de estudo 
a construção de estrutura argumental instanciada por Sintagma 
Nominal + Verbo + Sintagma Nominal Nu. As autoras investigam os 
padrões de [SNVSNNU] que constituem chunks em textos da esfera 
digital do português brasileiro. Identificam como se configura o 
padrão construcional [SNVSNNU], evidenciando, em um continuum, 
a gradiência do padrão quanto às propriedades esquematicidade, 
produtividade e composicionalidade, bem como discutem alguns 
aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos dos chunks 
considerados.
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  O artigo Construções de gerundismo na língua portuguesa a 
partir de uma abordagem construcional da gramática, de Paula Viana 
de Oliveira e Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda, dedica-se 
à análise de ocorrências de gerundismo no português do Brasil 
(PB), como é o caso de “vou estar fazendo”. O objetivo do trabalho é 
investigar, a partir de uma abordagem construcional da gramática, se 
esse fenômeno linguístico constitui uma construção do PB. As autoras 
constatam que o gerundismo tem propriedades morfossintáticas e 
semântico-pragmáticas para ser considerado uma construção.

 Planos discursivos em perspectiva funcional: análise de cartas 
abertas do ex-presidente Lula, de Maria Clara Lucena de Lemos, 
investiga a organização dos planos discursivos em cartas abertas 
escritas pelo ex-Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva à luz 
do Linguística Funcional norte-americana. Discute como a categoria 
planos discursivos contribui para a defesa do ponto de vista expresso 
nos textos analisados a partir da aferição dos graus de transitividade 
das porções em Figura e da categorização das porções em Fundo em 
tipos distintos.

Em Construções modalizadoras com “real” e “real oficial” na língua 
portuguesa – uma análise a partir da linguística funcional centrada 
no uso, Leila da Silva Barbosa e Patrícia Fabiane Amaral da Cunha 
Lacerda analisam como construções modalizadoras epistêmicas 
asseverativas formadas por “real” e “real oficial” associados a verbos 
se instanciam e se convencionalizam no português brasileiro. As 
autoras observaram que “real” e “real oficial”, quando associados a 
um verbo, cumprem novos propósitos comunicativos na língua que 
diferem de seus usos como adjetivos e constituem um pareamento 
forma-função no português do Brasil.

A variedade de objetos de estudos contidos nos artigos 
que compõem estes Anais reflete a diversidade de interesse e 
o crescimento das pesquisas linguísticas sob o viés funcional-
construcionista. Desse modo, o leitor poderá ter uma visão 
abrangente de temas correntes nessa área de estudos.
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ABORDAGEM COGNITIVA DE 
ADJETIVOS DEVERBAIS DE 

PARTICÍO PRESENTE

Fernando da Silva CORDEIRO1

RESUMO: O presente trabalho elege como objeto de estudo a 
construção nominalizadora de particípio presente, responsável pela 
formação de adjetivos e substantivos no Português Brasileiro, que tem 
como representação formal o esquema [[X]V –nte]. O objetivo, para 
o momento, é fazer uma abordagem cognitiva do uso de adjetivos 
licenciados pela construção. Mais especificamente, intenta-se explicar 
como esses adjetivos perfilam e ativam domínios cognitivamente 
estruturados da nossa experiência, uma vez que as formas linguísticas 
representam, grosso modo, as conceptualizações construídas pelos 
falantes a partir das nossas experiências com o mundo. O arcabouço 
teórico utilizado é o da Linguística Funcional Centrada no Uso, assim 
como caracterizado por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). 
Recorre-se ainda aos pressupostos da Gramática de Construções 
(GOLDBERG, 1995, 2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Trata-se de 
uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa e, segundo os objetivos 

1  Mestre e doutorando em Estudos da Linguagem (UFRN). Professor da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). E-mail: fernando.cordeiro@ufersa.edu.  
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elencados, de caráter descritivo-explicativo. Os dados foram retirados 
do Corpus Discurso & Gramática, das seções Natal e Rio de Janeiro. Os 
resultados apontam que os frames interpretativos acionados pela base 
verbal do adjetivo não são suficientes para determinar os sentidos 
que o adjetivo constrói no uso.  Isso implica dizer que, a depender dos 
sentidos instaurados na interação, diferentes frames interpretativos 
são acionados, assim como em alguns usos não há transparência total 
entre o sentido dos adjetivos e os frames perfilados pela base verbal. 
As projeções metafóricas e metonímicas, por sua vez, concorrem para 
a extensão de sentidos que é observada no uso de adjetivos formados 
pela construção.  
PALAVRAS-CHAVE: Construção nominalizadora de particípio 
presente; Adjetivos deverbais; Linguística Funcional Centrada no Uso; 
Gramática de Construções.

ABSTRACT: The present work chooses as object of study the present 
participle nominalizing construction, responsible for the formation 
of adjectives and nouns in Brazilian Portuguese, that has as formal 
representation the scheme [[X] V -nte]. The goal, for the moment, is to take 
a cognitive approach to the use of adjectives licensed by construction. 
More specifically, we attempt to explain how these adjectives profile 
and activate cognitively structured domains of our experience, since 
linguistic forms roughly represent the conceptualizations constructed 
by the speakers from our experiences with the world. The theoretical 
framework used is that of Linguística Funcional Centrada no Uso, as 
well as characterized by Furtado da Cunha, Bishop and Silva (2013). 
It is also used the assumptions of the Grammar of Constructions 
(GOLDBERG, 1995, 2006, TRAUGOTT, TROUSDALE, 2013). It is a 
qualitative-quantitative research and, according to the objectives 
listed, of a descriptive-explanatory nature. The data were taken from 
the Corpus Discurso & Gramática, from the sections Natal and Rio de 
Janeiro. The results indicate that the interpretive frames triggered 
by the verbal base of the adjective are not sufficient to determine 
the meanings that the adjective constructs in the use. This implies 
that, depending on the senses introduced in the interaction, different 
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interpretive frames are triggered, just as in some uses there is no total 
transparency between the sense of adjectives and the frames profiled 
by the verbal base. The metaphorical and metonymic projections, in 
turn, contribute to the extension of meanings that is observed in the 
use of adjectives formed by the construction.

KEYWORDS: Present participle nominalizing construction; Deverbal 
adjectives; Linguística Funcional Centrada no Uso; Construction 
Grammar.

1. INTRODUÇÃO 

Os adjetivos deverbais de particípio presente são uma 
categoria específica de adjetivos que i) são formados pela integração 
de uma base verbal ao sufixo –nte, ii) representam resquícios do 
particípio presente latino, forma esta retomada principalmente pelo 
sufixo –nte, que se manteve no português brasileiro, embora com 
funções distintas das que apresentava no latim. Esses adjetivos são 
instanciações da construção nominalizadora de particípio presente, 
conforme denominado por Cordeiro (2017), um padrão de formação 
de palavras produtivo no português brasileiro, que licencia o uso de 
substantivos e adjetivos a partir do esquema [[X]V –nte]. 

Esse mesmo objeto de estudo é agora foco de uma pesquisa 
de doutoramento cujo objetivo principal é descrever propriedades 
formais e funcionais da construção a partir dos usos de adjetivos 
e substantivos por ela licenciados, em diversas diacronias do 
português brasileiro. Busca-se também observar as motivações 
semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas implicadas no uso de 
seus construtos de modo a detalhar o que pode favorecer (ou não) 
a flutuação categorial desses nomes entre as categorias nominais de 
substantivo e adjetivo, considerando ainda sua origem no particípio 
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presente, uma categoria linguística fronteiriça entre verbos e nomes.
O arcabouço teórico da pesquisa é a Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU), uma vertente teórica funcionalista que 
conjuga pressupostos da Linguística Cognitiva a suas análises. 
Também utilizamos neste artigo formulações da Gramática de 
Construções (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), 
de base cognitivista, assumindo que as unidades linguísticas 
representam um pareamento convencionalizado de forma-função, 
isto é, uma construção.

Compartilha-se com a Linguística Cognitiva a visão de que 
processos cognitivos de domínio geral subjazem à codificação 
linguística. Na LFCU, entende-se que elementos de ordem cognitiva 
respondem pela criação de significados nas situações de comunicação 
(MARTELOTTA, 2011). A língua(gem) reflete padrões da experiência, 
o conhecimento que armazenamos conceptualmente sobre o mundo, 
de modo que o significado não pode ser compreendido sem uma base 
cognitiva, já que língua e cognição estão em constante interação.

Neste trabalho, analisamos aspectos cognitivos do uso de 
adjetivos deverbais de particípio presente. A justificativa, para tanto, 
é a dificuldade de encontrar nas teorias que dão suporte à pesquisa, 
estudos que tratem mais especificamente do nível morfológico de 
análise linguística. Parte-se da ideia central de que o conhecimento 
linguístico está diretamente relacionado ao conhecimento de mundo 
cognitivamente estruturado. Questiona-se então: se a morfologia é 
parte do conhecimento linguístico, estruturas morfológicas como 
morfemas e categorias morfológicas não seriam capazes também 
de ativar padrões da nossa experiência? Pelas leituras feitas até 
aqui, encontra-se bastante material acerca de estrutura argumental, 
padrões de estruturação frasal, idiomatismos, cadeia discursiva e 
interface desses padrões com a cognição; no entanto é notório que 
as discussões sobre padrões de formação de palavras e a relação 
que eles estabelecem com conceitos, frames, domínios, etc., parecem 
bem menos disponíveis. 

O propósito, para o momento, é explicar como os adjetivos 
deverbais perfilam e ativam domínios cognitivamente estruturados 
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da nossa experiência, uma vez que as formas linguísticas 
representam, grosso modo, as conceptualizações construídas pelos 
falantes a partir das nossas experiências com o mundo à sua volta. 
Pode-se dizer que, na verdade, este trabalho é uma (re)leitura da 
teoria da representação morfológica, a que se teve acesso por uma 
constante pesquisa de estudos que tratassem da interface morfologia 
e cognição.  Intenta-se fazer uma abordagem baseada no uso, 
construindo generalizações que são captadas em instâncias reais 
de uso da construção em estudo, para verificar a quais estruturas 
cognitivas (esquemas, frames, domínios, conceitos...) os adjetivos 
deverbais remetem para a construção de sentidos na interação. 

O artigo está dividido da seguinte forma: trata-se inicialmente 
do arcabouço teórico a fim de fornecer os fundamentos básicos 
utilizados para as análises; em seguida, parte-se para a discussão 
dos dados, relacionando-os à teoria previamente explicitada; por 
último, algumas considerações possíveis acerca desse diálogo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fundamentamos teoricamente esta pesquisa na Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU), uma vertente teórica baseada 
em pressupostos do funcionalismo norte-americano, assim como 
em conceitos e categorias de análise da Linguística Cognitiva. 
Entende-se, pois, que a língua é um sistema adaptativo complexo, 
integrado às capacidades cognitivas humanas gerais e seu uso é 
motivado por fatores externos ao sistema, como os propósitos 
comunicativos dos falantes nas diversas situações de interação em 
que estão envolvidos (BYBEE, 2010; TOMASELLO, 1998; FURTADO 
DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Na LFCU, assume-se que elementos 
de ordem cognitiva respondem pela criação de significados nas 
situações de comunicação (MARTELOTTA, 2011). A língua(gem) 
reflete padrões da experiência, o conhecimento que armazenamos 
conceptualmente sobre o mundo, de modo que o significado não 
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pode ser compreendido sem uma base cognitiva, já que língua e 
cognição estão em constante interação.

Mais recentemente, a LFCU tem utilizado bastante o modelo 
teórico da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013), de base cognitivista, por assumir que há 
correspondência simbólica entre um elemento formal e algum(ns) 
aspecto(s) semântico, pragmático e/ou discursivo, criando então 
um pareamento convencionalizado de forma-função, isto é, uma 
construção. Na pesquisa em andamento, consideramos que o padrão 
de formação de palavras representado pelo esquema formal [[X]
V –nte] apresenta funções que não são totalmente previsíveis dos 
elementos linguísticos que o compõem, o que possibilita dizer que 
os falantes associam simbolicamente esse esquema a determinados 
propósitos à medida em que usam a língua nas interações cotidianas.

De modo mais específico, buscamos modelos teóricos que 
pudessem dar conta do nível morfológico em uma abordagem mais 
cognitivista, proposta deste trabalho. Nesse sentido, em uma pesquisa 
bibliográfica, encontramos a teoria da representação morfológica, 
conforme proposto por Besedina (2012, 2014), que propõe uma 
análise morfológica a partir dos domínios que são ativados pelas 
menores unidades de significação, os morfemas. Explicamos na 
próxima subseção do que trata essa teoria, fornecendo também 
exemplos para ilustrar os conceitos apresentados.

2.1 Teoria da representação morfológica

A teoria da representação morfológica (BESEDINA, 2012; 
2014) é um modelo teórico baseado nos ideais cognitivistas, os 
quais pressupõem existir relação próxima entre a estrutura do 
conhecimento linguístico e as nossas estruturas conceptuais. Para 
essa teoria, as categorias morfológicas são uma forma de representar 
linguisticamente parte do nosso conteúdo conceptual, isso porque, 
segundo autores como Langacker (1998), Croft e Clausner (1999), 



15

Croft e Cruse (2004), a mesma experiência pode ser conceptualizada 
de diferentes maneiras, sendo as categorias morfológicas, portanto, 
modos particulares de conceptualizar tais experiências.

A noção teórica básica é a de conceito morfológico. Essa ideia 
remete a uma parte do nosso conhecimento que é acessado pelas 
formas e categorias do nível da morfologia. O conceito morfológico 
é a base cognitiva para a representação morfológica em uma língua. 
Ele é parte de domínios mais básicos e mais gerais da nossa cognição 
e são construídos com base em conceitos primários, como TEMPO, 
ESPAÇO, QUANTIDADE, RELAÇÃO, etc. (CROFT; CLAUSNER, 1999). 
Ou seja, os conceitos morfológicos são conceitos secundários, uma 
vez que tomam por base noções que já existem em nosso sistema 
conceptual. 

A abstratização é a capacidade cognitiva de, a partir de 
conceitos mais ligados à concretude, criar conceitos mais abstratos. 
A autora diz ser essa propriedade do nosso sistema conceptual 
capaz de dar origem a conceitos morfológicos a partir de conceitos 
primários. O conteúdo do conceito morfológico é de natureza mais 
abstrata e é resultado das generalizações construídas a partir dos 
sentidos instaurados no uso das formas linguísticas. A recorrência 
do uso das formas linguísticas ativa características presentes nos 
conceitos morfológicos que, por sua vez, ativam características dos 
conceitos primários. 

Não há, porém, relação inequívoca entre formas, conceitos 
morfológicos e conceitos primários. Como os sentidos são 
construídos no uso, os elementos linguísticos podem ativar conceitos 
morfológicos e/ou primários diversos. Postula-se, na representação 
morfológica, a atuação de fatores semânticos, sintáticos e 
contextuais como determinantes para a construção de sentidos das 
formas morfológicas em uso, de modo que esses fatores permitem o 
perfilamento/acesso a outros conceitos primários recrutados para a 
efetivação de um sentido ou outro. 

Besedina (2012) utiliza como exemplo a ideia de QUANTIDADE, 
conceito primário que serve de base para outros conceitos mais 
abstratos como MEDIDA DE PROPRIEDADE, este último um conceito 
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morfológico que se concretiza linguisticamente mediante as formas 
de modificação do grau dos adjetivos, por exemplo. Este conceito 
morfológico constrói, só para citar um caso, a noção de “o maior grau 
de intensidade de uma propriedade”, ativada pela forma superlativa 
como em: “Achei essa tarefa dificílima”.

Observando a codificação de grau no uso do superlativo 
em inglês, a autora listou pelo menos três sentidos gerais que são 
construídos no uso dessa forma morfológica:

(I) Grau da propriedade de um objeto é comparado com mais 
de um objeto do mesmo grupo;

(II) O objeto possuidor do mais alto grau da propriedade é 
singularizado diante dos objetos de certa classe;

(III) Um objeto é singularizado entre o grupo de objetos que 
possuem o mais alto grau da propriedade.

A autora propõe ainda que a atuação de fatores semânticos, 
sintáticos e contextuais recruta, para a efetivação desses sentidos, 
o conceito de COMPARAÇÃO e, consequentemente, de noções que 
estão nele contidas.

A sentença em (1) exemplifica a construção do sentido proposto 
em (I). O superlativo ativa a noção de “o maior grau de intensidade 
de uma propriedade” presente no conceito morfológico de MEDIDA 
DE PROPRIEDADE. Os fatores semânticos, sintáticos e contextuais, 
por sua vez, recrutam a noção de “contraste”, presente no conceito de 
COMPARAÇÃO.  A combinação dos conceitos forma, então, o sentido 
analisado:

(1)  The others are very much admired too, but I 
believe Isabela is the handsomest.

Analisando a construção do sentido proposto em (II), 
exemplificado em (2) e em (3), percebe-se que os fatores linguísticos 
(sintáticos, semânticos e contextuais) perfilam, neste caso, as 
noções de “oposição” e “singularidade”, constituintes do conceito de 
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COMPARAÇÃO. A integração entre as ideias de contraste, oposição 
e medida da intensidade criam o sentido em análise. As locuções 
adverbiais in the world e in the room apoiam a interpretação de que 
o referente é singularizado diante de um grupo maior. 

(2)  It was the strangest face in the world!

(3)  I was going to dance with the prettiest girl in the   
  room.

Por último, o sentido proposto em (III) pode ser visto nas 
cláusulas (4) e (5). Nesses casos, os fatores linguísticos perfilam a 
noção de “singularidade” presente no conceito de COMPARAÇÃO. 
Essa noção, junto ao conceito de medida de propriedade, formam 
o sentido anteriormente explicitado. Observa-se que a comparação 
se dá entre membros de um grupo que apresentam a mesma 
propriedade, entretanto havendo destaque de apenas um desses 
membros.

(4)  He was one of the greatest living authorities upon 
the subject.

(5)  It’s one of the finest old places in England.

Finalizada a breve explanação sobre a teoria da representação 
morfológica, busca-se agora observar como os adjetivos deverbais de 
particípio presente perfilam, recrutam, ativam conceitos, domínios 
e/ou outras estruturas do nosso sistema conceptual, na intenção de 
promover uma abordagem cognitiva do fenômeno estudado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, damos especial atenção aos adjetivos deverbais 
de particípio presente. Como dito anteriormente, esses adjetivos 
constituem uma classe específica de modificadores nominais cujas 
características formais remetem ao particípio presente latino. 
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Com base nas leituras feitas sobre representação morfológica, o 
objetivo para o momento é fazer uma abordagem mais cognitiva dos 
sentidos desses nomes, relacionando-os às estruturas cognitivas 
possivelmente ativadas em suas ocorrências.

Em Cordeiro (2017), a semântica dos adjetivos deverbais em 
–nte é tratada cognitivamente em termos de frames, embasando-
se em postulados de Fillmore (1982) e, mais recentemente, de 
Fried e Ostman (2005) e Fried (2009, 2015). Nessa abordagem, a 
estruturação semântica dos elementos linguísticos dá-se por meio 
dos enquadramentos cognitivos que são acessados no uso de tais 
elementos. Os frames são, nas palavras de Fillmore (1982, p. 381), 
“um sistema de categorias estruturadas de acordo com algum 
contexto motivador”. Dito de outro modo, um frame constitui-se 
de uma conceptualização de experiências partilhadas socialmente, 
assim como do conjunto de conceitos relacionados a essa experiência, 
que provê uma cena de fundo à expressão linguística que o evoca 
(FRIED, 2015).

Desse modo, entende-se aqui que os frames são estruturas 
cognitivas acessadas pelas formas linguísticas de qualquer nível 
na estrutura semântica. Besedina (2012) trata de modo geral 
por “conceitos primários” as estruturas do sistema conceptual 
evocadas pelos conceitos morfológicos, não sendo tão clara a 
natureza dessas estruturas. A autora apenas cita que são conceitos 
básicos provenientes de nossa experiência com o mundo e que 
servem de fonte para a criação de conceitos outros. Neste trabalho, 
especificamente, trata-se da representação morfológica em termos 
dos frames evocados pelo uso dos adjetivos deverbais de particípio 
presente. 

A estrutura interna do adjetivo deverbal comporta a evocação 
de frames relacionados ao verbo que serve de base para a formação 
do adjetivo, e esse frame concorre para a formação do significado 
do adjetivo. A Gramática de Construções, contudo, entende que 
o significado está na construção, no pareamento entre a forma 
linguística e as funções (semânticas, discursivas e/ou pragmáticas) 
a que elas servem nas situações de interação verbal. Cordeiro (2017) 
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mostra que o uso do adjetivo como instância de uma construção 
carreia também significados não composicionais. Isso porque, do 
ponto de vista construcional, o significado do todo não está na soma 
do significado das partes. Isso implica reconhecer que a base verbal 
pode promover alguns enquadramentos e a construção, outros, isto 
é, frames diferentes.

As ocorrências analisadas neste trabalho são parte do corpus 
utilizado por Cordeiro (2017). Elas foram retiradas do Corpus 
Discurso & Gramática, das seções Natal e Rio de Janeiro, totalizando 
199 ocorrências deverbais de particípio presente. Esses adjetivos 
podem ser considerados predicadores (NEGRÃO et al., 2014) uma 
vez que impõem ao SN algumas restrições sintático-semânticas e 
podem, em alguns casos, serem permutados por uma oração relativa 
equivalente. De modo geral, pode-se dizer que o uso dos adjetivos 
deverbais de particípio presente circunscreve o referente em função 
da semântica do verbo base, atribuindo-lhe determinada ação no 
contexto. 

A partir dessa noção geral, no que se refere ao conceito 
morfológico, pode-se relacionar o conceito de PREDICAÇÃO 
como essencial para compreender a relação que esses adjetivos 
estabelecem com o nome a que se referem. Além disso, outras 
categorias lexicais como os verbos podem ativar esse conceito, o que 
o torna ainda mais esquemático/geral. Nesse conceito, a noção de 
“atribuir ação/estado ao referente” é perfilada para a construção de 
sentidos na interação. 

O conceito de PREDICAÇÃO está, de certo modo, ligado ao frame 
de ENTIDADE, que remete à ideia de existência de um ser (físico ou 
não) e o que se pode dizer dele e da sua existência (no sentido de 
declarar algo sobre a entidade). Esse seria, então, o conceito primário 
que fundamenta a existência não só do conceito morfológico de 
predicação, mas de outros frames que o evocam, como o frame de 
EVENTO por exemplo, ou ainda ESTADO, EXISTÊNCIA, etc.

A partir do uso desses nomes nos contextos comunicativos em 
que figuravam, foi possível listar, a exemplo de Besedina (2014), três 
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sentidos recorrentes, seguidos da explicação de como possivelmente 
eles são construídos mediante a ativação de frames interpretativos: 

1. O referente é caracterizado em função da ação num 
contexto maior;

2. O referente é caracterizado a partir da sua capacidade de 
frequentemente agir de determinada forma;

3. O referente é caracterizado a partir de ações/atitudes 
que lhe são atribuídas pelo falante (por meio de processos 
intersubjetivos envolvidos na interação);

Quando o referente é caracterizado em função do contexto, 
entende-se que o adjetivo expressa determinadas circunstâncias do 
referente num cenário maior, como se agregasse uma predicação 
secundária à proposição da qual faz parte. Analisando os períodos 
abaixo, de (6) a (8), é possível observar que o adjetivo deverbal 
aciona a noção de “atribuir ação/estado ao referente” presente 
no conceito de PREDICAÇÃO, embora o uso do adjetivo seja 
praticamente circunstancial, isto é, expressa um estado de coisas 
que está conectado com a proposição maior da qual ele faz parte. 

(6) “Minha mãe e minha irmã acompanharam-me até o 
embarque e o percurso foi tranquilo, apesar da chuva 
incessante.” 

(7) “E ele não vai para a cidade porque não tem estudo 
suficiente para trabalhar e mesmo se tivesse não conseguiria 
emprego. Devido a essa fase de recessão existente.”

(8) “achei um tema meio irreal… meio desfocado da 
realidade… quan/numa quando vivíamos um período tão 
delicado… um momento nacional tão conflitante…”

Nesses casos, a identificação da transparência semântica entre 
a base verbal e o adjetivo aciona frames relacionados à base verbal, 
no caso CESSAR, EXISTIR, CONFLITAR para a construção do sentido 
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proposto. Nos frames verbais, a característica de “tempo” é bastante 
proeminente, já que o referente é responsável ou parte de uma ação 
que ocorre concomitantemente (no presente) às ações da cláusula da 
qual faz parte. Note-se que o referente só é caracterizado dessa forma 
em função do seu estado num contexto: a chuva não é incessante, ela 
o está naquele dado momento; assim como o momento nacional só é 
caracterizado como conflitante porque naquele período determinado 
vários conflitos ocorriam, uma característica transitória.

Algumas ocorrências de adjetivos deverbais de particípio 
presente demonstram que o referente pode ser caracterizado por 
ações iterativas/habituais, isto é, ações repetidas frequentemente 
e que passam a ser conceptualizadas como qualidades desses 
referentes. Nas ocorrências de (9) a (13), os adjetivos ativam a 
noção “atribuir ação/estado ao referente” presente no conceito 
de PREDICAÇÃO acrescentando a ele uma informação sobre seu 
comportamento. Frames evocados pelas bases verbais são parte 
da construção desse sentido e a noção de “aspecto” é, nesses casos, 
proeminente, uma vez que se ressalta a iteratividade/habitualidade 
da ação pelo referente; o próprio contexto assegura que o referente 
executa uma ação e ela é constante/repete-se. Logo, a entidade e a 
ação tornam-se tão contíguas que aquela pode ser descrita por meio 
desta. 

(9)  “depois eu retiro essa posta de peixe… coloco pra secar 
num papel que… absorvente… pra retirar o excesso de óleo.”

(10) “Isso depende de cada um, eu gosto muito de namorar, 
de ter uma pessoa confidente e amiga do meu lado.”

(11) “eu estava sem tempo de preparar esse seminário… e 
eu tinha uma parceira de grupo também… muito falante…”.

(12) “A crise educacional é uma jogada política, não é 
interesse para classe dominante ter uma população com 
consciência…”.
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(13) “uma Assembleia de Deus totalmente restrita… que 
corta assim… todas as asas do indivíduo pensante…”

Para analisar as ocorrências acima, é importante observar que 
se considerássemos o uso dos verbos ABSORVER, CONFIDENCIAR, 
FALAR, DOMINAR e PENSAR como verbos plenos, sintaticamente 
objetos seriam requeridos para completar-lhes o sentido. Nas 
ocorrências reproduzidas de (9) a (13), de adjetivos deverbais 
oriundos desses verbos, no entanto, esses objetos encontram-
se incorporados e não se realizam. Isto é, não parece necessário 
especificar o que é absorvido, o que é falado, o que é dominado, etc. 
Baker (1988 apud SANTOS, 2005) chama de incorporação o caso em 
que uma palavra semanticamente dependente ocorre “dentro” da 
outra. Acerca da incorporação semântica, Santos (2005) mostrou que 
nomes deverbais frequentemente incorporam os seus argumentos 
internos justamente nos casos em que expressam ação rotineira. 
Cordeiro (2017) acrescenta ainda que outros fatores concorrem 
para esse fenômeno como o compartilhamento da informação pelo 
falante e seu interlocutor e a forte integração conceitual entre nome 
e complemento. 

Concluímos que já algumas características dos frames 
evocados pelos verbos, em seu sentido lexical pleno, encontram-
se incorporados ao sentido do adjetivo. Pensando em frames de 
ABSORVER, CONFIDENCIAR, FALAR, DOMINAR e PENSAR, é possível 
observar que os usos evidenciados nos dados acima não apresentam 
participantes que seriam requeridos por esses frames em outros 
contextos. Ou seja, o acesso a esses frames já é parcial, embora 
obviamente sejam parte do sentido do adjetivo.

A perspectiva do falante sobre o referente também pode ser 
determinante para o uso dos adjetivos deverbais de particípio 
presente, à medida que o falante atribui determinadas ações/
atitudes ao referente. Nesse sentido, os adjetivos ativam a noção 
atributiva do conceito morfológico de PREDICAÇÃO, assim como a 
base verbal contribui evocando frames a ela relacionados. Nos casos 
exemplificados de (14) a (17), pode-se ver, entretanto, que fatores 
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contextuais como a intersubjetividade e inferências sugeridas 
(TRAUGOTT; DASHER, 2005) podem atuar fazendo com que o sentido 
se afaste um pouco do sentido literal da base verbal, resultando em 
significados pragmaticamente motivados. 

(14)“ele tava com a mulher… três filhos… um filho… esses 
três filhos brilhantes assim… gênios.”

(15)“cores assim suaves… não são nada… fortes, sabe?... 
nada muito gritante…”

(16)“as pessoas do interior geralmente têm uma mente mais 
fechada… entendeu? São uma pessoa tipo… entre aspas… 
ignorantes… né?”

(17)“vinha aqueles pratos finíssimos de lagostas é… como 
é que se diz… enroladas… empanadas… e vinha…[…] cada 
prato diferente…”

Os usos expostos acima marcam um pequeno afastamento do 
sentido literal de alguns adjetivos, considerando que, nos contextos 
em que ocorrem, estão sendo empregados para designar ideias 
mais abstratas: brilhante para indicar prodigiosidade; gritante para 
indicar destaque; ignorante para indicar pouco esclarecimento; 
diferente para indicar estranho, incomum. É interessante explicitar 
que o falante claramente negocia uma interpretação para o adjetivo 
empregado no contexto, encaminhando o interlocutor a partilhar de 
seus propósitos comunicativos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A semântica dos adjetivos deverbais de particípio presente 
ainda é um território em exploração, principalmente do ponto de 
vista cognitivo. Neste trabalho, defendemos que a construção dos 
sentidos desses nomes na interação dá-se por meio do acesso a 
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frames, evocados à medida que o falante emprega os adjetivos para 
satisfazer seus propósitos comunicativos. Sendo instâncias de uso 
de uma construção, observamos que não há correspondência total 
entre o sentido do adjetivo e o sentido do verbo que lhe serve de 
base. Desse modo, a base verbal contribui para o sentido do adjetivo, 
mas não há total transparência entre adjetivo e verbo, sugerindo que 
o acesso que os adjetivos fazem aos frames evocados pelos verbos-
base pode ser, em alguns casos, apenas parcial.  

Seguindo o que propõe a teoria da representação morfológica 
(BESEDINA, 2012; 2014), percebemos que o conceito morfológico 
de PREDICAÇÃO é essencial para o sentido de adjetivos deverbais 
de particípio presente no uso. Esse conceito cria a noção de “atribuir 
ação/estado ao referente” e essa noção é perfilada pelos adjetivos 
nos contextos em que ocorrem. A partir dessa noção, três sentidos 
mostraram-se proeminentes, conforme os dados analisados: os 
adjetivos deverbais i) promovem uma predicação secundária à 
proposição em que ocorrem; ii) caracterizam o referente em função 
de ações/atitudes iterativas/habituais; ou iii) caracterizam o 
referente de acordo com a perspectiva (inter)subjetiva do falante, o 
que depende da atuação de processos sociointeracionais implicados 
no contexto de uso.

Para que esses sentidos se instaurem, percebemos que 
diferentes noções pertencentes ao domínio da PREDICAÇÃO são 
ativadas. No primeiro caso, a noção de tempo é crucial, pois o adjetivo 
promove a ideia de concomitância entre eventos, um que é expresso 
pelo próprio adjetivo e do qual o seu referente é participante e outro 
que é o evento da proposição maior, da qual o sintagma nominal 
faz parte. O segundo caso, por sua vez, ativa a noção de aspecto, 
já que o foco recai sobre a repetição de uma determinada ação do 
referente; essas ações tornam-se ou são tão frequentes que passam 
a caracterizar o nome a que o adjetivo se refere. O terceiro e último 
sentido que observamos recai sobre a noção de atribuição, uma vez 
que o referente, nesses casos, é qualificado conforme a percepção 
que o falante tem do referente. É muito importante salientar que 
a atuação de processos como a intersubjetividade e as inferências 
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sugeridas promovem o afastamento do sentido literal propostos 
pelo verbo que serve de base para o adjetivo.   

Cumpre salientar, encaminhando-se as considerações finais, 
algumas coisas: i) numa abordagem centrada no uso, o sentido 
é construído na interação, então, o que está posto aqui não é uma 
visão categórica, uma vez que o mesmo adjetivo pode apresentar 
comportamento sintático, semântico e pragmático totalmente 
distinto dependendo do contexto; ii) assumindo uma visão 
construcional, postula-se que a construção possibilita essa extensão 
dos sentidos, seja por elos polissêmicos, seja por links de subparte 
com outras construções da língua, e isso implica considerar que 
diferentes adjetivos podem acessar o mesmo frame e/ou o mesmo 
adjetivo pode acessar frames diferentes dependendo do contexto em 
que figura e dos links que estabelece na rede construcional. 

Essas análises são uma síntese do que se pode observar nos 
dados coletados e desconsideram outros fatores que influenciam 
diretamente no uso da língua pelos falantes e que poderiam ser 
arrolados e analisados detalhadamente: frequência de uso, chunking, 
projeções metafóricas e metonímias, só para citar alguns. No que se 
refere à teoria da representação morfológica, ela fornece insights 
teóricos importantes para pensar morfologia numa base cognitivista, 
promovendo um caminho claro e formalizável (muito embora este 
aspecto não tenha sido aqui trabalhado) para pensarmos fenômenos 
morfológicos em termos de cognição, o que foi possível perceber no 
tratamento dos adjetivos deverbais de particípio presente.
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RESUMO: Como objeto de estudo, abordamos a Construção de 
Movimento Causado (CMC), que corresponde a uma das mais 
produtivas construções em que Verbos de Movimento Transitivos 
(VMT) podem ocorrer. O objetivo deste trabalho é mostrar as 
diferentes manifestações da CMC, revelando-as hierarquicamente por 
meio de uma rede construcional e mapeando as funções semânticas 
e discursivas de cada um de seus argumentos. Estes são estruturados 
sequencialmente por um argumento externo, sujeito (S), e dois 
internos, objeto direto (OD) e Sintagma Preposicionado (SPrep). O tipo 
de movimento efetuado pelo sujeito (agente) e os esquemas imagéticos 
acionados pelo SPrep (locativos) resultam em esquemas cognitivos 
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distintos. O embasamento teórico segue a Linguística Funcional 
Centrada no Uso (LFCU), corrente que busca descrever e interpretar 
fenômenos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas 
e discursivo-pragmáticas) que desempenham nos diversos contextos 
de uso da língua (FURTADO DA CUNHA et al., 2013). Os dados foram 
coletados a partir de três fontes: do Corpus Discurso & Gramática: 
a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 
1998), de resenhas de filmes da seção Cinema da Revista VEJA e de 
relatórios do Banco de Sentenças da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte (JFRN). Os resultados, ainda preliminares, apontam que as 
CMC compreendem com maior frequência verbos de movimento que 
implicam manipulação de pacientes, sem deslocamento do agente da 
ação.
PALAVRAS-CHAVE: Verbo de Movimento Transitivo. Construção de 
Movimento Causado. Linguística Functional Centrada no Uso.

ABSTRACT: Our object of study is the Caused-Motion Construction 
(CMC) which corresponds to one of the most productive constructs 
in which Transitive Motion Verbs can occur. The aim of this work 
is to show the different manifestations of CMC, revealing them 
hierarchically through a constructional network and mapping the 
semantic and discursive functions of each of their arguments. These 
arguments are structured sequentially by an external argument, 
subject (S), and two internal, direct object (OD) and prepositional 
phrase (SPrep). The type of movement performed by the subject 
(agent) and the image schemas triggered by SPrep (locative) result 
in different cognitive schemes. The theoretical basis follows the 
Usage-Based Functional Linguistics, theoretical current that seeks to 
describe and interpret linguistic phenomena based on the functions 
(semantic-cognitive and discursive-pragmatic) performed in the 
different contexts of language use (FURTADO DA CUNHA et al., 2013). 
The data have been collected from three sources: Corpus Discurso & 
Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 1998), movie reviews from the Cinema section of the VEJA 
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Magazine and reports from the Banco de Sentences of the Federal 
Court of Rio Grande do Norte (JFRN). Preliminary results indicate 
that the caused-motion construction often includes movement verbs 
that indicate manipulation of patient, without displacement of the 
agent of action.
KEYWORDS: Transitive Verb of Movement; Caused-Motion 
Construction; Usage-Based Functional Linguistics. 

1 INTRODUÇÃO 

A Construção de Movimento Causado (CMC) é uma das mais 
produtivas construções que licenciam Verbos de Movimento 
Transitivos (VMT). Prototipicamente, apresenta três argumentos: um 
sujeito-agente, um objeto-paciente e um Sintagma Preposicionado-
locativo. O tipo de movimento executado pelo referente do sujeito, 
combinado com o esquema imagético expresso pelo SPrep, pode 
conceitualizar distintos frames. 

Nosso embasamento teórico segue a Linguística Funcional 
Centrada no Uso (LFCU), corrente que busca descrever e interpretar 
fenômenos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas 
e discursivo-pragmáticas) que desempenham nos diversos contextos 
de uso da língua (FURTADO DA CUNHA et al., 2013).

Os dados empíricos em que se baseia a análise foram coletados 
de três fontes: Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita 
na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), resenhas da seção 
Cinema da Revista VEJA e relatórios do Banco de Sentenças da 
Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN). Foram coletados 366 
tokens da CMC, correspondentes a 32 types de verbos de movimento 
transitivos diretos. 

O primeiro corpus, doravante D&G, contempla material 
produzido por alunos de graus de escolaridade diferentes. É 
constituído de textos escritos e falados, nos seguintes tipos textuais: 
narrativas de experiência pessoal e recontadas, descrições de local 
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e relatos de procedimento e de opinião. O segundo, relacionado 
a resenhas de filmes da revista VEJA, fornece-nos sinopses que 
detalham frações de eventos de movimento, representando um 
corpus de categoria intermediária de formalidade. O terceiro, mais 
representativo da norma padrão, é constituído de exposições de 
acontecimentos e abordagem jurídica no âmbito da JFRN.

Para Goldberg (1995), as construções de estrutura argumental 
refletem padrões da experiência humana. Na língua inglesa, a autora 
identifica as seguintes construções: construção de movimento 
causado (X causar Y mover-se para Z), construção ditransitiva (X 
causar Y receber Z), construção resultativa (X causar Y tornar-se 
Z), contrução de movimento intransitivo (X mover Y) e construção 
conativa (X dirigir ação a Y). A construção de movimento causado 
(CMC), nosso foco neste trabalho, tem a estrutura triargumental 
S V OD SPrep (S = sujeito, V = verbo, OD = objeto direto e SPrep = 
sintagma preposicionado), em que, do ponto de vista semântico, um 
agente efetua uma ação que move o paciente de um lugar para outro. 

Assim, os verbos que instanciam a CMC projetam três papéis 
argumentais: um agente que realiza a ação (S); um paciente afetado 
(OD) e um locativo (SPrep). Essa correspondência entre papéis 
semânticos e estrutura sintática define a CMC. Tomamos, como 
exemplos, os seguintes dados:

(1) eu pego o açúcar ... peneiro ... né ... o açúcar ... geralmente 
eu coloco um quilo de açúcar ... mais ou menos isso ... pego o 
açúcar ... coloco dentro de uma vasilha ...açúcar peneirado ... 
açúcar peneirado ... ponho uma manteiga e mexo até que ele 
fique meia:: ela se misture e fique meia cremosa ... (Corpus 
D&G, Fala, p. 83).

(2) ... então eu retiro esse arroz da panela e coloco na forma 
e deixo ele esfriar bem socado ... (Corpus D&G, Fala, p. 60).

(3) No início de seu interrogatório, disse que não sabia que as 
pessoas que ele tinha levado para Touros/RN iriam cometer 
o delito, mas em seguida, afirmou que sabia. (JFRN, Banco de 
Sentenças, 2006).
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O sujeito da CMC, o elemento X, tem a característica semântica 
de causar o deslocamento do paciente,3 atuando como o agente da 
ação. Esse papel é desempenhado por eu, em (1) e (2), e por ele, em (3). 
Um quilo de açúcar, esse arroz e Ø = as pessoas correspondem ao OD, 
paciente afetado (Y), selecionados pelos verbos COLOCAR, RETIRAR 
e LEVAR, respectivamente. O elemento Z, locativo, é indicado pelos 
SPrep dentro de uma vasilha; da panela e para Touros/RN.

Os diferentes tipos de SPrep que ocorrem nas instanciações da 
CMC possibilitam a identificação de diferentes constructos. Como 
podemos observar nos exemplos anteriores, cada um dos locativos 
representa diferentes esquemas imagéticos dos eventos codificados 
pelas orações: um recipiente onde é colocado o açúcar ou de onde é 
retirado esse arroz e um destino, para Touros/RN.

Os esquemas imagéticos estão relacionados às nossas 
percepções sensório-motoras, tais como manipulação e transporte 
de determinados elementos, estas de maior interesse à nossa análise 
da CMC. Ancorada em Lakoff (1987) e Johnson (1987), Ferrari 
(2011, p. 86) ressalta que esses esquemas representam padrões que 
“refletem domínios, tais como contêiner, trajetória, força e equilíbrio, 
responsáveis pela estruturação da experiência ancorada no corpo.” 

Seguindo esses autores, tomamos esses esquemas como pontos 
que assinalam espacialmente imagens ou representações de nossas 
experiências corporais, percebidas a partir da interação do homem 
com o meio, a exemplo de um trajeto percorrido que tem uma marcação 
inicial (origem), um caminho percorrido e uma marcação final (alvo). 
Além desses pontos, há ainda o esquema de contêiner, responsável por 
estabelecer visualmente um tipo de recipiente que pode ter um objeto 
movido para dentro ou para fora dele. Conforme se vê no dado (1), o 
SPrep dentro de uma vasilha esquematiza espacialmente um contêiner, 
local que recebe o OD, um quilo de açúcar. O SPrep da panela, em (2), 
além de ser um contêiner, pois armazena o OD esse arroz, também 
compreende um esquema imagético de origem, local de onde se extrai 
o paciente representado pelo OD.

3  O papel semântico paciente afetado corresponde a tema, termo utilizado por outros 
autores na descrição da CMC (cf. GOLDBERG, 1995; HILPERT, 2014; FURTADO DA CUNHA, 
2017).
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Essas diferenças de sentido relacionadas aos esquemas 
imagéticos que os SPrep podem representar servem para 
subclassificar as ocorrências da CMC. De um modo geral, os 
significados resultantes da combinação do tipo de ação efetuada pelo 
sujeito, do afetamento do OD e da sua localização, codificada pelo 
argumento SPrep, abrem possibilidades para um leque específico de 
eventos de movimento.

Todos os verbos de movimento licenciados pela CMC pertencem 
à classe de verbos de ação-processo, considerando que o referente 
do OD é afetado como resultado da ação descrita pelo verbo, mais 
especificamente a mudança de sua localização. Conforme Borba 
(1996), os verbos de ação-processo expressam uma ação realizada 
por um sujeito agente ou uma causação levada a efeito por um 
sujeito causador, que afetam o complemento. Sendo assim, a classe 
de verbos de ação-processo sempre possui um complemento que 
expressa uma mudança de estado, de condição ou de posição.

Quanto à organização deste artigo, descrevemos, na seção 2, a 
construção de movimento causado, analisando os seus argumentos 
(sujeito, OD e SPrep). Na terceira seção, tratamos de três propriedades 
básicas das construções: esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade. Na quarta, propomos uma rede hierárquica para 
a CMC no Português Brasileiro (PB), estabelecendo subesquemas e 
microconstruções que apontam para funções discursivas distintas, 
com base nas combinações desses argumentos. Em seguida, temos a 
última seção, reservada para as considerações finais. 

2 A CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO CAUSADO

Em análise sobre a rede construcional dos verbos de 
movimento transitivos diretos, Furtado da Cunha e César (2018, p. 
119) corroboram que “os estudos sobre a configuração argumental 
de um dado verbo consideram os aspectos semântico-sintáticos 
dos argumentos obrigatórios ou opcionais relacionados a ele”. Sob 
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a perspectiva sintática, a CMC tem, prototipicamente, um sujeito, 
um OD e um SPrep. Contudo, nem sempre esses argumentos são 
explicitados na oração: tanto o sujeito quanto o objeto e o SPrep 
podem ser anafóricos. 

O uso textual de verbos transitivos que conceitualizam eventos 
de movimento aciona frames que expressam tanto a manipulação 
quanto o transporte de coisas ou de seres animados. Esses frames 
representam subesquemas na rede construcional dos verbos 
dessa classe. Nessa linha, “palavras e construções evocam uma 
compreensão, ou mais especificamente, um frame”, ao qual o ouvinte 
recorre para compreender o enunciado (CROFT; CRUSE, 2004, p. 8). 

Com relação ao conceito de frame4, Ferrari apresenta a seguinte 
definição, com base nas reflexões de Fillmore (1985): 

O  termo frame designa um sistema estruturado de 
conhecimento, armazenado na memória de longo prazo 
e organizado a partir da esquematização da experiência. 
[...] o significado das palavras é subordinado a frames. 
Assim, a interpretação de uma determinada palavra, 
ou de um conjunto de palavras, requer o acesso a 
estruturas de conhecimento que relacionam elementos 
e entidades associados a cenas da experiência humana, 
considerando-se as bases físicas e culturais dessa 
experiência. (FERRARI, 2011, p. 50).

Conforme visto acima, semanticamente a CMC descreve o 
deslocamento de uma entidade de um determinado ponto no espaço 
a outro, devido à ação do referente do sujeito. Esse deslocamento 
envolve o referente do OD, que pode ou não ser acompanhado pelo 
referente do sujeito. Nesse sentido, o movimento descrito pode 
envolver duas cenas diferentes: 

(i) apenas o referente do objeto se move, conforme (4): 

4  Vale destacar que, em português, frame pode ser traduzido por domínio, moldura 
e enquadre.
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(4) ... ... a gente chega lá ... a gente senta na sala ... ou então 
bota as cadeiras na areia ... é fica ... a casa ... fica um pouquinho 
distante do mar ...... (Corpus D&G, Fala, p. 369).

(ii) ambos os referentes do sujeito e do objeto se movem, 
exemplificado em (5):

(5) Todos nós trouxemos uma mochila, dentro dessas mochilas 
havia mais comida do que utensilios pessoais. (Corpus D&G, Escrita, 
p. 51).

Em (4), somente o OD (as cadeiras) muda de lugar; o sujeito 
(a gente) apenas realiza um movimento com parte do seu corpo, 
manuseando o assento e colocando-o em outro lugar, o qual é 
codificado pelo SPrep na areia. Por sua vez, em (5), ambos os 
participantes da oração em destaque (Todos nós e uma mochila) 
sofrem mudança quanto a seu local de origem. 

Prototipicamente, na CMC, o sujeito desempenha a função 
semântica de agente e o OD de paciente. O tipo de esquema imagético 
projetado pelo SPrep – contêiner, origem ou alvo –, porém, é crucial 
para identificar as microconstruções relacionadas a eventos 
expressos por verbos que denotam movimento causado.

O papel semântico do OD é sempre o de paciente, por ser a 
entidade afetada pela ação verbal; em outras palavras, é a entidade 
que sofre mudança de localização pela ação de um agente, como 
vimos nos exemplos (4) e (5), com as cadeiras e uma mochila, 
respectivamente. Esse paciente, que geralmente se refere a coisas, 
também pode ter como referente seres vivos, humanos (ela = minha 
mãe, em (6)) ou animais (o cachorro, em (7)), ou ainda partes do 
corpo destes (os pés, em (8)):

(6) aí na hora minha mãe foi pro hospi/ começou a sentir dor 
... meu pai levou ela pro hospital ... ... aí me ganhou no mesmo 
dia ... minha mãe ... e da minha irmã ... a gente tinha ido pra:: 
Baixa Verde .. (Corpus D&G, Fala, p. 223).
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(7) ... porque lá a gente assiste televisão sabe? aí:: tem:: tem 
um ... como um muro num sabe? vamo dizer ... uma área né? 
aí tem um quarto ... outro quarto ...... aí tem um beco que 
minha avó colocava o cachorro ... (Corpus D&G, Fala, p. 348).

(8)  ... ela sentava na mesa ... botava os pés na mesa ... oh ... ele 
ficava só olhando (Corpus D&G, Fala, p. 235).

O SPrep, na CMC, indica um determinado ponto que situa 
espacialmente a cena de movimento. Nesse sentido, esse 
argumento pode referir-se a um contêiner, local onde se 
põe ou de onde se retira o referente do OD; a um ponto de 
origem; ou a um alvo, exemplificados nos dados a seguir:

(9) [...] depois co/ passa manteiga na forma ... passa ma/ 
coloca pó Royal e coloca os ingredientes na forma ... depois 
coloca no forno pra assar e está pronto ... (Corpus D&G, Fala, 
p. 416).

(10) De uma hora para outra, o senhor precisou mudar a 
produção da Austrália para o deserto da Namíbia. Como se 
desloca uma máquina desse tamanho para um lugar tão sem 
recursos? (VEJA, ed. 2426, p. 103, 2015).

(11) ... daí o amigo dele chegou com um monte de saco cheio 
d’água ... começou a jogar no homem ... o homem dando tiro 
... ele subiu no carro com a moça e fugiu e o amigo dele é ... 
jogando saco cheio d’água nele ... daí depois o homem pegou 
... apontou com o revólver pro amigo do rapaz e:: disse ... 
“quieto aí ... não ... não se mexa” ... (Corpus D&G, Fala, p. 412).

 (12) Pica-Pau furou a cabeça do homem ... ele pegou um:: 
((pigarro)) pau ... botou assim com a pedra ... aí ele botou 
um pedra aqui aí ... pulou em cima ... aí caiu em cima da ... 
((pigarro)) da coisa ... da cabeça do homem ... aí o homem ... 
aí depois ele pisou na coisa do Pica-Pau aí o Pica-Pau danou 
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uma furada no pé dele ... ((pigarro)) aí depois ... foi a vez que 
ele ... que ele tava coisando [...] aí ele ... aí ele foi inventar de 
coisar ... de botar uma pedra no pé aí furou o pé dele ... aí o 
homem ficou rindo ... aí ele furou ... a coisa dele ... aí ... aí eu 
num sei mais não ... (Corpus D&G, Fala, p. 435).

Nesses dados, o SPrep pode fazer parte de diferentes esquemas 
imagéticos. Em (10), na forma e no forno é um tipo de contêiner, local 
que recebe os ingredientes da receita ensinada nesse fragmento. Em 
(10), temos dois SPrep: o primeiro, da Austrália, está relacionado ao 
esquema imagético de origem, local de onde se move o referente do 
OD (a produção), enquanto o segundo esquematiza o alvo, local para 
onde se movimenta esse OD.   

Assim como o OD, pode referir-se a seres animados ou partes 
do corpo destes. O SPrep também codifica, conforme a semântica 
do verbo de movimento, elementos dessa natureza. Em (11), nele 
diz respeito a um ser humano que atua como o alvo do OD saco 
cheio d’água. Do mesmo modo, em (12), o SPrep no pé também 
desempenha o papel de alvo na oração que instancia a CMC, mesmo 
sendo uma parte específica do corpo humano.     

É interessante observar a convergência entre os esquemas 
imagéticos e os papéis semânticos desempenhados pelo SPrep nas 
orações que realizam a CMC, visto que a função semântica desse 
argumento está relacionada a espaços que são conceitualizados 
como esquemas imagéticos – contêiner, origem, caminho e alvo – 
pela Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987). 
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3 ESQUEMATICIDADE, PRODUTIVIDADE E 
COMPOSICIONALIDADE

A esquematicidade, a produtividade e a composicionalidade são 
três propriedades que podem ser aplicadas na análise das construções 
(LANGACKER, 2005). A esquematicidade é uma propriedade da 
categorização que envolve abstração. Nessa direção, um esquema é 
uma generalização de categorias, que podem ser linguísticas ou não. 
Para Kemmer (2003, p. 78), esquemas “são padrões de experiência 
essencialmente rotinizados, ou cognitivamente fixados”. No campo 
linguístico, os esquemas compreendem grupos semanticamente 
gerais de construções, tanto em nível lexical como gramatical 
(TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013). Sendo assim, as construções 
podem variar quanto ao grau de esquematicidade. Para Bybee (2010), 
as construções têm representações exemplares e a maioria delas é 
parcialmente esquemática, com slots que podem ser preenchidos 
por uma variedade de palavras. 

Quanto a essa propriedade, a CMC é esquemática, como, em 
geral, as construções de estrutura argumental, que se organizam 
em torno de um determinado tipo sintático-semântico de verbo, 
formando um grupo de construções abstratas. No caso da CMC, 
como vimos, os verbos de movimento transitivos diretos são do tipo 
de ação-processo. Seus slots podem ser preenchidos por qualquer 
verbo transitivo direto que denote movimento e por qualquer 
elemento que possa desempenhar os papéis argumentais de X, Y e Z 
previstos na construção.

A produtividade se relaciona à frequência. Bybee (2003) faz 
uma distinção entre frequência de type (frequência de construção, 
na formulação de Traugott e Trousdale, 2013), ou seja, o número de 
expressões diferentes que a CMC tem, e frequência de ocorrência 
(frequência de construto, para Traugott e Trousdale, 2013), isto 
é, o número de vezes que suas instanciações ocorrem no texto. 
A produtividade de uma construção é gradiente e diz respeito à 
extensão em que os esquemas sancionam outras construções menos 
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esquemáticas (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). A esse respeito, 
Bybee (2010, p. 74) diz que “um esquema que agrupa muitos verbos 
diferentes, por exemplo, é mais produtivo do que um que agrupa 
apenas alguns poucos”.

Com relação à produtividade, a CMC é produtiva, tanto em 
termos de type quanto de token. Nos corpora examinados, o total 
de 366 ocorrências de instâncias dessa construção corresponde 
a 32 tipos de verbos. Desses, 24 representam o subesquema de 
manipulação e 8 ilustram o subesquema de transporte, com 274 
tokens para o primeiro subesquema e 92, para o segundo. A distinção 
entre esses subesquemas será tratada na seção seguinte, em que 
propomos uma rede construcional para a CMC.

Quanto à composicionalidade, esta é pensada em termos 
de convergência ou não entre aspectos da forma e aspectos do 
significado. Uma construção é composicional quando a ligação entre 
forma e significado é transparente. Se ela não é composicional, é 
impossível entender o significado do todo a partir do significado das 
partes. Especificamente, a CMC tem alta composicionalidade, pelo 
fato de o significado das orações que a instanciam ser interpretado 
com base no significado de seus constituintes (S V OD SPrep). Em 
outras palavras, “se tomarmos cada um dos sintagmas individuais 
que compõem essas orações, veremos que cada um deles converge 
em termos sintático-semânticos, pois o sujeito faz referência a 
um agente responsável pela ação, o OD aponta para o segundo 
participante do evento, e o SPrep se refere a um local.”  (FURTADO 
DA CUNHA; CÉSAR, 2018, p. 126-7). 

4 A REDE HIERÁRQUICA DA CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO 
CAUSADO

Nesta seção, propomos uma rede hierárquica para a construção 
de movimento causado, formulada em termos de esquema, 
subesquemas e microconstruções (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 
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A proposta de Traugott e Trousdale (2013) contempla um 
sistema hierárquico organizado em três níveis: os esquemas são 
generalizações de nível mais alto, mais abstrato; os subesquemas, 
menos esquemáticos do que os esquemas, estão ligados ao significado 
central da construção; as microconstruções representam tipos 
individuais de construção. As microconstruções são instanciadas 
por construtos (tokens), ocorrências empiricamente atestadas, 
instâncias de uso em uma ocasião particular, produzidas por um 
falante particular com um propósito comunicativo particular.

A esquematicidade da CMC se relaciona com a captura de 
um padrão estrutural mais geral que pode ser instanciado por 
subesquemas e microconstruções mais específicos. Nessa linha, 
essa construção licencia diferentes verbos que implicam algum tipo 
de movimento que causa o deslocamento de uma entidade. Seus 
slots podem ser preenchidos por elementos de natureza semântica 
diversa, tais como Sintagmas Nominais (SN), animados ou não, 
e SPrep que denotam tipos distintos de localização, a exemplo de 
contêiner, origem e alvo.  

Observamos que, no PB, os verbos de movimento transitivos 
podem ser distribuídos em dois blocos de acordo com o movimento 
que descrevem: manipulação e transporte. O primeiro revela a 
participação de um sujeito agente que permanece no mesmo lugar, 
ou seja, movimenta apenas determinada parte do corpo, causando, 
obrigatoriamente, o afetamento do referente do OD. O segundo 
expressa o deslocamento de um sujeito que se move de um ponto A 
para um ponto B, causando, igualmente, o afetamento do OD. Logo, o 
que diferencia esses subesquemas é o tipo de movimento executado 
pelo referente do sujeito. Assim, a CMC pode sancionar verbos que 
expressam esses dois tipos de movimento, os quais representam os 
subesquemas dessa construção. As microconstruções, por sua vez, 
são estabelecidas com base no tipo de esquema imagético que o 
argumento SPrep reflete.

Com base nos dados obtidos até o momento, propomos a 
seguinte rede construcional para a CMC no PB:
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Diagrama 1 – Rede hierárquica da CMC

Fonte: Elaboração dos autores

O Diagrama 1 exibe a rede hierárquica proposta para a CMC. 
Ela está organizada em dois subesquemas básicos, manipulação e 
transporte, definidos a partir do tipo de ação efetuada pelo referente 
do sujeito. Como a participação do referente do OD no evento é 
sempre marcada por seu afetamento, seu papel semântico não 
distingue os subesquemas. Na última coluna do diagrama, temos 
as microconstruções, caracterizadas cognitivamente pelo esquema 
imagético evocado pelo tipo de evento de movimento.

O primeiro subesquema recruta verbos que remetem a um 
frame de manipulação e o segundo, a um de transporte, ambos 
causados pela ação do referente do sujeito. Esses subesquemas são 
detalhados a seguir.
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3.1. SUBESQUEMA DE MANIPULAÇÃO

Esse subesquema se caracteriza, principalmente, pela 
participação de um ou mais agentes em posição fixa, ou seja, não se 
locomovem, apenas produzem um efeito sobre um objeto paciente 
com parte de seu corpo, acarretando mudança de localização 
desse participante. As seguintes microconstruções perfilam esse 
subesquema:

3.1.1 Microconstrução 1: CMC com SPrep contêiner-origem 

Nesse frame, o SPrep indica o local de onde se tira o referente 
do OD. Este local representa tanto um contêiner como o ponto de 
origem do movimento. Os verbos retirar e puxar, por exemplo, 
demonstram esse ponto.

(13) ... então eu retiro esse arroz da panela e coloco na forma 
e deixo ele esfriar bem socado ... (Corpus D&G, Fala, p. 60)

(14) Quem nunca passou horas puxando o cordão do 
agasalho para lá e para cá nem jamais enrolou um barbante 
no dedo para vê-lo inchar está dispensado de assistir à aula 
de Hughes. (VEJA, ed. 2434, p. 91, 2015).

Os verbos apresentados nas orações em destaque (retirar e 
puxar) conceitualizam a ação de um agente sobre um paciente, que é 
movido de um local, codificado por um SPrep que revela um esquema 
imagético de contêiner (da panela), de onde o arroz é removido; e de 
origem (do agasalho), de onde o cordão é puxado. 
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3.1.2 MICROCONSTRUÇÃO 2: CMC COM SPREP CONTÊINER-ALVO

Esse tipo de microconstrução tem polaridade inversa à anterior, 
ou seja, enquanto na microconstrução com SPrep do tipo contêiner-
origem o paciente é removido de algum lugar, na de SPrep do tipo 
contêiner-alvo, o paciente é depositado em algum lugar.

Essa microconstrução é realizada por verbos que designam um 
evento em que um agente, em posição fixa, move um paciente para 
um recipiente, controlando-o de duas maneiras: 

(i) do ponto A até o ponto B.

São exemplos desse tipo os verbos colocar e pôr, nos seguintes 
dados:

(15) ... é o seguinte ... colocar todos os ingredientes da massa 
... numa tijela grande ... de batedeira ... e:: você tem que bater 
... tem que colocar tudo na/ na/na tijela né ... da batedeira e 
tem que bater com os batedores (Corpus D&G, Fala, p. 331)

(16) Ponho óleo no fogão para esquentar e quando está bem 
quente, ponho o peixe para fritar. estando frito retiro-o e coloco 
num prato forrado com alfaces frescas e rodelas de cebolas 
finas para ornamentar. (Corpus D&G, Escrita, p. 69-70)

Nesses excertos, os SPrep locativos (numa tijela, no fogão 
e no prato) designam um contêiner, o que caracteriza essa 
microconstrução. O agente coloca o paciente (os ingredientes da 
massa, óleo e Ø = o peixe) em um recipiente, movimentando apenas 
parte do corpo. 

(ii) apenas do ponto A.

São exemplos desse tipo os verbos jogar e empurrar. Há clara 
intenção, por parte do agente, de lançar o referente do OD em 
determinado lugar, codificado pelo SPrep, a exemplo dos seguintes 
construtos:
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(17) aí eu não podia dizer que tinha sido eu que tinha 
trancado ele ... né ... que foi que eu fiz ... joguei a chave no lixo 
... e saí feito uma louca ... na escola ... procurando o diretor ... 
(Corpus D&G, Fala, p. 51)

(18) aí ele resolveu bater na porta né ... aí o velho ficou logo 
assustado né ... e tudo né ... aí perguntou e aí ele empurrou 
ele pra fora né ... empurrou o homem pra fora lá ... num quis 
entrar ... (Corpus D&G, Fala, p. 32)

Nessas amostras, o agente arremessa o referente do OD para 
que ele atinja um determinado local. Os OD a chave (17) e ele/o 
homem (18) codificam os pacientes afetados, impulsionados a um 
local: no lixo e pra fora, respectivamente. 

A diferença entre esses dois modos de movimento é que em (i) 
o agente tem controle sobre o objeto desde o ponto A até o ponto B, 
como visto nos dados (15-16), com os verbos colocar e pôr, ao passo 
que em (ii), o agente tem controle sobre o objeto apenas no ponto 
inicial, já que ele não o conduz até o ponto final. Não há, portanto, 
garantia de que o alvo foi atingido, conforme apreende-se dos dados 
(17-18), com os verbos jogar e empurrar. 

Embora o ponto A não seja explicitado nessas ocorrências, ele 
é projetado com base no significado do verbo de movimento.

Em resumo, o subesquema de manipulação, vinculado à 
CMC, caracteriza-se pelo deslocamento de uma única entidade, o 
OD, argumento afetado. No próximo subesquema, veremos que o 
referente do sujeito também pode deslocar-se de um ponto A para 
um ponto B juntamente com o OD.   

3.2. Subesquema de transporte

Esse subesquema conceitualiza o deslocamento conjunto dos 
referentes do sujeito e do OD. Mais precisamente, os verbos licenciados 
por esse enquadre descrevem eventos em que o movimento causado 
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a um dado paciente decorre da ação de ser transportado pelo agente. 
Os esquemas imagéticos acionados pelos verbos que compõem esse 
subesquema caracterizam duas possíveis microconstruções que 
denotam polaridades inversas quanto ao movimento de ir e vir: uma 
indica para onde esses participantes se movem e a outra indica de 
onde esses participantes se movem. Vejamos:

3.2.1 Microconstrução 1: CMC com SPrep origem

Esta microconstrução perspectiviza o transporte do paciente, 
tomando como referência um ponto inicial. Verbos como buscar e 
resgatar fazem parte dessa classe.

(19) Enquanto Max tenta escapar das cavernas da Cidadela, 
Immortan Joe está despachando um comboio capitaneado 
por Imperator Furiosa (Charlize Theron, um colosso) para 
buscar combustível em Vila Gasolina e munição em Cidade 
da Bala. (VEJA, ed. 2426, p. 101, 2015).

(20) Apesar de já sair em tamanha vantagem, Christian, 
muito prudente, faz o que pode para impressionar Ana: leva-a 
em passeios noturnos de helicóptero (e com que júbilo ele a 
prende no assento com o cinto de segurança), dá a ela um 
carro esporte, resgata-a de uma balada na qual bebeu demais 
– e, quando ela se dobra para vomitar, sua reação imediata 
é segurar-lhe o cabelo, marca de um legítimo cavalheiro. 
(VEJA, ed. 2413, p. 89, 2015)

Esses eventos consistem no deslocamento do agente, que 
transporta algo (combustível e munição, em (19)) ou alguém (a = Ana, 
em (20)) de um ponto de origem, como em Vila Gasolina e Cidade 
da Bala; e de uma balada, respectivamente. As preposições em e de 
prototipicamente introduzem sintagmas locativos de origem.
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3.2.2 Microconstrução 2: CMC com SPrep alvo

Os verbos levar e transportar expressam para onde o paciente é 
carregado pelo agente. Este local corresponde ao esquema imagético 
de alvo, conforme os SPrep das orações em destaque a seguir: 

(21) FRANCISCO ARGEMIRO aduziu que foi feito um convite 
a ele para levar um pessoal para Touros/RN para cometer 
o roubo, tendo ele aceitado, uma vez que passava por 
dificuldades financeiras. (JFRN, Banco de sentenças, 2016)

(22) [...] a adolescente Casey Newton (Britt Robertson) 
vai para a cadeia após invadir a base de Cabo Canaveral, 
Na Flórida [...] Da mesma forma que ocorrerá com garoto 
décadas antes, o artefato a transporta para a cidade futurista. 
(VEJA, ed. 2429, p. 110, 2015).

Nesses recortes, o agente transporta o paciente de um ponto 
A para um ponto B: um pessoal, em (21), e a = a adolescente Casey 
Newton, em (22). A preposição para tem papel fundamental nesse 
tipo de frame, uma vez que identifica o local para onde o OD é levado, 
como para Touros/RN e para a cidade futurista, respectivamente. 

Portanto, o subesquema de transporte perfila o efeito de 
movimento causado pelo agente sobre um paciente, percorrendo 
juntos um caminho que tem ênfase no ponto inicial (origem) ou no 
ponto final (meta) da cena descrita pelo verbo. 

Em termos de esquematicidade, [[S V OD SPrep] ⇔ [X causar 
Y mover para Z]] é mais esquemático do que os subesquemas [[S 
retirar OD SPrep] ⇔ [X causar Y mover-se de Z]] e [[S levar OD Sprep] 
⇔ [X e Y movem-se para Z]], já que o primeiro generaliza sobre 
verbos (V), enquanto os dois subesquemas especificam um verbo 
particular (retirar e levar, respectivamente) com posições gerais. O 
fato de que o padrão estrutural é o mesmo em todos os casos, assim 
como os papéis argumentais de X, Y e Z, e ainda o significado geral de 
movimento causado possibilita afirmar que temos dois subesquemas 
de um esquema, e não três esquemas distintos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos que a CMC licencia verbos de movimento do tipo 
de ação-processo, considerando que o tipo de movimento 
praticado pelo referente do sujeito (ação) ocasiona o afetamento/
deslocamento do OD (processo). Sua estrutura argumental segue o 
padrão S VM OD SPrep. Os esquemas imagéticos que subjazem aos 
SPrep se relacionam a locativos que contribuem para distinções na 
classificação das microconstruções da CMC.

A construção esquemática abstrai muitas instâncias de uso 
e vários tipos de subesquemas e microconstruções. Instâncias 
prototípicas da construção, como coloca os ingredientes na forma, em 
(10), envolvem uma convergência perfeita entre a semântica lexical 
do verbo e a semântica da construção, ou seja, na CMC prototípica há 
coerência e correspondência semânticas, já que o significado do verbo 
e o da construção são idênticos. Há, portanto, graus de convergência, 
determinado pela aproximação/distanciamento entre o significado 
da construção e o significado do verbo por ela sancionado.   

Com relação às propriedades de esquematicidade, 
produtividade e composicionalidade, vimos que a CMC é esquemática, 
constituída de posições (slots) abstratas [S V OD SPrep]. Assim, a 
construção tem significado próprio, esquemático, parcialmente 
independente das palavras que a compõem, servindo, pois, como 
um esquema ou modelo que reúne o que é comum a um conjunto 
de elementos da mesma natureza (GOLDBERG, 1995). A CMC é uma 
construção produtiva no português do Brasil, entendendo-se por 
produtividade o grau em que uma construção licencia ou sanciona 
subesquemas e microconstruções menos esquemáticos. Por fim, a 
CMC é composicional, visto que, em suas instanciações, o significado 
do todo é resultado do significado das partes componentes.

Até o momento, o trabalho de mapeamento sintático, semântico e 
cognitivo dos elementos que coocorrem na CMC demonstrou que o tipo 
de movimento realizado pelo sujeito, que se mantém fixo ou que se move, 
motiva uma formulação inicial de uma rede construcional que abriga os 
verbos licenciados por essa construção, já que o modo como o sujeito 
realiza a ação define os esquemas de manipulação e de transporte.
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Por fim, consideramos que o acionamento de um dado frame 
– a exemplo dos subesquemas aqui expostos – está relacionado ao 
conhecimento comum compartilhado entre os usuários da língua. 
Nas CMC, esse (re)conhecimento compreende a identificação do 
tipo de movimento praticado pelo agente, a classificação do paciente 
como uma entidade manipulada ou transportada e a interpretação 
dos locativos que subjazem à cena por ela perfilada.
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A TRANSITIVIDADE NA 
CONVERSAÇÃO: UM ESTUDO 

COMPARATIVO

Lúcia Chaves de Oliveira LIMA1

RESUMO: Este trabalho investiga o fenômeno da transitividade na 
conversação. Examinamos como os predicados transitivos se comportam 
no discurso do português brasileiro e, em seguida, comparamos os 
resultados com as pesquisas realizadas na língua inglesa por Thompson 
e Hopper (2001) e na língua espanhola por Vázques (2004). No Brasil, 
não há pesquisas que contemplem esse fenômeno na conversação, 
o que justifica e revela a necessidade desta pesquisa, direcionada 
a elucidar questões que envolvem a transitividade em conversas 
espontâneas do dia a dia. Isso posto, descrevemos, explicamos e 
analisamos a transitividade com base em dados linguísticos concretos, 
produzidos por falantes da língua portuguesa, especificamente, na 
fala espontânea dos natalenses. Utilizamos os pressupostos teóricos da 
Linguística funcional Centrada no Uso (LFCU), que reúne estudiosos 
da Linguística funcional Norte-americana, como Talmy Givón, Paul 
Hopper, Sandra Thompon, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, entre 
outros, bem como da Linguística Cognitiva, como Ronald Langacker, 

1  Doutoranda em Estudos da Linguagem, UFRN. luciachavess@hotmail.com 
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Tomasello, Adele Goldberg, Croft, entre outros. O material de análise é 
constituído por conversas extraídas do corpus Banco Conversacional 
de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011). Os resultados obtidos 
confirmam as asserções defendidas pelos estudos anteriores sobre a 
transitividade na conversação. A pesquisa mostrou que as três línguas, 
o espanhol, o português e o inglês, embora diferentes, apresentam 
um comportamento semelhante. Esperamos, através deste trabalho, 
ter contribuído de algum modo para a compreensão do fenômeno da 
transitividade no português contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Transitividade; Linguística funcional; 
Tipologia.

ABSTRACT: This work investigates the phenomenon of transitivity 
in the conversation. We examined the behavior of complements in 
Brazilian Portuguese speech, and then compared the results with 
previous researches in the English language by Thompson and Hopper 
(2001) and in the Spanish language by Vázques (2004). In Brazil, 
there are no researches that treat this phenomenon in the discursive 
conversation, for that reason it justifies and reveals the importance of 
this research that aims to answer questions related to the transitivity 
of ordinary conversations. Thus, we describe, explain and analize 
the transitivity based on concrete linguistic data, provided by native 
speakers of Portuguese language, specifically, spontaneous talk of 
people from Natal-RN. We have used as theoretical assumptions the 
Functional Linguistics usage-based (LFCU), which gathers academics 
of North-American Functional Linguistics, inspired by Talmy Givón, 
Paul Hopper, Sandra Thompon, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, 
among others, as well as Cognitive Linguistics, presented by George 
Lakoff, Ronald Langacker, Tomasello, Adele Goldberg, William Croft, 
among others. This data consists in conversations extracted from the 
corpus Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA). The 
results obtained confirm the assertions defined by prior conducted 
studies on the transitivity in the conversation. The research showed 
that these three idioms, Spanish, Portuguese and English, despite the 
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differences, they present a uniform behavior regarding. We intend, 
by this work, to contribute, in some way, to the comprehension of 
the transitivity linguistic phenomenon in the brasilian Portuguese.
KEYWORDS: Transitivity; Functional Linguistics Usage-based; 
Typology.

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho investiga o fenômeno da transitividade na 
conversação. Examinamos como os predicados transitivos se 
comportam no discurso do português brasileiro, em especial na 
conversa do dia a dia dos natalenses e, em seguida, comparamos 
os resultados com as pesquisas realizadas na língua inglesa por 
Thompson e Hopper (2001) e na língua espanhola por Vázques (2004). 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Apoio 
à Pesquisa do RN (FAPERN) e Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 
001.

Diferentes abordagens, como a gramática tradicional, a 
gramática descritiva e a perspectiva funcionalista, apresentam 
pontos de vista distintos em relação ao fenômeno da transitividade. 
Essas diferenças residem, em parte, em como compreender e explicar 
o fenômeno. Essas abordagens vão desde os aspectos formais, que 
se configuram em regras sintáticas, até as que estudam a função de 
itens gramaticais nas situações comunicativas, em situações reais 
de uso da língua. Nesta última, priorizam-se também as dimensões 
semânticas e pragmáticas da linguagem - abordagem adotada neste 
artigo.

Conforme a perspectiva tradicional a transitividade é vista 
como uma propriedade categórica do verbo. Analisa-se se o verbo 
precisa de complemento ou não e se esse complemento é um objeto 
codificado como um Sintagma Nominal (SN). Bechara (2009) diz 
que os verbos transitivos precisam de delimitadores semânticos, 
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que ele chama de argumentos ou complementos verbais. Do mesmo 
modo, Cunha e Cintra (1985) dizem que os verbos transitivos 
exigem sempre uma palavra de valor semântico que lhe integre o 
sentido, um SN, compondo juntos uma expressão semântica. Rocha 
Lima (2011), apesar de afirmar não se prender tanto à estrutura 
da frase, mas às relações funcionais de cada elemento, priorizando, 
portanto, o aspecto semântico, usa os mesmos termos para explicar 
o fenômeno: “exigem a presença de um OD; [...] pede a presença de 
um OI”. Além disso, sustenta que se faz necessária a presença dos 
três elementos da oração, sujeito (S) verbo (V) e objeto (O), para que 
a oração seja transitiva.

Na perspectiva da Linguística funcional norte-americana, 
a transitividade verbal é concebida como uma noção contínua, 
gradativa e não categórica (HOPPER e THOMPSON, 1980). Nessa 
perspectiva, portanto, são analisadas as propriedades sintáticas e 
semânticas dos elementos que constituem a oração: oração, verbo, 
sujeito e objeto direto. Para esses autores, a transitividade envolve 
dez parâmetros sintático-semânticos independentes, que focalizam 
diferentes ângulos da transferência da ação (conforme o Quadro 1). 

QUADRO 1 – Parâmetros da transitividade
Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa
Participantes Dois ou mais Um
Cinese Ação Não ação
Aspecto do verbo Perfectivo (télico) Não perfectivo (atélico)
Pontualidade do verbo Pontual Não pontual
Intencionalidade do sujeito Intencional Não intencional
Polaridade da oração Afirmativa Negativa
Modalidade da oração Modo realis Modo irrealis
Agentividade do sujeito Agentivo Não agentivo
Afetamento do objeto Objeto afetado Objeto não afetado
Individuação do objeto Objeto individuado Objeto não individuado

FONTE: Hopper e Thompson (1980)

O evento transitivo prototípico apresenta todos os parâmetros 
marcados positivamente; porém, quando marcados negativamente, 
a oração se afasta do evento prototípico (cf. FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2011).
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Como se pode ver, esses parâmetros analisam as propriedades 
do sujeito, do verbo, do objeto e da oração como um todo, de modo 
que a presença/ausência de uma propriedade pode implicar a 
presença/ausência de outra. “Embora independentes, os dez traços 
funcionam juntos e articulados na língua, o que significa que nenhum 
deles sozinho é suficiente para determinar a transitividade de uma 
oração” (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011. p. 46). Assim, é toda 
a oração que é classificada como transitiva, e não apenas o verbo. 
Quanto mais traços de alta transitividade uma oração exibir, mais 
transitiva ela é. A oração transitiva prototípica é aquela em que os 
dez traços são marcados positivamente.

Vê-se, portanto, que as abordagens da gramática tradicional e da 
Linguística funcional ao fenômeno da transitividade são divergentes: 
enquanto a primeira trata a transitividade como uma propriedade 
dicotômica, isto é, o verbo ou é transitivo ou intransitivo, a última a 
concebe como uma propriedade gradiente de toda a oração.

Neste trabalho, analisamos as orações que apresentam a 
estrutura sintática sujeito (S), verbo (V), objeto direto (OD) – não 
necessariamente nessa ordem – que apresentam ou não OD e/ou S 
expressos.

Para dar conta do estudo do fenômeno da transitividade na 
conversação, adotamos a proposta de Hopper e Thompson (1980). 
Como referência de trabalhos nesse gênero, destacamos os estudos 
de Thompson e Hopper (2001), que abordaram a transitividade na 
conversação em língua inglesa, e o de Vázquez (2004), que investigou 
o mesmo fenômeno na conversação, no espanhol. 

No Brasil, não há pesquisas que contemplem a transitividade 
em conversas espontâneas do dia a dia, o que justifica e revela a 
necessidade desta pesquisa. Isso posto, lançamos essa proposta 
de investigação, cujo intuito é descrever, explicar e compreender 
o fenômeno da transitividade com base em dados linguísticos 
concretos, produzidos por falantes nativos da língua portuguesa, 
particularmente da região Nordeste, adotando uma visão cognitivo-
funcional da língua. 
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A importância deste estudo, que compara três línguas 
diferentes, o espanhol, o inglês e o português, consiste, ainda, em 
detectar se há um comportamento uniforme da transitividade, a 
partir da observação do que é comum e do que é distinto nessas 
línguas. Visa, também, contribuir com uma visão mais ampla do 
fenômeno da transitividade.

É importante ressaltar que há uma grande dificuldade em 
se trabalhar com dados reais de fala. Na interação espontânea, 
deparamo-nos com algumas dificuldades de análise da fala devido 
a situações que são específicas dela, como por exemplo: entonação; 
truncamentos ou quebra na sequência da fala, seja de palavras ou 
de frases; superposição ou simultaneidade de vozes etc. Por esse 
motivo, as questões que surgem quando se trabalha com dados reais 
de comunicação apresentam implicações para nossa compreensão 
da gramática da oração (FURTADO DA CUNHA, 2006).  

 Os dados que servem para a análise do fenômeno da 
transitividade foram retirados do Banco Conversacional de 
Natal2 (FURTADO DA CUNHA, 2011). Esse banco de dados é uma 
amostragem diversificada que fotografa o uso da língua em situações 
reais de fala, ou seja, é estritamente conversacional, podendo 
fornecer comprovação empírica para este trabalho.

Os dados analisados foram coletados de nove conversas 
representativas de discurso natural dos natalenses, as quais estão 
organizadas em torno dos seguintes temas: Música, Esportes, Jogo 
de futebol, Vídeo Game, Aula, Alimentação infantil, Água de Natal, 
Vendedores de salgados, Casa sorteada. Como se pode perceber, os 
temas são variados e versam sobre assuntos do cotidiano. 

A análise se fundamenta nos pressupostos teóricos da 
Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que reúne estudiosos 
da Linguística funcional norte-americana, como Talmy Givón, Paul 
Hopper, Sandra Thompon, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, entre 

2  O Banco Conversacional de Natal (BCN) é constituído por vinte (20) conversas 
espontâneas. Participaram das gravações adultos, jovens, idosos e crianças do 
sexo feminino e masculino. São pessoas que se conhecem, amigos e familiares, 
mas não compartilham as mesmas atividades ocupacionais.
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outros, bem como da Linguística Cognitiva, como George Lakoff, 
Ronald Langacker, Tomasello, Adele Goldberg, William Croft, 
entre outros3. Essas duas correntes teóricas compartilham vários 
pressupostos teórico-metodológicos, como: 

Não distinção entre léxico e sintaxe; incorporação da 
semântica e da pragmática; relação entre a estrutura 
das línguas e seu uso; análise de enunciados que 
ocorrem no discurso natural; gramática como 
representação cognitiva da experiência dos indivíduos 
com a linguagem; reconhecimento do estatuto 
fundamental das funções da língua na descrição das 
suas formas (FURTADO DA CUNHA, 2009).

De acordo com esse quadro, a língua é determinada pelas 
situações reais de comunicação, ou seja, ela é moldada no contexto 
da interação e decorre de processos cognitivos e funcionais. Esses 
processos desempenham um papel importante na mudança 
linguística, na aquisição e no uso da língua. Podemos concordar, 
então, que a língua é uma estrutura maleável, pois se conforma a 
diferentes situações sociocomunicativas (FURTADO DA CUNHA et 
al., 2003; TOMASELLO, 1998).

Nessa perspectiva, a gramática é resultado da estruturação 
de processos cognitivos e comunicativos da língua e por isso é vista 
como um sistema aberto, suscetível a mudanças e afetado pelo uso 
que lhe é dado no dia a dia. Ela é “[...] um conjunto de formas, padrões e 
práticas que surgem para servir às funções que os falantes necessitam 
desempenhar com mais frequência” (FORD; FOX; THOMPSON, 2003, 
p.122). A gramática tem sua origem no discurso, aqui tomado como 
conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante para 
organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte 
em uma determinada situação de comunicação. 

Ainda de acordo com a LFCU, as palavras e as construções 

3 Tomasselo (1998, 2003) propõe a articulação da Linguística Funcional à Linguística 
Cognitiva num modelo denominado Linguística Cognitivo-Funcional. Os pesquisadores 
do Grupo Discurso & Gramática adotam essa articulação denominando-a Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU).
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assumem seus significados no contexto, não há uma relação (pré)
estabelecida entre símbolos e o mundo real. Os significados de 
palavras e construções são desenvolvidos no uso da língua em 
situação de comunicação, sendo também consequentes de padrões 
criados culturalmente.

 O artigo está organizado conforme a seguir: inicialmente, 
focamos especificamente nas pesquisas sobre o fenômeno da 
transitividade na conversação. Em seguida, apresentamos os 
resultados e a análise dos dados. Por fim, apresentamos as 
considerações finais. 

2 O QUE DIZEM OS LINGUISTAS ACERCA DA TRANSITIVIDADE 
NA CONVERSAÇÃO

Thompson e Hopper (2001), revisitando a noção de 
transitividade, não mais em narrativas, mas na conversação inglesa, 
mostram que a transitividade nesse gênero é muito baixa. 

Os autores apontam que há um grande interesse pelos 
estudiosos da linguagem na relação entre a transitividade da oração 
e seu papel na comunicação e ressaltam a importância de investigar 
o fenômeno na conversação espontânea. 

Ao estudar o fenômeno da transitividade na conversação, 
os autores partiram de duas hipóteses: (a) a transitividade na 
conversação da língua inglesa é muito baixa. Em termos de frequência, 
a oração transitiva é considerada baixa (b) um exame minucioso das 
questões que originam a experiência de quantificar a transitividade 
das orações no discurso conversacional tem sérias implicações para 
a compreensão da gramática da oração. 

O corpus utilizado pelos autores é constituído por 446 orações 
presentes em três conversas face a face. A conversa se dá entre 
amigos e membros de uma família em inglês americano. Todos 
os participantes são pessoas letradas, brancas, da classe média 
americana. 
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Os dados mostram que as orações mais frequentes na 
conversação no inglês são justamente aquelas baixas em 
transitividade. Os dados conversacionais em outras línguas 
confirmam esse resultado: “Ewing (1999) for Ciberon Javanese, 
Helalsvuo to appear for Finnish. Ono and Sadler MS. For Japanese, 
and Turk (2000) for Russian” (Thompson e Hopper, 2001, p. 39).

Vázquez (2004), por sua vez, após uma análise das ideias 
tradicionalmente aceitas sobre a noção de transitividade, ancora-
se em argumentos baseados na aquisição (cf. SLOBIN, 1981; NINIO, 
1999) e na frequência de uso da construção transitiva para uma nova 
interpretação do protótipo, que passa a corresponder às orações 
de baixa transitividade. A autora se apoia nas investigações mais 
recentes sobre a percepção de causalidade, que rompem com a ideia 
de causalidade exclusivamente física para incorporar a causalidade 
psicológica ou intencional. Sua investigação segue um modelo 
baseado no uso, de natureza cognitiva e comunicativa.

A autora observou que há um consenso entre os estudiosos 
da Linguística Cognitiva em identificar a transitividade como 
causalidade (cf. DELANCEY, 1987; CROFT 1990; GOLDBERG, 1995; 
LAKOFF e JOHNSON; 1980; entre outros), isto é, a transferência 
de uma atividade de um agente para um paciente. Essa definição 
corresponde aos exemplos aludidos habitualmente nas descrições 
do protótipo4 transitivo.

O interesse em codificar o evento transitivo prototípico levou 
alguns linguistas tipologistas a identificar um conjunto de verbos 
como típicos predicados transitivos, ou seja, aqueles que ocorrem 
numa construção transitiva canônica. Vázquez cita alguns exemplos 
desses verbos (como matar, bater, quebrar, destruir, dobrar, comer 
etc), mas considera a interpretação muito restritiva, uma vez que 
essa definição se baseia apenas na codificação sintática das cláusulas. 

Nesse sentido, a autora compara alguns verbos que ocorrem em 
construções transitivas tidas como prototípicas em diferentes línguas 
e conclui que as línguas manifestam resultados contraditórios e que, 

4  O protótipo diz respeito a um dos elementos de uma categoria que apresenta os atributos 
mais salientes.
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à medida que o número de línguas comparadas aumenta, o conjunto 
de verbos considerados prototipicamente transitivos se reduz. Após 
analisar a transitividade em dados orais e escritos contemporâneos5, 
ressalta que os resultados encontrados não condizem com a descrição 
de verbos reconhecidos como mais frequentes na literatura. Os 
verbos mais frequentes não são necessariamente os mais transitivos.  

Após análise dos verbos, Vázquez selecionou os 20 mais 
frequentes no esquema S-V-OD e constatou que eles, além de 
apresentarem baixa transitividade, não condizem com a descrição 
dos verbos transitivos prototípicos citados por Lakoff (1977, p. 244), 
Tsunoda (1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft, (1990, p. 60), 
Levin (1999).

Os verbos transitivos mais frequentes encontrados no corpus 
da pesquisadora espanhola são: Tener, Hacer, Saber, Ver, Creer, 
Achar, Querer, Mirar, Olhar, Decir, Pensar, Conocer, Dar, Recordar, Oir, 
Lembrar, Ouvir, Buscar, Esperar, Encontrar, Llevar, Tomar, Sentir, Leer. 

Como se pode perceber, os autores têm a preocupação de 
explicar a transitividade a partir da relação que o verbo mantém 
com seus argumentos. 

Hopper e Thompson (1980) dizem que é toda a oração que é 
transitiva e não apenas o verbo, adotando dez traços que atribuem 
maior ou menor grau de transitividade à oração. Eles constatam que 
orações transitivas, além de serem menos frequentes na conversação, 
apresentam transitividade baixa, e apontam que a investigação da 
frequência de ocorrência de orações transitivas é importante para o 
estudo da estrutura argumental, pois quanto mais frequente for uma 
construção, mais ela tende a se tornar cristalizada, podendo servir 
de base para variação e extensão. 

Vázquez (2004), com base nessas afirmações, apresenta sua 
análise ancorada na frequência de ocorrências de orações transitivas, 
levando em conta a definição de transitividade como causalidade. 
“Essa concepção justifica as propriedades atribuídas aos aspectos 
relacionados à causação: controle, volição e responsabilidade do 
agente, mudança de estado físico perceptível no paciente, contato 

5  Corpus ARTHUS (Archivo de textos Hispânicos de la Universidad de Santiago)
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físico entre agente e paciente, etc” (cf. LAKOFF; JOHNSON, 1980). Ela 
compara seus resultados com os de tipologistas que apresentam os 
“verdadeiros” verbos prototípicos e conclui que os resultados não 
coincidem.

Neste trabalho, além de analisar as orações segundo a 
proposta de transitividade escalar de Hopper e Thompson (1980), 
vamos adotar também a proposta de Vázquez (2004). A escolha 
dessa abordagem se justifica por abranger o modelo baseado no 
uso que atribui relevância ao critério frequência de uso (de tipos 
e ocorrências). A seguir, dando continuidade, vamos comparar os 
nossos resultados - os 20 verbos mais frequentes no BCN com os 20 
verbos mais frequentes citados pela autora.

3 A ANÁLISE DA TRANSITIVIDADE NO PORTUGUÊS 
CONTEMPORÂNEO

Das 4210 unidades entonacionais6 referentes às (9) nove 
conversas analisadas no corpus, foram coletadas 721 ocorrências de 
verbos transitivos, representadas por 169 tipos de verbos. O objetivo 
primeiro dessa coleta foi mapear todos os verbos tradicionalmente 
classificados como transitivos, com um ou dois participantes 
expressos, para, em seguida, selecionar os 20 tipos mais frequentes. 
Esses representados por 348 ocorrências.

Organizamos em ordem decrescente, os verbos mais frequentes 
e suas ocorrências por conversa, conforme disposto na Tabela a 
seguir:

TABELA 1: Os vinte verbos mais frequentes no BCN

Verbos Ocorrências %

6  Unidade entonacional (UI) pode ser caracterizada como uma porção de discurso 
produzida sob um único contorno entonacional coerente e representa a unidade 
fundamental do processo de produção do discurso falado (CHAFE, 1994). Cada unidade é 
limitada por pausas que o falante naturalmente produz na fala. Em termos de transcrição, 
cada unidade entonacional é transcrita em uma mesma linha.
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1 Fazer 80 23%
2 Ter 53 15%
3 Botar 47 13,5%
4 Dar 39 11%
5 Querer 15 4,3%
6 Pegar 15 4,3%
7 Comprar 13 4%
8 Ver 12 3,5%
9 Dizer 11 3%

10 Achar 11 3%
11 Tirar 10 3%
12 Tomar 6 1,8%
13 Deixar 6 1,8%
14 Colocar 5 1,4%
15 Abrir 5 1,4%
16 Apertar 4 1,2%
17 Beber 4 1,2%
18 Estudar 4 1,2%
19 Esperar 4 1,2%
20 Quebrar 4 1,2%

TOTAL 348 100%

FONTE: Banco Conversacional da Natal (2011)

Nota-se, na Tabela 1, que os quatro primeiros verbos – fazer, ter, 
botar e dar - totalizam 62,5% de todas as 348 ocorrências, enquanto 
os outros dezesseis verbos perfazem 37,5% do total de ocorrências. 
Isto é, são verbos abaixo de 4% de ocorrências no BCN. São verbos 
que apresentaram baixa frequência em relação aos demais.

Vale salientar que, desses dezesseis verbos, dez são 
classificados como verbos de ação-processo: pegar, comprar, dizer 
tirar, tomar, colocar, abrir, apertar, beber e quebrar (conf. Borba, 
2002). São verbos considerados tradicionalmente como transitivos 



63

prototípicos uma vez que expressam uma ação realizada por 
um sujeito agente que provoca mudança de estado no paciente. 
Segundo Vázquez (2004), essa definição corresponde aos exemplos 
mencionados habitualmente nas descrições do protótipo transitivo. 
No entanto, como se pode ver, não são os mais frequentes, alguns 
chegam a apenas 1,2% do total das ocorrências. Esse resultado 
ratifica a afirmação de Ninio (1990, apud Vázquez, 2004, p.101), 
de que “a transitividade alta não é outra coisa que ‘transitividade 
marcada’, enquanto a transitividade prototípica é a transitividade 
‘não marcada’, [...]7 que resultará ser transitividade baixa, e não alta”.

Seguem algumas ocorrências dos quatro verbos mais 
frequentes no corpus. 

Fazer, o mais frequente no corpus pode ser classificado, de 
acordo com Borba (2002), como verbo de ação-processo, de ação e de 
processo. Isso acontece devido ao fato de que cada item lexical adquire 
seu valor semântico no uso contextual específico. Encontramos 80 
ocorrências de orações transitivas diretas com verbo fazer. Esse é um 
resultado significativo, uma vez que, além de ser o mais frequente, 
fazer ocorreu em todas as conversas analisadas. 

Em (01), por exemplo, fazer apresenta-se em seu sentido pleno 
de construir e pode ser classificado, de acordo com sua estrutura 
sintático-semântica, como verbo de ação-processo. Implica dizer que 
o verbo fazer expressa uma ação realizada por um sujeito agente 
(eu, marcado morfologicamente na flexão número-pessoa do verbo 
auxiliar vou), que cria (efetua) seu complemento, o referente do 
OD (meu restaurante e umas quitinetes), que passam a existir como 
resultado da própria ação de fazer.

 (01)  378 F3 “vou botar as mesas e fazer meu   
    restaurante...”

  379  “depois...”
  380  “vou construir um restaurante assim  
    em baixo...”
  381  “e em cima vou fazer umas quitinete...”

7  (“i. e., com marcas morfológicas positivas en el verbo y/o los participantes”) 
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    (BCN– Evento: Vendedores de Salgado)
Em (02), fazer assume outro valor semântico. No excerto, a 

informante F2 diz ter feito três cirurgias, ou seja, ela passou/sofreu 
por três cirurgias. Nesse caso, fazer é classificado como verbo de 
processo. Esse tipo verbal expressa um evento ou uma sucessão de 
eventos que afeta um sujeito paciente ou um experimentador. Isto é, 
na oração, o sujeito eu não realiza a ação, mas é paciente dela, sofre 
seus efeitos. 

 (02)  048 F2 eu fiz três cirurgias...
  053 F1 [mas em que parte do] corpo... 
  054  você fez a cirurgia?
  055 F2 [ eu fiz aqui...] 
   (BCN– Evento: Esporte)

 os dois casos apresentados, o verbo fazer é codificado em 
uma estrutura transitiva direta, mas seus argumentos desempenham 
diferentes papéis semânticos, a saber: sujeito agentivo e objeto 
paciente (oração com maior grau de transitividade), e sujeito paciente 
e objeto não paciente (oração com menor grau de transitividade). 
Fato semelhante ocorre com os verbos ter, botar e dar. Como o 
verbo fazer, eles adquirem seus valores semânticos de acordo com o 
contexto em que estão inseridos. 

O verbo ter, o segundo mais frequente no corpus, pode ser 
classificado, como de estado, de ação ou de processo (BORBA, 2002). 
Em (03), por exemplo, ter é um verbo de estado, pois apresenta-se 
em seu sentido pleno de posse. Nesse caso, o verbo descreve uma 
propriedade ou condição de uma entidade que é codificada como 
sujeito, o suporte da propriedade. O sujeito “a gente” é suporte 
da propriedade de ter e o objeto direto “um negocinho de aço” é a 
propriedade descrita. 

 (03)  229 F1 a gente tem um negocinho de aço (inox)...
  230  que a gente bota guardanapo né... 
  231  aí ela “‘tio::”
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  232  “o que foi linda?”
  233  “sua casa é muito chique”... 
    (BCN– Evento: Água de Natal)

 Em (04), o verbo ter assume o significado de sentir, nesse 
caso, ele é classificado como verbo de processo. Em outras palavras, 
o sujeito eu não pratica nenhuma ação, mas é afetado pela ação. Ele 
experiencia a dor de câimbras.

 (04) 242 F1 boto um pano no chão...
  243  pra ele ficar sentado... [o bebê]
  244  eu que me canso em tá levantando... 
  245  eu to tendo muita câimbra...
  246  na minha perna agora...
    (BCN– Evento: Alimentação Infantil)

 O verbo botar é o terceiro mais frequente no corpus, com 47 
ocorrências. Pode ser classificado como verbo de ação-processo, de 
ação ou de processo (Borba, 2002). Além de muito frequente, botar 
ocorreu em oito das nove conversas analisadas. Esse tipo verbal 
pode ser codificado com dois ou mais argumentos: um participante 
sujeito, o agente que pratica a ação de botar, um participante paciente, 
o objeto colocado e um terceiro participante, o complemento 
preposicionado classificado como locativo que designa o local onde o 
referente do objeto foi colocado. No BCN, das 47 ocorrências, 34 não 
apresentam o terceiro participante: ou ele é recuperado no contexto 
comunicativo ou ele é inferido, conforme o excerto em (05). 

 (05) 457 F3 antes eu peguei todas essas pedras... 
  458  durinha... 
  459  e soquei... 
  460  aí botei o ferrinho com seu Antonio... 
  461  aí... 
  462  botei uma camada assim de concreto... 
  463  bem::...   ((fazendo gestos))
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  464  bem (rasinho...)
  465 F1 sei...
  466 F3 aí botei uma fiada de tijolo... 
     (BCN– Evento: Casa Sorteada)

Nesse trecho da conversa, F1 e F3 falam sobre a reforma do 
muro da casa nova de F1, e F3 explica detalhadamente como ele 
fez para que a reforma ficasse segura. As três orações com o verbo 
botar apresentam OD, mas não informam o complemento locativo. 
Podemos recuperá-lo no contexto, pois todas essas ações referem-
se à reforma do muro, para aumentar sua altura. Nesse caso, ele é 
classificado como verbo de ação-processo.  

 O verbo dar também está entre os mais frequentes no 
corpus investigado e pode ser classificado, segundo Borba (2002), 
como verbo de estado, de ação, de processo ou de ação-processo. 
Foi encontrado em oito conversas das nove analisadas, num total 
de 39 ocorrências, que correspondem a orações transitivas diretas. 
Algumas ocorrências são orações em que o verbo dar é verbo suporte, 
esvaziado de sentido, como em (06). Nesses casos, o verbo dar não 
se refere a dar algo a alguém.

 (06) 337 F4 ontem deu uma chuvinha (     )... 
    (BCN– Evento: Jogo de futebol)

 Em (07), o verbo dar pode ser classificado como de ação-
processo, pois apresenta um participante sujeito, o agente que 
pratica a ação de dar, e o outro participante paciente, o objeto dado. 
O terceiro participante, quando ocorre, refere-se à pessoa para quem 
foi dado o objeto.

 (07)  363 F1 todo dia de manhã... 
  364  seis e meia... 
  365  sete horas eu dou uma vitamina de  

    banana...
    (BCN– Evento: Alimentação Infantil)
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3 COMPARANDO OS DADOS: O PORTUGUÊS, O ESPANHOL E 
O INGLÊS

Segundo Vázquez, 70,44% dos verbos no corpus “admitem o 
esquema SUJEITO-VERBO-OBJETO DIRETO”. A frequência desse 
emprego confirma o que ela chama de centralidade das construções 
transitivas na configuração da sintaxe do espanhol (p. 101 e 102). 
Seguem os 20 verbos transitivos mais frequentes do corpus do 
espanhol.

Dos vinte verbos selecionados, 14 (70%) – “tener, saber, ver, 
creer, querer, mirar, decir, pensar, conocer, recordar, oir, esperar, 
encontrar e sentir” -, não expressam nenhuma ação que provoque a 
mudança de estado no paciente. O que se vê, segundo a autora, é que 
são verbos que configuram orações afastadas do protótipo transitivo. 
São classificados como verbos de estado, de processo ou de ação. 

Ao contrário, os outros 6 (30%) – “hacer, dar, buscar, Llevar, 
tomar, leer”- podem ser considerados verbos mais próximos de 
eventos transitivos prototípicos, uma vez que apresentam uma 
transferência de energia física entre o agente e o paciente. Exceto 
hacer (fazer), ocupam posições abaixo do grau dez. Ou seja, dos 
20 verbos, os mais transitivos são os menos frequentes. Vázquez 
reconhece que, no que se refere ao espanhol, os dados do corpus 
também põem em dúvida o predomínio no discurso das orações 
altas em transitividade. 

A autora chama a atenção para o fato de que, entre os 20 verbos 
mais frequentes, não há nenhum dos que habitualmente são citados 
nas descrições da transitividade prototípica de outros pesquisadores 
e que é preciso esperar até o número 39 para encontrar o primeiro 
dos verbos considerados “prototipicamente mais transitivos”, o 
verbo matar.

Ao comparar os resultados de Vázquez com os dados do 
português, percebe-se que, dos vinte verbos mais frequentes 
encontrados no BCN, dez (50%), coincidem com os mais frequentes 
no corpus do espanhol: fazer, ter, dar, dizer, querer, ver, achar, 



68

saber, tomar, esperar. No entanto, eles não ocupam as mesmas 
posições quanto à frequência de ocorrências, exceto ter e fazer, que 
representam os mais frequentes tanto no BCN quanto no espanhol. 

Dos verbos considerados prototípicos8, citados na literatura 
por citados na literatura por outros pesquisadores9, apenas quebrar 
(break) e abrir (open) ocorreram no BCN, ocupando uma das últimas 
posições. Vale salientar que quebrar (break) está entre os primeiros 
verbos citados nas descrições da transitividade prototípica desses 
autores, ao lado do verbo matar (kill). 

Esse resultado é muito significativo, uma vez que comprova a 
preferência de uso de certos verbos pelos falantes na conversação, 
tanto no português brasileiro quanto no espanhol, corroborando 
pesquisas realizadas em outras línguas. O verbo ter, por exemplo, 
é o segundo mais frequente na conversa espontânea do português, 
o primeiro no espanhol e está entre os três mais frequentes na 
conversação do dia a dia do inglês -   ao lado de get e be- (Biber et 
al. 1999, apud Thompson e Hopper, 2001, p. 49). Além desses, os 
autores acrescentam oito verbos considerados mais frequentes, dos 
quais dois, ver e querer, também estão entre os mais frequentes no 
português.

A seguir, apresentamos os resultados da análise dos dez traços 
sintático-semânticos dos verbos mais frequentes da conversa Vídeo 
Game. O objetivo foi averiguar qual o modelo da oração transitiva 
na conversação, seguindo a análise dos parâmetros da transitividade 
proposta por Hopper e Thompson (1980).

No BCN, das 40 orações analisadas na conversa Vídeo Game, 
29 (73%) apresentaram polaridade alta, (afirmativa) e 22 (55%) 
orações indicaram eventos reais (modo realis). 

Percebe-se, nas amostras analisadas, que há orações com 
baixa, média e alta transitividade. Assim, achamos mais produtivo 
organizar os resultados respeitando essa divisão. Dividimos a escala 
em baixa transitividade, aquelas orações que ocorreram com um a 

8  Kill, hit, break, destroy, bend, eat, smash, cut, destroy e open.
9  Lakoff (1977, p. 44), Tsunoda (1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft (1990, p. 60-

61), Levin (1999).
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quatro traços; em média transitividade, orações com cinco a sete 
traços, e em alta transitividade, orações com oito a dez traços em 
que o grau 10 representa a oração transitiva, prototípica.

Verifica-se, também, nas amostras analisadas até aqui, que 
orações transitivas prototípicas não são muito frequentes na conversa 
espontânea. Das 40 orações analisadas, apenas duas apresentam grau 
máximo de transitividade. Diante desse resultado, comprovamos 
que orações transitivas prototípicas não são muito frequentes na 
conversação, pois os verbos transitivos mais frequentes apresentam 
transitividade baixa em oposição à alta, corroborando, assim, as 
pesquisas realizadas na conversação do inglês, por Thompson e 
Hopper (2001) e do espanhol, por Vázquez (2004).

 Percebe-se, nos dois corpora, que os traços em comum que 
registraram baixa transitividade, ainda que com porcentagens 
distintas, referem-se àqueles relacionados ao aspecto e pontualidade 
do verbo e ao afetamento do objeto.

 No BCN, dada a divisão tripartida da escala de transitividade, 
os resultados demonstram que as orações se localizam entre a 
média e a baixa transitividade. No entanto, em geral, se tomarmos 
como ponto de referência orações transitivas prototípicas, as que 
apresentam os dez traços, podemos concordar com Thompson e 
Hopper (2001) e Vásquez (2004) que a transitividade na conversação 
é baixa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou o fenômeno da transitividade na 
conversação no português brasileiro, em especial na fala espontânea 
dos natalenses, à luz dos pressupostos da Linguística Funcional 
Centrada no Uso. A análise seguiu a proposta escalar de Hopper 
e Thompson (1980), que entende esse fenômeno como uma 
propriedade gradual da oração, revelando o quanto uma atividade 
pode ser transferida de um agente para um paciente, e a proposta de 
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Vázquez (2004), que atribui relevância primordial à frequência de 
uso de oração transitiva. 

Ao comparar as duas línguas observa-se que tanto Hopper e 
Thompson (2001) quanto Vázquez (2004), defendem a tese de que 
a transitividade na conversação é baixa; no entanto, apresentam 
análises diferentes. No espanhol, por exemplo, a autora apresenta 
os vinte tipos de verbos transitivos mais frequentes e define como 
prototípicos aqueles que são mais frequentes. Na língua inglesa, 
os linguistas levaram em conta a análise dos dez parâmetros da 
transitividade. Assim, o modelo transitivo prototípico é aquele 
que apresenta todos os traços. Na língua portuguesa, além de 
selecionarmos os verbos transitivos mais frequentes, analisamos os 
dez traços sintático-semânticos.

Quando comparada com a análise feita no espanhol, a pesquisa 
aqui relatada mostrou que, dos vinte verbos mais frequentes no 
BCN, nove coincidem com aquelas encontradas na língua espanhola. 
Podemos considerar esse resultado satisfatório, uma vez que, 
segundo Vázquez, após comparar diferentes línguas, ela conclui que 
as línguas manifestam resultados contraditórios. Esse resultado se 
deve, muito provavelmente, à semelhança entre as duas línguas. O 
espanhol e o português são as línguas latinas mais próximas. São 
línguas muito próximas na sua genealogia e na tipologia.

A pesquisa mostrou que as três línguas - o espanhol, o português 
e o inglês -, embora diferentes, apresentaram um comportamento 
semelhante quanto à transitividade na conversação: os verbos 
transitivos mais frequentes estão relacionados à transitividade 
baixa; a transitividade na conversação do inglês, do espanhol e do 
português é baixa e orações transitivas prototípicas, com grau dez, 
são raras na conversação.  

Por fim, percebemos, também, que os traços propostos por 
Hopper e Thompson não apresentam o mesmo nível de envolvimento. 
Alguns traços parecem ser mais proeminentes do que outros na 
investigação da oração transitiva, isto é, parecem obedecer a uma 
certa hierarquia, de acordo com o grau de importância na codificação 
do evento.
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Concluímos este trabalho, ressaltando que as considerações 
apresentadas são ensejos para um futuro estudo que, pautado em 
outros corpora, possa fornecer subsídios às investigações sobre a 
transitividade verbal na conversação, observando na linguagem do 
dia a dia os padrões mais recorrentes a fim de compreender como os 
predicados se comportam no discurso de falantes brasileiros.
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CHUNKING NA ESFERA DIGITAL 
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

UMA ABORDAGEM CENTRADA 
NO USO

 Aline dos Santos Silva CHAVES 

Maria Angélica FURTADO DA CUNHA  

RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo a construção 
verbo-nominal instanciada por Sujeito + Verbo + Sintagma Nominal 
Nu. O objetivo é investigar os padrões de [SVSNNU] que constituem 
chunks em textos da esfera digital do português brasileiro. À vista disso, 
identificamos como se configura o padrão construcional [SVSNNU], 
evidenciando, em um continuum, a gradiência do padrão quanto às 
propriedades esquematicidade, produtividade e composicionalidade, 
bem como discutimos alguns aspectos morfossintáticos, semânticos 
e pragmáticos dos chunks. O modelo teórico-metodológico em que 
o trabalho está pautado é a Linguística Funcional Centrada no Uso 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013; BYBEE, 2016), com 
contribuições da Gramática de Construções (TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013). Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, pela qual 
descrevemos e interpretamos propriedades da construção, bem como os 
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fatores de natureza comunicativa e cognitiva que regulam, bloqueiam 
e/ou estimulam os chunks. Utilizamos o suporte quantitativo a fim 
de verificar tendências de uso. Os dados analisados são provenientes 
de textos coletados da internet, os quais pertencem ao campo da 
comunicação digital e das interações virtuais, refletindo a emergência 
de novas práticas comunicativas. Os resultados revelam que os chunks 
constituídos pela construção [SVSNNU] apresentam graus distintos de 
analisabilidade e composicionalidade. O emprego dos chunks está 
ligado aos propósitos comunicativos do autor do texto, acionando 
as experiências mais frequentes em esferas sociais e desempenhando 
funções discursivo-pragmáticas.
PALAVRAS-CHAVE: Construção verbo-nominal; Propriedades 
Construcionais; Linguística Funcional Centrada no Uso.

ABSTRACT: The object of study of this work is the verb-nominal 
construction instantiated by Noun + Verb + Bare Nominal Phrase. 
The aim is to find out the patterns of [SVNPBARE] that constitute 
chunks in digital texts of Brazilian Portuguese. Thereof, we identify 
different constructional patterns of [SVNPBARE], evidencing, as a 
continuum, the gradience of the pattern with respect to the properties 
of schematicity, productivity and compositionality, and we discuss 
some morphosyntactic, semantic and pragmatic aspects of the chunks 
as well. The work is grounded on the theoretical-methodological 
model of the Functional Usage-Based Linguistics (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO; SILVA., 2013; BYBEE, 2016), with contributions of 
Construction Grammar (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013). The method of this approach is qualitative, by which we 
describe and interpret the construction properties, and cognitive 
and communicative factors that regulate, block and/or stimulate the 
chunks. We use quantitative support in order to verify usage trends. 
The analyzed data are from web texts, which are placed into the field 
of digital communication and virtual interactions, thus representing 
the emergence of new communicative practices. The results reveal 
that the chunks formed by the construction [SVNPBARE] show different 
degrees of analyzability and compositionality. In addition, the use of 
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these chunks is related to the communicative purpose of the author, 
triggering the more often experiences in social spheres and playing 
discourse-pragmatic functions in the text.
KEYWORDS: Verb-nominal construction; Constructional Properties; 
Functional Usage-Based Linguistics.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objeto de estudo a construção verbo-
nominal instanciada por Sujeito + Verbo + Sintagma Nominal Nu, tais 
como tomar conhecimento, dar voz, abrir fogo, ter juízo, fazer sentido. 
O objetivo é investigar os padrões de [SVSNNU] que constituem chunks 
em textos da esfera digital do Português Brasileiro (PB), como os 
seguintes:

(1) Toffoli: imprensa escrita tem o direito de tomar partido 
em campanhas políticas

Em debate, ministro explica que Rádios e TVs são concessões 
e, por isso, estão proibidas

[...]- A legislação proíbe que esses órgãos de imprensa 
concedidos (emissoras de rádio e televisão) façam 
opinião favorável ou contrária às candidaturas, ou seja, 
os órgãos concedidos no Brasil, de imprensa, não podem 
tomar partido, defendendo determinada candidatura ou 
arrostando outra candidatura. De maneira diferente são 
os órgãos de imprensa escrita ou de internet, que podem 
tomar partido de determinadas candidaturas. (notícia, O 
Globo, 24, jan. 2013)

(2) Exposição vai dar destaque para mais de 500 trabalhos
Produtos artesanais, decorações de natal e demais itens 
estarão disponíveis para visitação (manchete de notícia, 
Engeplus, 16, nov. 2017)
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(3) Transgêneros podem lançar mão de implantes de barba 
e tórax como alternativa à ingestão de hormônios (manchete 
de notícia, Blog Jornal da Mulher, 21, ago. 2017)

A construção verbo-nominal tomar partido (1), dar 
destaque (2) e lançar mão (3) é considerada chunk porque, 
à medida que é empregada, por meio da repetição, é 
estabelecida no PB como adequada para expressar um valor de 
sentido, uma maneira particular de expressar algo. Chunking 

 é o processo por meio do qual sequências de unidades são usadas 
juntas repetidamente, formando unidades mais complexas que são 
acessadas como unidades simples na mente do falante. Esse processo 
atua em todos os sistemas cognitivos, realizando a organização 
geral da memória (BYBEE, 2016). Quanto mais a sequência de 
palavras for repetida e puder ser acessada junta, tanto mais será 
convencionalizada.

Nas instanciações em (1), (2) e (3), a integração entre Verbo leve 
(VLEVE) e Sintagma Nominal Nu (SNNU) forma uma unidade semântica. 
O verbo, que, nessas ocorrências, é apenas portador das categorias 
verbais (modo, tempo, número e pessoa), esvazia-se semanticamente 
e passa a expressar o sentido derivado da unidade semântica que 
forma com o SNNU. Este, por sua vez, torna-se o núcleo do predicado, 
com as seguintes características: tem baixa referencialidade, não 
vem antecedido por determinantes e não funciona como argumento 
interno do verbo (CASTILHO, 2014, p. 401).

Nessa direção, identificamos como se configura o padrão 
construcional [SVSNNU], buscando evidenciar sua gradiência em 
um continuum. Discutimos alguns aspectos morfossintáticos, 
semânticos e discursivo-pragmáticos dos chunks, considerando as 
propriedades construcionais esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade.

O modelo teórico-metodológico em que o trabalho está 
pautado é o da Linguística Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO; SILVA, 2013), que se coaduna à Linguística Cognitiva 
(BYBEE, 2016) e à Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 
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2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Por conceber a língua como 
um sistema adaptativo complexo, a Linguística Funcional Centrada 
no Uso a compreende como uma rede de construções, elementos 
definidos como pareamentos de forma-significado. Assim, a 
estrutura gramatical é emergente e nenhum dos níveis da língua 
é autônomo, de modo que fonologia, morfossintaxe, semântica e 
pragmática atuam juntas na formação e no uso das construções. Esse 
entendimento da língua desperta o interesse na interdependência 
entre forma-significado, a fim de subsidiar explicações da 
configuração morfossintática, semântico-cognitiva e pragmático-
discursiva de instanciações da construção verbo-nominal [SVSNNU] 
que constituem chunks.

Sob esse enfoque, a proposta de investigar em que medida 
os padrões de [SVSNNU] constituem chunks leva a uma análise 
linguística que propicia ao pesquisador capturar tendências de uso 
da construção, em que atuam processos cognitivos de domínio geral, 
como chunking, por exemplo.

De modo geral, VLEVE é caracterizado pelo esvaziamento 
semântico ao atuar junto com um complemento, o objeto, formando 
uma unidade semântica, tal como: marcar presença, levar vantagem, 
dar audiência. Entretanto, esse estudo não contempla apenas 
Verbos leves, a investigação dos padrões de [SVSNNU] possibilitou 
identificar Verbos não-leves e Verbos semileves no corpus, os quais 
são devidamente explanados nas próximas seções. Concernente 
ao Sintagma Nominal NU, diz respeito ao Sintagma Nominal sem 
determinante, que pode ter flexão de número, singular ou plural, 
e ter ou não modificadores, tais como adjetivo, locução adjetiva e 
oração relativa.

A construção investigada é oriunda de textos publicados na 
esfera digital do PB, e corresponde a 34 types de chunks, equivalentes 
a 842 tokens. Os textos fontes dos dados se configuram como os 
padrões discursivos notícia, manchete de notícia, comentário de 
notícia, publicação de Facebook e Twitter, comentário de publicação 
de Facebook e Twitter, entrevista, artigo de opinião, publicação em 
blog, testemunho de experiência pessoal, resenha crítica, receita 
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culinária, resumo de capítulo de telenovela, letra de música, nota 
pública, reclamação, avaliação de serviço de empresa, trecho de 
livro e sentença judicial. Os temas presentes nos textos abarcam 
desde o cotidiano, como violência, ocorrências policiais, futebol, 
jogos on-line, publicações pessoais em redes sociais, fé e religião, 
relacionamentos, cuidados com a saúde, uso das novas tecnologias, 
política, cinema, música, gastronomia, telenovela, vida dos famosos a 
decisão judicial, quer seja comentada em notícia, quer seja publicada 
em sentença judicial on-line.

Os dados analisados pertencem ao campo da comunicação 
digital e das interações virtuais propiciadas pela internet, 
representando a emergência das atuais práticas comunicativas. 
Em formato de hipertextos, os textos abarcam links para outros 
websites, para fotos, figuras e vídeos, abrindo para o leitor/
internauta a opção de visualizar conteúdo complementar, como 
também diversas possibilidades de aprofundamento no texto e/ou 
tema publicado. Nesse material, convergem os domínios da oralidade 
e da escrituralidade, uma vez que os textos são materializados na 
modalidade escrita, mas, em muitos casos, a forma de produção 
advém da modalidade oral da língua.

Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, pela qual 
descrevemos e interpretamos propriedades da construção, bem 
como fatores de natureza comunicativa e cognitiva que regulam, 
bloqueiam e/ou estimulam os chunks. Utilizamos o suporte 
quantitativo a fim de verificar tendências de uso.

O artigo está organizado do seguinte modo: na seção 2, 
discutimos os postulados teóricos que norteiam este trabalho. Na 
seção 3, apresentamos a construção [SVSNNU], os elementos que a 
constituem e os padrões construcionais (subesquemas) derivados 
dela, bem como a distribuição deles no continuum. Tratamos, ainda, 
das propriedades construcionais esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade da construção. Na seção 4, abordamos os verbos 
mais recorrentes que instanciam a construção, os quais propiciam 
a constituição de chunks no português do Brasil. A análise está 
permeada pelo apontamento de alguns aspectos morfossintáticos, 
semânticos e discursivo-pragmáticos da construção.
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2 PERSPECTIVA TEÓRICA

Nesta seção, discorremos sobre os principais conceitos 
da Linguística Funcional Centrada no Uso, segundo Furtado da 
Cunha; Bispo; Silva, (2013), bem como os principais pressupostos 
da Gramática de Construções e o conceito de construções, 
consoante Goldberg (1995; 2003; 2006) e Bybee (2016). Por fim, 
as propriedades construcionais postuladas por Traugott; Trousdale 
(2013) são expostas.

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é uma 
vertente do Funcionalismo norte-americano, no qual a língua é 
entendida como instrumento de interação social. Desse modo, o uso 
interativo da língua propicia identificar funções externas ao sistema 
linguístico que organizam sua própria estrutura interna. Esse é 
um dos objetivos dessa teoria, isto é, investigar em que medida as 
funções externas à língua motivam a organização interna do sistema 
linguístico (FURTADO DA CUNHA, 2011). Coadunando-se a esse 
objetivo, a LFCU concebe a língua como um sistema adaptativo 
complexo, composto por padrões mais ou menos regulares e por 
padrões que estão em constante emergência, devido a necessidades 
cognitivas e intercomunicativas do falante (BYBEE, 2016). Nessa 
perspectiva, as construções linguísticas atuam como esquemas 
cognitivos materializando-se linguisticamente, por meio do uso que 
os falantes fazem da língua, uma vez que a gramática é um reflexo 
cognitivo “das experiências do indivíduo com a língua” (FURTADO 
DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013).

A LFCU postula que discurso e gramática se imbricam, 
interagindo e se influenciando mutuamente; em razão disso, “a 
gramática é compreendida como uma estrutura em constante 
mutação/adaptação”, em função das interferências do discurso, 
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motivadas por fatores cognitivo-interacionais (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 14). Sob esse ponto de vista, a LFCU 
se propõe a descrever e explicar a gramática partindo das funções 
semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas que seus elementos 
desempenham no uso que os falantes fazem da língua. Os fatos 
linguísticos estão ancorados em situações e contextos comunicativos 
que os motivam, e a estrutura gramatical emerge à medida que a 
língua é posta em uso.

Segundo esse modelo linguístico, os domínios da sintaxe, 
semântica e pragmática são relacionados e interdependentes, de 
modo que a sintaxe é regida por estratégias da organização discursiva 
empregadas pelos falantes nas situações comunicativas em que se 
engajam. Dessa maneira, para compreender o fenômeno sintático, 
é necessário examinar o discurso, pois, como já foi mencionado, é 
por meio do uso da língua que a gramática emerge (FURTADO DA 
CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015).

O interesse de estudo dos linguistas da LFCU não é a língua 
em si, mas os processos dinâmicos que subjazem não só à criação das 
línguas, como também qualquer atividade da mente humana, como os 
processos cognitivos de domínio geral, por exemplo (BYBEE, 2016, 25-26). 
O chunking é um desses processos, o qual se refere à composição 
de estruturas complexas formadas por elementos que coocorrem 
constantemente. Tais estruturas equivalem a construções e 
expressões formulaicas que, em termos cognitivos, resultam em uma 
unidade única (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Chunks 
são construções que nascem na interação social, no âmbito sociocultural, 
a partir da necessidade comunicativa dos falantes de formular enunciados 
para os quais parece não haver expressões apropriadas, tais como tomar 
coragem, prestar depoimento, fazer sentido.

Bybee (2016, p. 66) explica que chunking é o processo de 
formação e de uso “de sequências de palavras formulaicas ou pré-
fabricadas: quanto mais a sequência de palavras for repetida e puder 
ser acessada junta, tanto mais será convencionalizada. Dessa forma, 
“todos os tipos de expressões convencionalizadas, das pré-fabricadas 
às idiomáticas e às construções, podem ser considerados chunks” 
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para fins de processamento e análise. Os chunks aqui analisados são 
produtivos no PB, tanto na fala quanto na escrita, seja na variedade 
coloquial ou na formal, e parecem emergir de certos contextos 
comunicativos que remetem não só a textos técnicos como também a 
textos informais, causando um efeito discursivo que melhor expressa 
a finalidade comunicativa do falante.

2.2 Gramática de Construções

A Gramática de Construções (GC) preconiza que o conhecimento 
linguístico do falante está organizado em um grande inventário de 
construções dispostas em rede. Portanto, faz-se necessário pensar 
a língua como um sistema cognitivo (GOLDBERG, 2003; 2006) e 
empreender análise linguística que vá além do tratamento de regras 
gramaticais gerais, para dar conta das particularidades de cada 
língua, das formas especiais e dos efeitos semânticos e pragmáticos 
de construções de estrutura argumental, expressões idiomáticas 
e construções idiossincráticas. Parte-se do pressuposto que os 
falantes de uma língua conhecem muito mais do que regras sobre 
sujeito, objetos e orações (FILLMORE; KAY; O’CONNOR (1988). apud 
BYBEE, 2016).

Ao surgir como uma nova proposta de descrição linguística, 
a GC postula que toda a gramática da língua pode ser interpretada 
em termos de construções, as quais passam a ser a consideradas a 
unidade central da língua (LAKOFF,1987; GOLDBERG, 1995). Para 
essa abordagem, todos os elementos linguísticos, de qualquer 
nível de complexidade, tais como morfemas, palavras, sintagmas, 
orações e textos, são construções. No que diz respeito à aquisição 
da primeira língua, o modelo construcional afirma que as crianças 
baseiam seus enunciados novos em enunciados preexistentes, por 
meio da substituição de itens e sintagmas. Nesse sentido, as crianças 
formulam construções parcialmente esquemáticas com base em 
enunciados específicos que já dominam e usam (BYBEE, 2016). De 
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modo semelhante, a construção sob análise neste artigo é adquirida 
pelos falantes por meio do processo de categorização de instâncias 
aprendidas, as quais são empregadas frequentemente no uso 
interacional da língua. A frequência de uso faz com que a construção 
se fixe e seja armazenada na mente dos falantes.

Construções são definidas como pareamentos de forma-
significado (GOLDBERG, 1995). Elas compreendem desde “palavras 
monomorfêmicas a palavras complexas, expressões idiomáticas, até 
configurações muito gerais como “construção passivas”, pois “todas 
são pareamento de forma-significado” (BYBEE, 2016, p. 128). No 
que diz respeito à sua configuração, Bybee considera que, em geral, 
a construção é uma estrutura morfossintaticamente complexa que 
é parcialmente esquemática, visto que apresenta posições (slots) 
vazias que podem ser preenchidas por categorias (SN, V, SPrep, etc.) 
semanticamente especificadas.

2.3 Propriedades da construção: esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade

Traugott; Trousdale (2013) atribuem às construções três 
propriedades: esquematicidade, produtividade e composicionalidade. 
Esquematicidade é uma propriedade de categorização que envolve 
abstração: quanto mais geral for um termo, mais abstrato ele será 
dentro de uma rede construcional. A esquematicidade de uma 
construção está vinculada ao grau em que ela captura padrões mais 
gerais em um grupo de construções mais específicas.

A noção de produtividade está relacionada à frequência de 
uso proposta por Bybee (2016). Ela esclarece que a frequência 
de ocorrência de determinados itens (tokens) em instâncias de 
construções, juntamente com o conjunto de tipos (types) específicos 
de cada microconstrução definem a representação da construção e 
sua produtividade. Uma construção pode s e r  m a i s  o u  m e n o s 
produtiva, dependendo dos padrões sancionados pelos subesquemas 
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e pelas microconstruções.
A propriedade composicionalidade refere-se ao significado 

das construções. Uma construção é semanticamente composicional 
quando é possível compreender o significado do todo com base 
no significado das suas partes integrantes; de modo oposto, uma 
construção é menos composicional quando o todo não possibilita 
recuperar o significado das partes. À medida que os itens da 
construção são amalgamados, há perda de composicionalidade 
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). A analisabilidade é uma subparte 
da composicionalidade; por meio dela é possível reconhecer e tratar 
distintamente os componentes da construção.

2.4 Esquema, Subesquema e Microconstrução

Traugott; Trousdale (2013, p. 14) concebem esquemas 
linguísticos da seguinte maneira:

grupos abstratos, semanticamente gerais, de 
construções, quer processuais quer de conteúdo 
[...]. São abstrações que perpassam conjuntos de 
construções que são (inconscientemente) percebidas 
pelos usuários da língua como estando intimamente 
relacionadas entre si na rede construcional.

Os autores apresentam uma hierarquia esquemática acerca das 
construções, de modo que, no nível mais geral, estão os esquemas; 
no nível intermediário e menos esquemático, estão os subesquemas; 
e, no nível menos esquemático, estão situadas as microconstruções, 
as quais são mais específicas. Assim, “os esquemas linguísticos 
são instanciados por subesquemas e, nos níveis mais baixos, por 
microconstruções” (TRAUGOT; TROSDALE, 2013, p. 14). Neste 
trabalho, estabelecemos três subesquemas a partir do esquema 
central [SVSNNU], os quais serão apresentados na próxima seção.
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3 A CONSTRUÇÃO [SVSNNU]

Na construção de estrutura argumental [SVSNNU], o V pode ser 
instanciado por VNÃO-LEVES, VSEMILEVES e VLEVES. Esse esquema [SVSNNU] é 
um subesquema do esquema superordenado [SVN], no qual os slots 
são preenchidos por elementos que desempenham as funções de 
Sujeito, Verbo e Objeto Direto. Portanto, o esquema superordenado 
representa uma construção transitiva.

Os subesquemas da construção [SVSNNU] estão representados 
pelos diferentes types de verbo que podem atualizar esses 
subesquemas: não-leve, semileve e leve. Por sua vez, SNNU pode ser 
de dois tipos, semanticamente determinados: abstrato ou concreto. 
O slot SNNU, devido à sua esquematicidade, pode ser ocupado por 
uma grande diversidade de Sintagmas NominaisNUS, o que indica a 
alta produtividade da construção.

3.1 Os elementos composicionais da construção [SVSNNU]

O verbo leve também é denominado verbo suporte, verbo 
funcional, verbo geral, verbo operador, verboide ou verbalizador, nas 
diversas pesquisas que se dedicam a ele. Neste trabalho, usamos o 
termo verbo leve, cunhado por Jespersen (1965) como light verbs 
para designar o verbo semanticamente esvaziado. No PB, há muitos 
artigos, dissertações e teses que estudam construções formadas 
por verbos leves, entre eles estão Neves (1996; 2002; 2011); Borba 
(1996); Pereira (2011); Scher (2005); Chishman e Abreu (2014); 
Vieira (2014); Araújo (2016); Souza e Prezotto Júnior (2017). São 
trabalhos que tratam dessas construções do ponto de vista formal e 
funcional e, alguns, sob o viés da GC.

Neves (2011, pág. 53) concebe verbo leve como “verbos de 
significado bastante esvaziado que formam, com seu complemento 
(objeto direto), um significado global, geralmente correspondente 
ao que tem outro verbo da língua.” A autora esclarece que, em 
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construções com VLEVE, este é instrumento morfológico e sintático 
na produção do predicado. Para Castilho, 2014, p. 392, verbo leve é 
“um verbo fortemente preso a um substantivo, constituindo-se um 
sintagma verbal complexo”. A estrutura da construção é responsável 
pela singularização do significado ou da ideia principal contida na 
sentença, como em abrir mão, dar satisfação, tirar vantagem.

Concernente ao verbo não-leve, este é caracterizado por 
manter sentido referencial, ou seja, mantém sentido típico, genérico 
na construção (NEVES, 2011, pág. 55), como em pedir benção, 
cometer crime, dar crédito. Esse tipo de verbo também forma 
chunks, no entanto, ele e o SNNU que atua com ele no chunk, mantêm a 
composicionalidade e a analisabilidade, como em ter conhecimento, 
negar pedido e roubar dinheiro.

Há um terceiro tipo de verbo no corpus, o verbo semileve, o qual 
recebeu essa nomenclatura por atuar em um nível intermediário entre 
o [VNÃOLEVE] e o [VLEVE], ou seja, ele mantém, ainda que primariamente, 
seu sentido lexical ao integrar o padrão [SVSEMILEVESNNU], contudo, já 
começa a perder sua semântica, passando a depender do entorno 
discursivo-pragmático para que se estabeleça o sentido expresso 
pela construção, como em marcar encontro, caçar briga e mover 
ação.

No tocante ao SNNU, diz respeito ao Sintagma Nominal sem 
determinante – por conseguinte, NU, que pode ter flexão de número, 
singular ou plural, e ter ou não modificadores, tais como adjetivo, 
locução adjetiva, oração relativa. Nos dados analisados, apenas 
o SNNU do chunk tinha passagens – 14 tokens – está flexionado no 
plural, nas demais ocorrências, o SNNU é singular.

De acordo com Neves (2011, p. 54), o SNNU se insere na 
composição da construção com o Verbo “para configurar o sentido 
do todo, bem como para determinar papéis temáticos da predicação”, 
assim, o ele empresta seus traços semânticos ao verbo, motivando o 
sentido da construção.
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3.2 Subesquema com verbos não-leves

O verbo do subesquema [SVNÃO-LEVESNNU], ao constituir o chunk, 
mantém sentido referencial, por isso é classificado como VNÃO-LEVE. 
A interpretação semântica desses chunks é altamente dependente 
do significado lexical dos dois itens da construção, Verbo e SNNU. 
Desse modo, o grau de composicionalidade e analisabilidade 
desse subesquema é altíssimo, conforme pode ser constatado nas 
ocorrências seguintes:

(4) absurdo! dar conta sem uso de cartão em plena sexta 
feira de feriado! sem nenhum aviso prévio! no sac só fala p 
ir a agência (e passar o feriado sem ter como fazer nada), a 
ouvidoria nem atende em feriado! Que tratamento péssimo 
com o cliente! e já tentei transferir a agência, e não consegui! 
difícil demais!

(Facebook, Banco do Brasil, 29, mar. 2013)

(5) Uma flor do cerrado

Por falar em Kakay, essa flor do cerrado, ele é mais um a 
chamar Sérgio Moro de “juiz de exceção”. E, claro, afirmou 
que Dilma Rousseff não cometeu crime.

(notícia, O Antagonista, 27, fev. 2017)

(6) Amin Khader entrevista cantora que deu voz a 
personagem de Frozen

Amin Khader marcou presença em um festival de Blues na 
Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para entrevista a cantora Taryn 
Szpilman, escolhida pela Disney para dar voz à personagem Elsa do 
filme Frozen. [...] (Portal R7, 25, out. 2017)
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Em (4), uma publicação em página de rede social de um 
banco brasileiro, o significado prototípico de dar e conta é mantido, 
indicando um evento de transferência, em que o banco forneceu à cliente 
uma conta bancária cujo acesso é sem cartão, impossibilitando que a 
cliente utilizasse a conta em um feriado.

No chunk cometeu crime, em (5), o verbo permanece com o 
sentido de praticar, executar, do mesmo modo que crime mantém 
seu sentido referencial. Embora o verbo não seja leve, a combinação 
cometer + crime constitui um chunk, pois forma uma unidade de 
significado já convencionalizada na língua, usada para expressar 
exatamente o valor de sentido de cada uma das partes componentes 
do chunk.

O chunk deu voz, em (6), possui um sujeito agente e animado 
cantora que “transfere” sua voz para uma personagem, a fim de 
que esta ganhe vida em uma animação. Nesse sentido, o SNNU voz 
é concebido como uma entidade concreta que é transferida para a 
personagem. Embora a expressão dar voz seja relativamente fixa, e 
o chunk ‘X dá voz a Y’ tenha se fixado a partir da frequência de uso 
de dar seguido de voz, o significado de suas partes internas ainda é 
identificável. Em função disto, esse chunk é [+ composicional] e [+ 
analisável], inserindo-se no subesquema [SVNÃO-LEVESNNU]. O Quadro 
1 apresenta as propriedades desse subesquema:

Quadro 1: Propriedades do subesquema [SVNÃO-LEVESNNU]

+ esquemático
- produtivo
+ composicional

O subesquema [SVNÃO-LEVESNNU] é [+esquemático] porque 
seus slots podem ser preenchidos por itens lexicais variados, 
especificados no subesquema, na posição de sujeito, na de [VNÃO-LEVE] 
e na de [SNNU], o qual pode ser ABSTRATO ou CONCRETO. Esse subesquema 
é considerado [-produtivo] devido à baixa frequência com que suas 
instanciações apareceram nos dados, apenas 32 tokens. Quanto à 
composicionalidade, o significado do todo pode ser recuperado a 
partir do significado de cada item.
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3.3 Subesquema com verbos semileves

O subesquema [SVSEMILEVESNNU] caracteriza-se por apresentar 
perda parcial de seu conteúdo semântico, isto é, não há perda 
da semanticidade dos dois elementos, apenas o verbo perde 
sua semântica lexical, o SNNU a mantém, gerando, assim, tokens 
parcialmente abstratizados. Desse modo, o sentido figurativo 
expresso pelas instanciações desse subesquema, é ancorado no 
contexto discursivo-textual. Vejamos algumas ocorrências:

(7) Pessoa marca encontro com vc porque está fazendo uma 
monografia e viu no lattes que é a mesma teoria com que 
vc trabalha. Marca na sua sala que tem seu nome na porta. 
Pessoa bate á porta. Vc abre; pessoa diz que quer falar com 
Professora Izabel. vc diz “ pois, não” . pessoa diz “ não, não 
esta professora aqui:” Mostrando seu lattes com sua foto na 
capa. pessoa dá mais uma olhadinha na foto e fica sem graça 
e diz “ desculpe, confundi” confundiu com quem? (Facebook, 
publicação em página pessoal, 16, mai. 2016)

(8) A tecnologia que deu voz a duas meninas que não podiam 
falar

[...] As duas nasceram com paralisia cerebral - e até então nunca 
tinham podido usar as próprias vozes para falar. Mas uma empresa 
de tecnologia, a Vocalid, está mudando isso ao combinar sons que as 
meninas conseguem emitir com vozes gravadas de outras pessoas. 
(manchete de notícia, BBC Brasil, 17, out. 2017)

No chunk em (7), o verbo marcar não é usado no sentido 
referencial de pôr marca; fazer marca; indicar, mas sim remete à 
ideia de agendar, o que indica que ele passou por desbotamento 
do sentido lexical. Já o SNNU CONCRETO encontro, mantém o sentido 
prototípico, isto é, designa ato ou efeito de encontrar; estar em 
presença de alguém. O sentido desse chunk é agendar um encontro.

Na manchete de notícia de (8), o chunk deu voz é constituído por 
um verbo que parece estar no início do processo de desbotamento 
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semântico. O chunk é empregado metaforicamente para designar que 
houve uma “transferência” de voz, no entanto, não há transferência 
efetiva, apenas abstrata, já que as duas meninas agora emitem voz 
por meio de um aparelho, referido inicialmente como a tecnologia, 
um sujeito inanimado.

Não obstante possuam a mesma estrutura e os mesmos itens, os 
chunks em (6) e (8) distinguem-se por apresentarem graus diferentes 
da propriedade de 0. Em (6), a instanciação é [+ composicional], 
visto que o sentido do todo é recuperável das partes componentes. 
O verbo dar aciona seu significado referencial – transferir – e o [SNNU 

CONCRETO] voz aciona sua concepção básica – emissão de som. O fato 
de o verbo manter seu sentido referencial não impede a formação 
do chunk, uma vez que [V+SNNU] constituem uma unidade. Por sua 
vez, o chunk em (8) é [- composicional], dado que o verbo não foi 
totalmente metaforizado tampouco perde completamente sua noção 
de transferência e o SNNU voz é concreto. Quanto à analisabilidade, 
o chunk é [+ analisável], podendo ter seus itens identificados dado 
que, em alguma medida, os componentes podem ser detectados 
pelos falantes “mediante traços do seu significado individual” 
(VIEIRA, 2014). O Quadro 2 expõe as propriedades do subesquema 
[SVSEMILEVESNNU]:

Quadro 2: Propriedades do subesquema [SVSEMILEVESNNU]

+ esquemático
- produtivo
+ composicional

O subesquema [SVSEMILEVESNNU] é [+esquemático] porque seus 
slots podem ser preenchidos por qualquer elemento que satisfaça 
as categorias que o formam: [VSEMILEVE e SNNU], ABSTRATO ou CONCRETO. Em 
nossos corpora, a produtividade desse subesquema é baixa, apenas 
16 tokens, distribuídos 6 types de chunks. Por último, ele é do tipo 
[- composicional], uma vez que os chunks apresentam-se no início 
de um desbotamento semântico.
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3.4 Subesquema com verbos leves

O subesquema [SVLEVESNNU] caracteriza-se pelo total 
esvaziamento semântico do verbo o qual, junto com o [SNNU], 
forma uma unidade semântica, cujo sentido é determinado pelas 
propriedades da estrutura argumental e pelo contexto. O ponto crucial 
dos tokens desse subesquema é que, ao formar um pareamento de 
forma-significado, seus itens componentes podem se amalgamar, 
de modo que o sentido do todo não é mais recuperável a partir do 
sentido das partes. Tem-se, então, uma nova unidade de sentido, um 
novo nó na rede linguística disponível no inventário dos falantes.

Os verbos leves funcionam apenas como portadores de 
categorias verbais (tempo, modo, número, pessoa), dado que 
o núcleo do predicado está no nome. É o que podemos notar nas 
ocorrências seguintes:

(9) Devemos tomar partido!

Terminei de ler o texto de Friederich Hebbel com o titulo 
“Viver Significa Tomar Partido”, Assim como ele, acredito que 
“Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão, 
e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não 
é vida. Por isso odeio os indiferentes” (artigo de opinião, 
Portal A Notícia, 01, jul. 2017)

O chunk tomar partido, presente em (9), significa defender 
uma ideia, assumir uma posição. O emprego desse chunk parece 
emprestar maior precisão semântica para a expressão do sentido 
pretendido pelo escrevente, justificando, assim, sua escolha. Neves 
(2011) comenta que expressões com verbos leves se assemelham a 
outras com verbos plenos, no entanto, a possibilidade de o falante 
preferir empregar o verbo leve deve-se ao fato de que com ela 
“ele obtém algum efeito especial”. Embora instâncias com verbos 
leves e instâncias com verbo pleno aparentem ter mesmo sentido, 
“os resultados obtidos nas duas construções nunca são idênticos” 
(NEVES, 2011, p. 58).
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(10) Redes sociais deram voz a legião de imbecis, diz 
Umberto Eco
Crítico do papel das novas tecnologias no processo de 
disseminação de informação, o escritor e filósofo italiano 
Umberto Eco afirmou que as redes sociais dão o direito à 
palavra a uma “legião de imbecis” que antes falavam apenas 
“em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a 
coletividade”. (manchete de notícia, Uol, 11, jun. 2015)

Em (10), o chunk está completamente metaforizado, de modo 
que, para compreendê-lo adequadamente, o interlocutor terá que 
interpretar a manchete da notícia em seu contexto discursivo-
pragmático. A manchete topicaliza a opinião de Umberto Eco, 
escritor italiano, acerca de as redes sociais ter oportunizado, aos 
seus usuários, um espaço para opinar. Nessa instanciação, o sujeito é 
inanimado, por conseguinte, é não-intencional.

O chunk dar voz, relacionado à esfera da argumentação, reflete 
o princípio de que quando falamos, não falamos a respeito do mundo, 
mas da perspectiva que temos dele, de modo que nossas predileções 
individuais estão associadas à época, à cultura e à sociedade na qual 
vivemos e são manifestadas no uso da linguagem (MARTELOTTA; 
PALOMANES, 2011). Portanto, a perspectiva do sujeito que produz 
um discurso e opina sobre o meio no qual vive passa pela pelas 
escolhas lexicais na construção do significado pretendido.

Os tokens com o chunk dar voz em (6), (8), (10) são gradientes 
quanto ao grau de composicionalidade e, consequentemente, 
analisabilidade, de maneira que essas ocorrências se distribuem 
entre os três tipos de subesquemas: [SVNÃOLEVESNNU], [SVSEMILEVESNNU] 
e [SVLEVESNNU]. Nessa direção, é possível perceber como o significado 
próprio do verbo se modifica conforme o contexto em que é 
utilizado. Bybee (2016, p. 80-81) sustenta que embora sejam 
intimamente relacionadas, as propriedades de composicionalidade e 
analisabilidade são independentes, e mesmo que “pareça improvável 
que a composicionalidade possa ser mantida na ausência da 
analisabilidade, há alguns exemplos possíveis”.
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(11) Do jeito que está, ‘bate cabeça’ com a Secretaria de 
Obras. (Aliás, a tal “Infraestrutura Rural” dever ser retirada 
da nomenclatura. Deveria ser: “Secretaria Municipal de 
Agricultura e Agronegócio”) Atualmente, direto e reto 
precisa pedir benção ao secretário de obras. Ai meu amigo, 
o Secretário de Obras é irmão do prefeito, como tal, de certo 
pensa ter lá sua primazia. Numa desta, surgia a quizila 
envolvendo o secretário-irmão, o que levou Rubens se 
afastar do governo. (artigo de opinião, Patrocínio Online, 18, 
nov. 2017)

No artigo de opinião em (11), o contexto discursivo é 
político, e pedir benção significa solicitar a uma autoridade, como 
o responsável por alguma secretaria municipal, a agilidade para 
realização de alguma obra, portanto, a construção aciona um sentido 
figurado. Esse chunk relaciona-se às experiências frequentes dos 
falantes em diferentes esferas sociais. Em contextos da área político-
empresarial e instituição-funcionário, pedir benção tornou-se um 
modo cortês convencionalizado para dizer que um indivíduo tem 
o apadrinhamento de alguém influente e, por isso, consegue verba 
e/ou autorização a fim de realizar algum projeto. Bybee, (2016, p. 
300) assegura que o contexto “tem um impacto expressivo sobre 
o significado” de uma construção, de tal modo que “aspectos do 
contexto e inferências feitas no contexto podem tornar-se uma parte 
convencionalizada do significado gramatical”.

No Quadro 3, encontram-se as propriedades construcionais do 
subesquema [SVLEVESNNU]:

Quadro 3: Propriedades do subesquema [SVLEVESNNU]

No tocante à esquematicidade, o subesquema [SVLEVESNNU] 
se comporta como os subesquemas anteriores: seus slots são 

+ esquemático
+ produtivo
- composicional
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preenchidos por qualquer [VLEVE] seguido de Sintagma NominalNU 
ABSTRATO. Esse subesquema é altamente produtivo, contém 794 
tokens distribuídos em 34 types de chunks, representando 93,30% 
do corpus. Com relação à propriedade de composicionalidade, 
esse subesquema passa por processos de extensão semântica, 
sendo necessário acionar sentidos metafóricos, contextualmente 
determinados, para sua interpretação.

Para estabelecer a classificação dos subesquemas, analisamos 
o grau de esvaziamento do sentido lexical do verbo, ou seja, sua 
referencialidade, bem como as propriedades de composicionalidade 
e analisabilidade. Os subesquemas se distribuem no continuum 
disposto na Figura 1:

Figura 1: Continuum de distribuição dos padrões construcionais 
de [SVSNNU] 

 

 

 

Estabelecemos esse continuum conforme a referencialidade 
dos verbos que instanciam os subesquemas, de maneira que no 
primeiro deles, [SVNÃO-LEVESNNU], o significado do verbo é referencial, 
assim como o significado das partes que compõem a oração estão 
sendo usadas no sentido básico, fonte. Logo, esse subesquema é [+ 
composicional] uma vez que o significado do todo corresponde ao 
significado das partes. Registramos 32 tokens de 24 types de chunks, 
equivalentes a 3,80% do total dos dados. A frequência com que 
esses itens são usados juntos os fundiu numa única unidade, que se 
convencionalizou, é o caso de aprovar projeto, mandar mensagem, 
pedir benção, pedir demissão, pedir licença, cometer crime, cometer 
suicídio, negar pedido, entre outros.

O subesquema [SVSEMILEVESNNU] se posiciona no centro do 
continuum, porque o significado que ele exprime parece ser 
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intermediário entre os subesquemas [SVNÃO-LEVESNNU] e [SVLEVESNNU]. 
Em outras palavras, os verbos recrutados por esse subesquema não se 
abstratizaram totalmente para pertencer à categoria dos [SVLEVESNNU], 
tampouco possuem significado referencial nítido para fazer parte do 
subesquema [SVNÃO-LEVESNNU]. O SNNU atua como principal gatilho para 
o sentido dos tokens desse subesquema, o qual parece estar no início 
de um processo de perda de composicionalidade. É o que acontece 
com montar equipe, criar confusão e ver vantagem. Há somente 
16 tokens, organizados em 6 types de chunks desse subesquema, 
correspondendo a 1,90% do corpus.

Relativo ao subesquema [SVLEVESNNU], dadas a sua perda de 
composicionalidade e a forte fusão sintático-semântica entre o 
Verbo e o Sintagma NominalNU que o constituem, podemos dizer que 
esse subesquema forma um novo pareamento de forma-significado, 
criando um novo nó na rede construcional. Ele é desprovido de 
analisabilidade, uma vez que o ouvinte/leitor não consegue recuperar 
o significado de cada item individualmente. Esse subesquema foi 
instanciado em 794 tokens, distribuídos em 92 types de chunks, que 
correspondem a 93,30% do corpus.

4 Sobre os verbos da construção

Nesta seção, discutimos algumas instanciações com os verbos 
mais recorrentes do corpus. Ao analisarmos a construção [SVSNNU], 
constatamos que os verbos leves tomar, dar, abrir, ter, fazer, são os 
mais frequentes, podendo instanciar chunks no PB.

No conjunto de dados analisados, o verbo tomar lidera a 
instanciação de chunks, correspondendo ao percentual de 36,22% 
do total de dados, equivalente a 305 tokens. Esse verbo é de natureza 
polissêmica e parece se esvaziar do seu sentido lexical para atuar com 
qualquer tipo de SN em uma construção. O seu slot correspondente ao 
objeto direto pode ser preenchido tanto por nomes abstratos, como 
gosto, partido, posse, coragem, vergonha, providência, consciência, 
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conhecimento, cuidado, benção, bronca, decisão, satisfação, juízo, 
conta, quanto por nomes prototipicamente concretos, como frango, 
gol, bala, vento, rumo. Vejamos algumas instanciações dos chunks 
constituídos por esse verbo:

(12) Detentos fogem da única penitenciária de segurança 
máxima de Minas, a Nelson Hungria [...] Eles serraram a 
grade e usaram uma teresa – corda improvisada com pano – 
para descer a muralha e tomar rumo desconhecido. (notícia, 
Itatiaia, 19, dez. 2017)

Na notícia de (12), o sentido lexical de rumo é mantido, 
contamina o verbo atribuindo à construção sentido de lugar, 
destacando não saber para onde foram os detentos que fugiram da 
penitenciária. O adjetivo desconhecido age sob a construção, sendo 
o responsável pela denotação de que não se sabia qual fora o rumo 
tomado pelos participantes da cena enunciativa.

(13) Agora vamos imaginar uma conversa, que você tenha 
com alguém, vida real ou chat. A pessoa fala sobre um assunto, 
a outra não sabe, tem um ligeiro interesse, e pergunta. Aí 
você fala “Ah! Vai pro Google pesquisar!”

É assim que uma discussão decente, principalmente entre 
amigos, deve tomar rumo? A discussão era online, cada um está 
sentado confortavelmente em sua cadeira no quarto conversando, 
com a barra do Google esperando uma pesquisa, mas é necessário 
acabar com o hábito de uma pessoa pegar informação com a outra, 
de forma rápida, como uma conversa simples em qualquer outro 
ponto? (publicação WordPress, Saco de Pensamentos de R. L., 25, 
abr. 2011)

Por sua vez, na ocorrência (13), o sentido de tomar rumo é 
metaforizado a partir da concepção de jornada que o enunciador 
tem. Baseando-se em suas experiências físicas com o mundo, ele 
conceptualiza discussão como uma jornada, e o chunk, embora ainda 
remeta à ideia de percurso, está no sentido figurado, pois não houve 
um deslocamento das pessoas envolvidas na discussão, mas sim 
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da própria discussão, expressando que ela chegou a um ponto de 
desentendimento entre os amigos envolvidos no diálogo.

Outro verbo que apresenta alta produtividade na formação de 
chunks no PB é dar. Em nosso corpus, ele representa 26,72% do total de 
dados, equivalente a 225 tokens, distribuídos em 21 types de chunks. 
Prototipicamente, dar é ditransitivo e sua moldura semântica é igual 
“à semântica da construção ditransitiva” (FURTADO DA CUNHA, 
2014, p. 2009). Esse verbo conceptualiza um evento de transferência 
em que ‘X dá Y para Z’, exigindo, normalmente, três argumentos, 
um interno – o que foi transferido – e dois externos – quem fez a 
transferência e para quem ela foi feita, como na instanciação (14):

(14) Delegado dá voz de prisão a PMs em Taguatinga e clima 
fica tenso (manchete de notícia, Metrópoles, 27, fev. 2018)

Na ocorrência (14), parece haver uma construção dentro 
de outra, voz de prisão se une a dar voz. Dar voz de prisão ocorre 
metaforicamente como uma transferência física e significa comunicar 
a um indivíduo que ele será preso. O ser humano compreende 
noções mais abstratas, como a comunicação verbal, estruturando-se 
em domínios mais concretos, gerando a integração entre domínios, 
permitindo a conceptualização da comunicação verbal como 
transferência física. É mais um caso em que os usuários da língua contam 
com uma interpretação figurativa, em que as partes não representam mais 
o sentido do todo.

O verbo abrir é o terceiro verbo mais frequente nos dados 
analisados. Ele contém 97 tokens, equivalentes a 11,52% do corpus, 
com 8 types de chunks, quais sejam: abrir inscrição, abrir brecha, 
abrir caminho, abrir sistema, abrir mão, abrir fogo, abrir espaço e 
abrir inquérito. Na instanciação (15), tem-se o chunk abriu brecha:

(15) [...] Autor do projeto de lei que quer liberar o tratamento 
para reversão de orientação sexual, o deputado federal Ezequiel 
Teixeira (Pode/RJ) comemorou nesta terça-feira (19) a decisão da 
Justiça Federal que abriu brecha para a “cura gay”. (notícia, Em.com.
br, 20, set. 2017)
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Em (15), o chunk abriu brecha, comumente empregado 
em textos relacionados à área jurídica, transmite a ideia de dar 
oportunidade, ou seja, também aciona um sentido abstratizado. É 
comum encontrarmos em notícias termos técnicos ou jargões próprios da 
área a qual a informação divulgada pertence. Essa pode ser uma das 
funções do chunk, atuar como um termo específico de determinada 
área, por designar um sentido próprio (NEVES, 1996).

O verbo ter também integra o corpus, correspondendo a 62 
tokens, ou seja, 7,36% do total de dados, distribuídos em 14 types de 
chunks. Em (16), o chunk ter passagens assume função que especializa 
o chunk na área a qual ele pertence (NEVES, 1996).

(16) Suspeito de roubo de carro morto pela PM tinha 
passagens por falsificação, tráfico e homicídio

A Polícia Militar identificou nesta quinta-feira (9) o suspeito 
de roubo de veículo morto na noite de quarta (8) no cruzamento 
da rua Paul Harris com a Avenida São João. Nivaldo Alves Ferreira, 
de 49 anos, morreu em tiroteio ao confrontar agentes do Batalhão 
de Choque Motos. De acordo com o setor de comunicação do 5º 
Batalhão da PM, ele teria ficha com diversas ocorrências anteriores, 
incluindo furto, receptação, adulteração de veículos, falsificação de 
documentos e até envolvimento com tráfico e homicídio. (notícia, 
Bonde News, 09, nov. 2017)

Em (16), que reproduz uma notícia, o chunk tinha passagens 
também não teria a mesma precisão semântica se fosse substituído 
pelo verbo pleno passou. Por um lado, o verbo passou tem aspecto 
pontual e apenas intensificaria a ação, não especificando o sentido do 
chunk. Por outro lado, tinha passagens é um chunk convencionalizado 
na área policial e designa um termo próprio para expressar um valor 
de sentido particular nessa área, expressando sentido que já se 
tornou inerente a ele, isto é, ter passagens significa que o suspeito 
fora fichado anteriormente pela polícia por ter cometido outros 
delitos.
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A constituição desse chunk e sua convencionalização não são 
arbitrárias, ele ativa um procedimento comum na esfera policial: 
o de verificar se o suspeito tem passagens registradas na polícia 
anteriormente. A respeito disso, Bybee (2016, p. 147) afirma que 
o uso convencionalizado de “formas linguísticas refletem situações 
convencionalizadas a que as pessoas se referem frequentemente”. 
Este também é um caso em que o chunk parece estar especializado 
em uma área, neste caso, na policial, e devido a sua maior precisão 
semântica se convencionaliza por meio do seu uso frequente. 
Neves (1996; 2011), propõe que uma das funções das construções 
verbo-nominais é designar um termo técnico/próprio de uma área 
específica a qual pertencem, atribuindo ao texto melhor adequação 
comunicativa, tal como tinha passagens.

No corpus, o verbo fazer tem apenas 38 tokens divididos em 
8 types de chunks, equivalente a 4,51%. É um verbo que também 
propicia a instanciação de chunks no PB, principalmente, por ser 
polissêmico. Em (17), há o chunk fazer pronunciamento, o qual é 
frequentemente empregado área da política:

(17) Temer faz pronunciamento, dá chilique, e diz aos 
gritos que não renunciará. Em seu tão esperado discurso 
à Nação, o presidente Temer falou na queda da inflação 
(ignorando que a mesma se dá graças à crise e queda na 
renda), numa guinada econômica que só ele vê. Após cerca 
de dois minutos falando, o presidente começou a mostrar um 
tom mais bravo e, aos gritos, disse que não renunciará e deu 
chilique ao dizer que quer investigações rápidas. (manchete 
de notícia, Plantão Brasil, 18, mai. 2017)

No Dicionário de Usos do Português do Brasil (BORBA, 2002), o 
verbo fazer é classificado como do tipo ação-processo, sua acepção 
pode ser: dar existência; criar, fabricar; compor, constituir, etc. 
Situado no contexto de uso em (17), o chunk formado pelo verbo 
fazer + o SNNU pronunciamento, fazer pronunciamento, expressa 
que um pronunciamento, um ato comunicativo foi realizado pelo 
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chefe da nação brasileira. Nesse contexto, há uma transferência de 
comunicação verbal implícita no chunk. O SNNU pronunciamento 
pertence ao domínio da comunicação e empresta seus traços 
semânticos ao verbo e, por meio da extensão semântica, ambos 
compõem uma construção da área da comunicação. O ato 
comunicativo, expresso por fazer pronunciamento, faz parte das 
experiências mais frequentes na esfera social política: na qual um 
representante de uma nação se pronuncia frequentemente a quem 
vive no país. Em virtude disso, o emprego desse chunk em uma 
notícia sobre política não é arbitrário.

O chunk não abre valência para um complemento do SNNU, razão 
pela qual é intransitivo, esse aspecto enfatiza a carga semântica 
da construção. No que concerne à seleção lexical, Neves (2011, p. 
58) ressalta que, em construções como fazer pronunciamento, “a 
eficiência comunicativa” é alcançada por meio do uso de determinados 
verbos leves que “sugerem gestos, movimentos, atitudes, intenções”, 
configurando, assim, mais pontualmente “ações, processos e estados 
verbalizados”. A construção destaca a atitude do sujeito ao fazer o 
pronunciamento, corroborada pelo trecho: diz aos gritos que não 
renunciará, assim, constata-se a vivacidade do chunk.

Há outro chunk em (17): dar chilique, uma expressão 
convencionalizada no PB, a qual expressa um ataque nervoso sem 
motivo aparente. O chunk aciona um uso metaforizado, uma vez que 
o verbo não está no sentido referencial de transferência, e o SNNU 
chilique é o responsável pela particularização do sentido do todo.

Conforme destaca Neves (1996), há diversos fatores – 
morfossintático, semântico, pragmático ligados às funções da 
linguagem e aos contextos comunicativos – atuando sob as 
construções verbo-nominais. Tais fatores levam a refletir sobre quais 
podem ser as razões que conduzem o falante a preferir o emprego 
de chunks em detrimento de um verbo pleno correspondente. 
Sintaticamente, os chunks podem acentuar o papel semântico 
do argumento e exprimir um aspecto verbal particular. Nota-se 
também a versatilidade sintática desses chunks, os quais podem ser 
transitivos ou intransitivos. Ao reduzir a valência do SNNU, o chunk 
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prescinde de um complemento especificador ou delimitador, por 
exemplo, atribuindo a si mesmo maior carga de sentido.

No tocante ao fator discursivo-pragmático, em razão do efeito 
de sentido acentuado por construções verbo-nominais, seja pela 
força verbo ou pela força do SNNU, prefere-se o emprego dos chunks 
especializados em determinadas áreas, uma vez que, em muitos 
casos, eles foram convencionalizados como termo técnico/próprio 
dessas áreas (NEVES, 2011). Ademais, os chunks podem acionar as 
experiências mais frequentes nas esferas socias, como nos âmbitos 
policial – ter passagens – e da política – fazer pronunciamento.

Esta breve análise confirma que, como expõe Bybee (2016, 
p. 97), o chunking é responsável por vários aspectos da estrutura 
linguística, entre os quais:

agrupamento de significado com construções 
morfossintáticas particulares e com o contexto, que 
mantém significados específicos para contextos 
específicos e também possibilita que novos significados 
sejam estabelecidos por meio da inferência a partir do 
contexto

Embora alguns chunks discutidos, já possuam em si uma 
semântica própria, é no entorno comunicativo que estão inseridos, 
juntamente com a área a que pertencem e com a intencionalidade 
comunicativa do enunciador que a negociação do sentido acontece.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este breve trabalho discutiu, sob a perspectiva da LFCU e da 
abordagem construcional, que a língua está organizada numa rede 
que se manifesta no uso linguístico por meio de construções como a 
aqui abordada. Caracterizamos a construção verbo-nominal [SVSNNU] 
quanto às propriedades de esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade, bem como quantificamos a frequência de tokens 
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e types. Mostramos, ainda, como os padrões construcionais [SVNÃO-

LEVESNNU], [SVSEMILEVESNNU] e [SVLEVESNNU] se distribuem no continuum, 
conforme o grau de esvaziamento do sentido lexical do verbo e as 
propriedades composicionais composicionalidade e analisabilidade.

Apresentamos algumas evidências de que a construção 
verbo-nominal, [SVSNNU], constitui chunks no PB, o que ocorre 
em virtude da alta frequência de uso, fazendo com que eles se 
convencionalizem. Essa aparente produtividade de chunks com os 
padrões aqui apresentados se confirma no conjunto de textos do PB 
coletados da internet. Analisamos a morfossintaxe e a semântica das 
instanciações, bem como algumas funções das construções verbo-
nominais identificadas por Neves (1996; 2011), tais como maior 
precisão semântica, melhor efeito de sentido e maior adequação 
comunicativa por meio do emprego de termo técnico/específico de 
determinada área. Tratamos também da tese de que alguns chunks 
pertencem a áreas específicas, acionando experiências frequentes 
em esferas sociais e que foram convencionalizados, justamente, por 
expressar, nas áreas em que atuam, um valor de sentido particular.
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CONSTRUÇÕES DE GERUNDISMO 
NA LÍNGUA PORTUGUESA A 

PARTIR DE UMA ABORDAGEM 
CONSTRUCIONAL DA 

GRAMÁTICA
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RESUMO: o presente estudo dedica-se à análise de ocorrências de 
gerundismo no português do Brasil (Pt-Br), como é o caso de “vou 
estar fazendo”. O objetivo do trabalho é investigar, a partir de uma 
abordagem construcional da gramática (KAY & FILLMORE, 1999; 
GOLDBERG, 2002; CROFT, 2013; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; 
BYBEE, 2016), se esse fenômeno linguístico constitui uma construção 
do Pt-Br. O gerundismo é um fenômeno muito particular do Pt-Br, 
pois, desde sua gênese, foi enquadrado como um vício de linguagem 
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pelos gramáticos normativos (CUNHA & CINTRA, 2013; INFANTE 
& CIPRO NETO, 2008). Desse modo, nossa primeira preocupação foi 
desmitificar essa condição de erro, validando-o como uma construção 
da língua portuguesa. Assim, a partir de uma análise qualitativa 
de ocorrências retiradas dos corpora “Sketch Engine” e “Português 
Brasileiro” (ambos online), demonstramos que o gerundismo tem 
propriedades morfossintáticas (KAY E FILLMORE, 1999), e semântico-
pragmáticas para ser considerado uma construção: (i) contém uma 
perífrase verbal com dois verbos auxiliares (fenômeno não comum em 
Pt-Br); (ii) cada um dos verbos da perífrase desempenha uma função 
própria, ao mesmo tempo em que o sentido da perífrase não pode ser 
depreendido apenas pela soma dos sentidos das partes que a compõem 
(BYBEE, 2016; GOLDBERG, 2002); (iii) construções de gerundismo 
constituem um pareamento forma-sentido na língua (GOLDBERG, 
2002; CROFT, 2013; TRAUGOUT & TROUSDALE, 2013), que as difere 
de outras construções de gerúndio; (iv) construções de gerundismo 
indexam o aspecto irrealis (TRAVAGLIA, 2016), em que o falante não 
tem qualquer certeza epistêmica sobre uma ação que vai – ou não – 
acontecer no futuro. Tais resultados preliminares confirmam nossa 
hipótese inicial de que o gerundismo não consiste em erro gramatical, 
mas, sim, em uma construção convencionalizada da língua portuguesa, 
que emergiu da interação comunicativa, constituindo-se como um nó 
na rede construcional do gerúndio no Pt-Br.
Palavras-chave: Abordagem construcional da gramática. Rede 
construcional. Irrealis. Gerundismo.

ABSTRACT: this paper intends to analyze cases of gerundismo in 
Brazilian Portuguese (Pt-Br), as in the case of “vou estar fazendo”. 
The aim of this work is investigating, from a Constructional Grammar 
approach (KAY & FILLMORE, 1999; GOLDBERG, 2002; CROFT, 2013; 
TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; BYBEE, 2016), if these linguistic 
phenomena are a Pt-Br construction. The gerundismo is a very peculiar 
phenomenon of Pt-Br because since its beginning it was considered 
a mistake by prescriptive grammarians (CUNHA & CINTRA, 2013; 
INFANTE & CIPRO NETO, 2008). Hence, the first concern of this word 
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was demystified this stigmatized condition as a mistake, validating it 
as a construction of Brazilian Portuguese. Therefore, from a qualitative 
analysis of occurrences extracts from “Sketch Engine” and “Brazilian 
Portuguese” corpora (both online), there is possible to demonstrate 
that gerundismo has morphosyntactic properties (KAY E FILLMORE, 
1999) and semantic-pragmatic to be considered a construction: (i) it 
has a verbal periphrasis with two auxiliary verbs (it is not a common 
phenomenon in Pt-Br); (ii) each verb of the verbal periphrasis does 
a single function, at the same time, the meaning of the periphrasis 
cannot be understood only by the meaning of the parts of it (BYBEE, 
2016; GOLDBERG, 2002); (iii) gerundismo constructions constitute a 
form-meaning pair in the language (GOLDBERG, 2002; CROFT, 2013; 
TRAUGOUT & TROUSDALE, 2013) differing it from other gerund 
constructions; (iv) gerundismo constructions have the irrealis aspect 
(TRAVAGLIA, 2016), where the speaker does not have any certainty 
about an action that could be - or not be - happen in the future. The 
preliminary results confirm the initial hypothesis that the gerundismo 
is not a grammatical mistake, however, it is a conventionalized 
construction of Brazilian Portuguese language who emerges from 
communicative interaction, consisting as a node in the constructional 
network or Brazilian Portuguese gerund.
Keywords: Constructional grammar approach. Constructional 
network. Irrealis. Gerundismo.

1 INTRODUÇÃO

O Gerundismo, formalmente descrito como uma perífrase de 
futuro com gerúndio (TORRES, 2016), é um dado ainda considerado 
recente em Pt-Br. Começou a se tornar mais produtivo no final dos 
anos de 1970 e 1980, com o surgimento dos serviços de telemarketing 
e, ao mesmo tempo em que surgiu, foi classificado, de acordo com a 
gramática normativa padrão, como um vício de linguagem (CUNHA; 
CINTRA, 2013; INFANTE; CIPRO NETO, 2008), portanto, devendo ser 
evitado pelo falante.
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De fato, em uma pesquisa rápida3 por fontes de consulta sobre 
o tema, aparecem 35 mil resultados possíveis, sendo que as dez 
primeiras páginas do buscador mostram resultados, tanto em vídeo 
como em texto, de como evitar essa construção. Além de associá-
la a estereótipos quanto à classe social e grau de escolaridade das 
pessoas que fazem uso da construção.

Chamamos de construção, dentro dos parâmetros da Gramática 
de Construções (GOLDBERG, 2002; KAY; FILLMORE, 1999), por 
entender que o gerundismo é dotado de uma forma específica que 
advém da necessidade de um significado contextual específico. Em 
outras palavras, há um pareamento entre forma e função, em que 
um determinado significado é convencionalizado em uma forma 
específica, em que o sentido construcional não advém da soma das 
partes, mas de todo o conjunto; sendo que para isso há, também, a 
colaboração dos componentes da construção (GOLDBERG, 1995; 
TRAUGOUT; TROUSDALE, 2013).

Além dessa característica, ainda podemos destacar que 
construções de gerundismos são diferentes de outras de gerúndio, 
principalmente pelo sentido que apresentam. Para Torres (2016) 
construções de gerundismo apresentam um aspecto de futuridade, 
além de progressividade – normalmente encontrado no gerúndio 
(TRAVAGLIA, 2016) e, por isso mesmo, seguindo condições 
postuladas por Goldberg (1995) o gerundismo pode ser considerado 
como uma construção dentro da língua portuguesa.

Uma forma de entender as diferenças de que se tratam as 
construções com gerundismo daquelas de que o gerúndio participa 
é entender que a língua se organiza em um sistema de rede 
(LANGACKER, 2008; GOLDBERG, 1995; 2006; CROFT, 2001), em 
que cada construção específica se dispõe como um nó dentro dessa 
rede. Nos termos de Traugott e Trousdale (2013), esses nós podem 
ser esquemas mais genéricos ou, quando analisado de forma mais 
ampla, subesquemas dentro da rede construcional. Goldberg (2003) 
3  Pesquisa realizada pelo termo genérico “gerundismo” no gigante dos buscadores online, o 

Google. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=gerundismo&client=ope
ra&ei=HgVQW9mvDsKG5wLwjYaoBw &start=10&sa=N&biw=1152&bih=943> Acesso 
em: 12 jun 2018. 
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ainda explica que as relações entre esses nós são herdadas, ou seja, 
cada nova construção de uma língua usa/se baseia em elementos de 
construções anteriores para que novos pareamentos surjam dentro 
da rede construcional.

Esse surgimento de uma construção enquanto nó da língua não 
se dá se forma aleatória. Em um modelo de estudo como da LFCU, 
a repetição da construção é que faz com que ela seja alçada a uma 
posição dentro da rede da língua. Para Bybee (2007, p. 53, tradução 
nossa) “uma característica importante da linguagem humana é que 
unidades individuais e sequências de unidades estão sujeitas a um 
grande nível de repetição. É a repetição que leva à convencionalização 
das categorias e às associações, bem como à automatização das 
sequências”. 4

Para compreender esse comportamento diferenciado das 
construções de gerundismo é que na seção 2 desse artigo será 
feita uma revisão teórica a respeito da Gramática de Construções 
(GOLDBERG, 2002; CROFT, 2013) buscando compreender suas 
assunções e conceitos fundamentais. A partir desses aportes 
teóricos, entende-se que é possível postular que a língua funciona da 
e na experiência do falante e que o seu processamento é acionado da 
mesma forma que outras capacidades cognitivas humanas.

Já a seção 3 é destinada à análise de os primeiros dados 
retirados de corpora do português brasileiro acerca de construções 
com gerundismo e que cujo objetivo seja demonstrar a aplicabilidade 
desse modelo teórico, bem como como as contribuições que essa 
abordagem pode trazer para o conhecimento da língua portuguesa, 
enquanto uma rede. 

A análise realizada foi do tipo qualitativa, com excertos retirados 
dos corpora Sketch Engine e Corpus do Português, ambos online. E, 
embora não haja pareamento entre os dados totais dos corpora, a 
intenção inicial desse estudo era de explorar exemplos reais de uso 
do gerundismo e não, nesse momento, quantificá-los.

4 Cf. original: “an important characteristic of human language is that the individual 
units and sequences of units are subject to high levels of repetition. It is repetition 
that leads to conventionalization of categories and associations, as well as to the 
automation of sequences” (BYBEE, 2007, p. 53).
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É importante reconhecer esse status do gerundismo enquanto 
uma construção da língua portuguesa, desmistificando a condição de 
erro gramatical a que foi relegado e, assim, lançar novas bases para 
estudos funcionalistas da construção, aumentando as possibilidades 
da criação de uma rede construcional que seja capaz de modelar não 
só o gerundismo, mas também, o gerúndio.

2 APORTE TEÓRICO: A GRAMÁTICA DAS CONSTRUÇÕES 

A Gramática das Construções surgiu na década de 1980, com a 
publicação dos trabalhos de Fillmore (1985, 1988), Fillmore, Kay e 
O’Connor (1988) e Lakoff (1987) que se colocaram como oposição 
ao modelo, até então dominante, de Princípios e Parâmetros de 
Chomsky (1981). A preocupação dos trabalhos era em explicar como 
uma determinada língua é organizada e quais são as regras a que 
essa organização se submete. 

Nos trabalhos de Chomsky, a ideia predominante era de que 
a linguagem é uma capacidade inata ao ser humano (Gramática 
Universal) capaz de gerar infinitas sentenças, quase como um 
módulo autônomo de criação delas. Dando suporte à essa ideia, é 
que surgiu a Teoria dos Princípios e Parâmetros, em que o primeiro 
seria relativo ao domínio comum de todas as línguas e que o segundo 
diria respeito às particularidades de cada língua, como a ordem 
frasal, transitividade verbal etc.

As controvérsias, porém, às teorias chomiskyanas surgiram 
quando as análises de dados foram mostrando que muitos dos 
postulados quando eram testados, não funcionavam. O próprio 
Chomsky (1995, p. 20, tradução nossa) defendeu que “para se 
concentrar no sistema nuclear, é necessário colocar de lados os 
fenômenos resultantes de acidentes históricos, mistura dialetal, 
idiossincrasias pessoais e os gostos particulares”5. O que, conforme 
5 Cf. original: “To focus on the core system, putting aside phenomena that result 

from historical accident, dialect mixture, personal idiosyncrasies, and the like” 
(CHOMSKY, 1995, p. 20)
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os “autores de oposição” apontaram, excluía a maior parte dos dados 
linguísticos reais, levando à máxima “a gramática não tem estrutura 
profunda, nem transformações ou categorias vazias. O que se vê é o 
que se tem” (KAY; FILLMORE, 1999, p. 2, tradução nossa)6.

Assim é que surgiu a Gramática das Construções, em uma 
tentativa de demonstrar que era possível trabalhar com o que a 
Teoria dos Princípios e Parâmetros não conseguia ser capaz de lidar 
e, ainda, uma nova forma de entender e conceber a organização 
linguística e a formulação dos sistemas linguísticos. Os pesquisadores 
entenderam, então, que “adotar uma abordagem construcional é 
assumir um compromisso que, em princípio, dá conta da entidade 
de cada idioma” (KAY; FILLMORE, 1999, p. 1, tradução nossa)7.

Uma das alterações que a Gramática das Construções trouxe 
foi o entendimento de que léxico e gramática não são módulos 
estanques e compartimentados dentro da linguagem, mas que há 
uma integração entre eles, formando um continuum (CROFT, 2013) 
ou, em outras palavras: “construções, como os itens do léxico são 
estruturas ‘verticais’ que combinam informação sintática, semântica 
e até fonológica” (CROFT; CRUSE, 2004, p. 247, tradução nossa)8.

Assim, nos termos de Goldberg (1995; 2002) uma construção é 
um determinado padrão formal que tenha uma forte correlação com 
o significado contextual em que ocorre. Ou ainda, um pareamento 
entre forma e sentido, que seja convencionalizado e instanciado 
em todos os componentes da gramática. Para a autora o sentido 
construcional é instanciado na relação entre os componentes de 
uma construção e sua coocorrência para o todo. Goldberg (2013, p. 
219) ainda explica que “a totalidade do conhecimento linguístico é 
capturada por uma rede de construções”.9

6  Cf. original: “the grammar has no deep structure, no transformations, and no empty 
categories. What you see is what you get(...)” (KAY; FILLMORE, 1999, p. 2).

7  Cf. original: “to adopt a constructional approach is to undertake a commitment in 
principle to account for the entity of each language” (KAY; FILLMORE, 1999, p. 1).

8  Cf. original: “constructions, like the lexical items in the lexicon, are ‘vertical’ structures 
that combine syntactic, semantic and even phonological information” (CROFT; CRUSE, 
2004, p. 247)

9   Cf. original: “the totality of our knowledge of language is captured by a network of 
constructions” (GOLDBERG, 2013, p. 2019)
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Nessa mesma linha de pensamento é que Traugott e 
Trousdale (2013) entendem a língua como uma rede e, por isso 
mesmo, propõem um modelo em que uma língua é um conjunto 
de construções específicas e hierarquizadas – mas que estejam 
conectadas em uma rede, em que suas propriedades sintáticas, 
fonológicas, pragmáticas e semânticas sejam inter-relacionáveis. 
Além dos modelos de Goldberg e Traugott e Trousdale, dentro do 
escopo da Gramática das Construções ainda temos abordagens mais 
formais – como os modelos postulados pela Berkeley Construction 
Grammar (KAY; FILMORE, 1999) e a Radical Construction Grammar 
(CROFT, 2001) – até modelos baseados no uso – como a Usage-Based 
Approach (BYBEE, 2016) e outros. Porém, mesmo com as diferenças 
teóricas entre os modelos, eles ainda seguem os mesmos princípios 
básicos:

a) A unidade básica da gramática é a construção, 
que é um par convencionalizado de forma-sentido. 
b) A estrutura semântica é mapeada diretamente à 
estrutura sintática superficial, sem derivações. c) A 
linguagem, como outros sistemas cognitivos, é uma 
rede de nós e elos entre os nós; as associações entre 
alguns desses nós tomam forma de hierarquia de 
herança (relações taxonômicas capturam o grau em 
que as propriedades de uma construção de nível mais 
baixo possam ser extraídas daquelas construções 
mais gerais. d) A variação na comparação linguística 
(e dialetal) pode ser considerada de várias formas, 
incluindo o domínio geral dos processos cognitivos. 
e) A estrutura da língua é moldada pelo seu uso 
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 3, tradução 
nossa)10. 

10  Cf. original: “a) The basic unit of grammar is the construction, which is a 
conventional pairing of form and meaning. b) Semantic structure is mapped 
directly on to surface syntactic structure, without derivations. c) Language, 
like other cognitive systems, is a network of nodes and links between nodes; 
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Uma metáfora recorrente entre os gramáticos de construções 
é a ideia da rede construcional (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013). E Croft (2007) identificou duas particularidades 
basilares dentro da Gramática de Construções: uma construção é um 
par de estrutura complexa e significado e esses pares se associam 
formando uma rede. Outras importantes características de uma rede 
podem ser apontadas em Traugott e Trousdale (2013, p. 9, tradução 
nossa)11 que dizem ser “cruciais à ideia de rede são os conceitos tais 
como nós e os elos entre esses nós, a distância entre os membros 
de uma família, o agrupamento de propriedades, os níveis de 
consolidação e acessibilidade de uma construção”. Os nós, tais como 
considerados por Traugott e Trousdale (2013) podem perfazer uma 
rede hierarquizada de construções, usando para isso a propriedade 
da esquematicidade. 

Em nossa visão, os esquemas linguísticos são abstratos, 
grupos de construções semanticamente generalizados, 
tanto procedural quanto significativo [...]. São um 
conjunto abstrato de construções (inconscientemente) 
percebidos pelos usuários da língua, por terem um 
relacionamento próximo entre si dentro da rede 
construcional (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 14, 
tradução nossa)12.

associations between some of these nodes take the form of inheritance hierarchies 
(taxonomic relationships capturing the degree to which properties of lower level 
constructions are predictable from more general ones. d) Cross-linguistic (and 
dialectal) variation can be accounted for in various ways, including domain-
general cognitive processes, and variety-specific constructions. e) Language 
structure is shaped by language use” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 3).

11  Cf. original: “Crucial to the idea of a network are such concepts as nodes and 
the links between nodes, ‘distance’ between members of a family, clusterings 
of properties, degrees of entrenchment and accessibility of a construction” 
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 9).

12  Cf. original: “In our view linguistic schemas are abstract, semantically general 
groups of constructions, whether procedural or contentful, as discussed in the 
preceding subsection. They are abstractions across sets of constructions which 
are (unconsciously) perceived by language-users to be closely related to each 
other in the constructional network” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 14). 
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Funcionando como uma propriedade hierárquica, a 
esquematicidade permite que, dentro do nó, as construções 
se organizem de forma gradiente, podendo ser mais abstratas 
(esquemas), perpassando por subesquemas, microconstrução 
até o construto (que é o exemplo real do dado linguístico). Outra 
característica interessante dessa propriedade é que não é necessário 
que um determinado dado linguístico ocupe todas essas categorias, 
podendo, em certos casos, não haver o subesquemas preenchido, 
por exemplo (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).

Conforme os autores ainda explicam, a esquematicidade é 
uma ideia abstrata que funciona dentro dos nós construcionais, 
mas que embora seja útil nas descrições linguísticas não deve ser 
entendida como uma representação do processo mental do falante 
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Para Goldberg (2006) os falantes, 
além de terem conhecimento sobre itens linguísticos específicos em 
expressões individuais, ainda tem um conhecimento esquemático e 
generalizado sobre esses mesmos itens.

Além da esquematicidade, a Gramática das Construções ainda 
tem muitas outras propriedades, mas que no momento, extrapolariam 
as intenções iniciais desse trabalho. Por isso, não serão abordadas 
aqui (ver Traugott; Trousdale, 2013; Goldberg, 2016; 2013 e outros).

3 OS DADOS EM CORPORA: PRIMEIRAS ANÁLISES

Analisar a mudança linguística a partir do escopo teórico da 
Gramática das Construções tem se mostrado um campo de estudo 
promissor, principalmente pelo pareamento forma-função que 
é inerente em toda construção da língua. Além disso, uma outra 
vantagem da abordagem construcional é a capacidade de demonstrar 
uma interação suave entre construções que sejam consideradas 
idiomáticas, em que as construções mais familiares aos falantes são 
aquelas que licenciam outras construções na língua (KAY; FILLMORE, 
1999).
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Além da idiomaticidade de uma determinada construção, 
outros fatores também podem concorrer para a mudança linguística, 
principalmente a analogia e reanálises, que primeiro acontecem 
no campo pragmático e semântico e só por último chegam ao 
campo da sintaxe (KAY; FILLMORE, 1999; BYBEE, 2016). Ainda é 
importante compreender que os processos de mudança começam 
por instâncias e inferências negociadas na interação, sedimentam-se 
semanticamente e só então alteram a morfossintaxe da construção 
(KAY; FILMORE, 1999, GOLDBERG, 2002).

Além da frequência, uma outra propriedade importante para 
compreender uma construção é o chunking (BYBEE, 2002; NEWELL, 
1990 e outros) que pode ser entendido como:

um chunk é uma unidade de organização da memória, 
formada por unir um conjunto de chunks já formados 
na memória e juntá-los em uma unidade maior. 
Chunking implica a capacidade de construir tais 
estruturas recursivamente, levando assim a uma 
organização hierárquica da memória. O chunk parece 
ser uma característica onipresente da memória 
humana (NEWELL, 1990, p. 7, tradução nossa)13. 

Alta frequência e repetição são fatores necessários para que 
um chunking seja internalizado na memória linguística do falante 
(CROFT, 2013; BYBEE, 2016). E quando isso acontece, o acesso à 
construção é feito pelo todo e não mais pela composicionalidade das 
partes. Funcionando como uma espécie de atalho para o repositório 
de construções guardadas na memória, o chunking, quanto mais 
repetido for mais poderá ser acessado sem a ativação de suas partes, 
perfazendo aqui a noção de que o sentido só pode ser alcançado com 
o todo da construção (GOLDBERG, 2002).

13  Cf. original: “a chunk is a unit of memory organization, formed by bring together a 
set of already formed chunks in memory and welding them together into a larger unit. 
Chunking implies the ability to build up such structures recursively, thus leading to a 
hierarchical organization of memory. Chunk appears to be a ubiquitous feature of human 
memory” (NEWELL, 1990, p. 7). 
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Argumentamos aqui que a construção de perífrase verbal de 
futuro com gerúndio (gerundismo) pode ser entendida como um 
chunking e que, portanto, suas partes não são mais composicionais, 
sendo que somente pelo todo construcional é que se pode acessar 
o sentido. Baseamos essa afirmativa na percepção do aumento da 
frequência de uso da construção “vou + estar + verbo -ndo”. 

Em uma análise de corpora, o Genre/Historical do corpus do 
Português, que é diacrônico, apresenta 22 ocorrências da construção. 
Na modalidade sincrônica do mesmo corpus, o Web/Dialects, essa 
construção acontece em 3.115 ocorrências. E no corpus Sketch 
Engine, nos textos de Pt-Br, são encontradas 5.078 ocorrências, 
perfazendo um total de 8.193 ocorrências sincrônicas da construção 
de gerundismo14. 

Um desenho inicial da construção poderia ser postulado como:

PAREAMENTO DO GERUNDISMO 
SENTIDO 
Projeção de um futuro irrealis – em que o falante não quer ou não pode 
se comprometer com as ações que ainda acontecerão 
FORMA 
SUJEITO [AUX1]+[AUX2]+[VERBO-NDO]                                                                                                              

Podemos entender que a esquematicidade dessa construção, 
nos termos de Traugott e Trousdale (2013), ao perceber que a forma 
SUJEITO [AUX1]+[AUX2]+[VERBO-NDO]  é abstrata e permissiva, 
admitindo a entrada de qualquer verbo nas posições de [AUX1] desde 
auxiliares comuns, como o -ir, até modais, como o posso e quero. No 
caso do [VERBO-NDO] , a posição pode ser ocupada por mais de 
um verbo, embora os dados demonstrem uma predominância do 
gerúndio do verbo fazer, como no exemplo abaixo: 

14   Os dados dos corpora demonstram um aumento de 99,74% do uso das construções na 
relação entre diacronia e sincronia.
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Exemplo 1.

1.1 !! Oie Camila, adorei suas dicas, com toda a certeza vou 
estar comprando estes produtos, pois meu cabelo não cres-
ce, e se eu não o corto... (Corpus do Português, 2012).
1.2 perde sinal e aparece a mensagem de apenas números de 
emergência... oque posso estar fazendo??? LG Felipe Senzia-
ni Boa Noite comprei o L7 vai fazer um mês... (Corpus do Por-
tuguês, 2015).
1.3 em patrocínio, com um grupo de amigos interessado em 
arte. Eu quero estar fazendo teatro aos 80 anos de idade. 
Então sei que tenho que ir com... (Corpus do Português, 2017)

Para Traugott e Trousdale, 2013, um nó da rede construcional 
seria entendido como abaixo15:
 

Acreditamos que, dentro desse modelo proposto pelos autores, 
o pareamento apresentado nesse trabalho esteja dentro da posição 
do ESQUEMA – estando na parte mais alta da relação hierárquica 
da construção. Nas posições de subesquemas, ainda é precipitado 
falar, pois as análises não permitem um entendimento maior da 
organização abstrata nesse nível. 

Porém, já podemos perceber, na posição das 
MICROCONSTRUÇÕES que temos mais possibilidades de 
categorização. Como os dados de 1. demonstram, são vários os 

15   Traugott; Trousdale, 2013, p. 17. 
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verbos que podem ocupar a posição de [AUX1] e, a cada novo verbo 
utilizado, o que se percebe é uma mudança gradual na significação 
do construto, ensejando em uma classificação que demonstre essa 
diferença tanto aspectual quanto semântica.

Mesmo essa sendo uma pesquisa exploratória e inicial, 
é importante para a caracterização do gerundismo enquanto 
construção, essa capacidade para a esquematicidade e reforça, mais 
uma vez, a necessidade de o reconhecer como uma construção. Mas 
os dados ainda não se mostram suficientes para compreender como 
a organização hierárquica se dá como um todo, dentro dos critérios 
da esquematicidade proposta. Por isso, ainda mais importante, que 
montar essa rede, no momento, é compreender como o gerundismo 
funciona enquanto uma construção única dentro da língua 
portuguesa.

São várias as propriedades idiossincráticas morfossintáticas, 
nos termos de Kay e Fillmore (1999) que as construções de 
gerundismo têm. Os autores propõem uma análise formal das 
construções, em que seria possível, por meio de critérios objetivos, 
avaliar e analisar essas construções, estabelecendo para elas 
condições de existência. 

Assim, o primeiro passo para reconhecer uma construção 
é que ela tenha uma forma estável, capaz e ser reconhecida por si 
mesma. É o caso do gerundismo, que contém uma perífrase verbal 
que tem não só 1 (como é mais comum em português), mas dois 
verbos auxiliares. Como é possível encontrar nos exemplos abaixo:

Exemplo 2.
2.1 Senhor Presidente. Então, toda Sessão eu vou estar falando aqui 
sobre esse desmazelo que acontece... (Corpus Sketch Engine, 2016).
 
2.2 Edu, eu vou poder vivenciar algo que tenho em mente há muito 
tempo. Vou estar tentando passar um pouquinho do que eu sei de 
artesanato e tricô para... (Corpus do Português, 2017). 
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A segunda propriedade diz respeito ao [AUX1] que sempre 
demonstra o aspecto de futuro. Ele é marcado pelo verbo IR conjugado 
no presente do indicativo. E o [AUX2] sempre completa o aspecto de 
futuro do AUX1. Sendo marcado pelo verbo “estar” no infinitivo. Tal 
como mostrado no próximo exemplo retirado de corpus. O terceiro 
verbo dessa construção é o [VERBO-NDO], estando conjugado na 
forma do gerúndio, é nele que reside parte da informação contextual 
da ação desenvolvida.

Exemplo 3.
não vou ser a primeira já que até ter outro bebê, assim espero, vou 
estar formando em Enfermagem Obstétrica e ao menos o parto da 
minha cunhada... (Corpus do Português, 2015).

Terceiro, uma construção de gerundismo se constitui como 
um pareamento entre forma e sentido dentro da língua portuguesa 
(GOLDBERG, 2002; CROFT, 2013; TRAUGOUT & TROUSDALE, 2013), 
pois a similaridade com outras construções com gerúndio, em um 
primeiro momento, está apenas na superfície da construção. Uma 
leitura construcional demonstra que essa construção não tem o 
mesmo aspecto/modo/duração que uma construção com gerúndio.

Exemplo 4.
4.1
Todo o resto está completamente à margem. É desse resto que eu 
estou falando: de setenta ou oitenta milhões de pessoas, um país do 
tamanho... (Corpus do Português, 2014) 
4.2 
Só reproduz o video com o carro parado, agora me digam, o que vou 
estar fazendo dentro do carro com ele parado?? (Corpus do Português, 
2014) 
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A semântica em 4.1 não pode ser considerada a mesma que em 
4.2, uma vez que o gerúndio utilizado no primeiro demonstra uma 
ação que está ocorrendo em simultâneo ao proferimento da sentença; 
em 4.2, porém, o uso do gerúndio trouxe a noção de futuridade, de 
uma ação que não seja concomitante ao que está sendo falado, ao 
momento presente. Essa diferença é fundamental para compreender 
o gerundismo como uma construção em separado do gerúndio.

Quarto, embora seja possível ler a construção como se ela fosse 
uma ação contínua e, de fato, é isso que o que acontece, levando à 
classificação normativa do gerundismo como vício de linguagem, o 
gerundismo está longe de ter essa significação. Veja o caso abaixo:

Exemplo 5.
curto muito tuas postagens, adoro o jeito que tu escreve e sempre que 
possível vou estar passando por aqui, viu, hehehe. Beijos! (Corpus do 
Português, 2016) 

No exemplo 5, é possível perceber que o falante não tem certeza 
epistêmica sobre a ação que será realizada no futuro. Há, inclusive, 
pistas contextuais que revelam essa falta de certeza, como “sempre 
que possível”. O que se percebe é que o falante não está dizendo 
sobre algo que está sendo realizado naquele momento, ou ainda de 
um futuro sobre o qual ele tenha qualquer controle.

De fato, o aspecto irrealis (TRAVAGLIA, 2016) de futuro – de 
algo que não foi concretizado e sobre o qual o falante não pode 
concluir/determinar a ação no momento em que está falando – se 
torna ainda mais marcado no gerundismo. 

Essa é uma análise preliminar, baseada em uma análise 
qualitativa de dados retirados de corpora, mas ainda assim permite 
perceber como funciona a construção de gerundismo em Pt-Br 
discutida em suas propriedades morfossintáticas e semântico-
pragmático de Kay e Fillmore (1999), dentro da concepção da 
Gramática das Construções postuladas por Kay e Fillmore (1999) e 
Goldberg (1995).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Gramática das Construções consegue um tipo de análise que 
ainda não tinha sido possível antes em Linguística. Ao entender o 
seu objeto de estudo como um pareamento forma e função, o campo 
de estudo se abre exponencialmente, principalmente porque não se 
privilegia um recorte sobre o objeto, mas sim uma visão integradora 
– entre gramática e o léxico – a respeito dele.

O gerundismo, no Brasil, ainda é estudado sob um viés 
tradicionalista, que ora o coloca enquanto um vício de linguagem e 
que, portanto, deve ser abominado; ora o coloca sob a perspectiva 
sociolinguística, que tenta desvincular essa imagem do vício. As 
análises, portanto, são em um viés puramente social (preconceito 
linguístico) e não contemplam os aspectos morfossintáticos e 
semânticos dessas construções.

Discutiu-se a capacidade para esquematicidade que essa 
construção tem, com capacidade para organização hierárquica e 
abstrata, dentro de padrões construcionais que já foram elencados 
por outros autores, contribuindo ainda mais para a concepção de 
que o gerundismo pertence ao hall das construções dentro da língua 
portuguesa falada no Brasil.

As análises empreendidas buscaram demonstrar como o 
gerundismo pode ser considerado uma construção no Pt-Br. Foram 
considerados para essa discussão os aspectos morfossintáticos, 
semânticos e pragmáticos da construção, com apoio de dados de 
corpora, evidenciando que o uso da construção é real, que há variadas 
formas de usar o gerundismo que estão emergindo através das  
propriedades pragmáticas negociadas nas interações discursivas, 
vindo da necessidade dos falantes têm se tornarem mais expressivos 
em suas interações.

O caminho a ser percorrido ainda é longo, havendo ainda a 
necessidade de pesquisas futuras para entender como se concebe a 
abstração e esquematicidade dentro das construções de gerundismo, 
bem como compreender como a hierarquia do nó construcional 
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conduz os esquemas, subesquemas e microconstruções da 
construção.

Durante esse artigo esperamos ter deixado clara a proposta de 
que o gerundismo é um nó dentro da rede construcional do português 
brasileiro e que os dados apresentados, mesmo sendo de caráter 
exploratórios, demonstraram a amplitude que essa construção tem 
dentro da rede.
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PLANOS DISCURSIVOS EM 
PERSPECTIVA FUNCIONAL: 

ANÁLISE DE CARTAS ABERTAS DO 
EX-PRESIDENTE LULA

Maria Clara Lucena de LEMOS1

RESUMO: Este trabalho investiga a organização dos PLANOS DISCURSIVOS 

em cartas abertas escritas pelo ex-presidente do Brasil, Luís Inácio 
Lula da Silva, à luz da perspectiva funcional. Objetiva analisar, 
comparando dois textos circunstancial e temporalmente distintos, 
como a categoria PLANOS DISCURSIVOS contribui para a defesa do ponto 
de vista expresso nos textos analisados a partir da aferição dos graus 
de transitividade das porções em FIGURA e da classificação das porções 
em FUNDO. Para tanto, ancoramo-nos no que propõem Hopper e 
Thompson (1980), acerca da TRANSITIVIDADE, e Haido (1996), acerca 
dos PLANOS DISCURSIVOS. Aqui, assumimos a concepção de Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2005), para quem a argumentação subjaz a 
retórica, de que toda argumentação visa à adesão de espíritos. O 
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corpus analisado é formado por duas cartas abertas assinadas pelo 
referido ex-presidente nos anos de 2002 e 2016. Os resultados 
mostram que, nos textos argumentativos analisados, o grau de 
TRANSITIVIDADE não apresenta relevância para a distinção FIGURA/
FUNDO. Do ponto de vista quantitativo, no tocante à classificação 
dos FUNDOS, os resultados revelam que o FUNDO mais recorrente nas 
cartas foi o de JUSTIFICATIVA e que há pouca recorrência dos FUNDOS DE 
REITERAÇÃO. Os dados mostram, a partir do propósito comunicativo 
dominante nas cartas, a face enfática do autor ao argumentar a partir 
da utilização dos tipos de FUNDO.

PALAVRAS-CHAVE: Planos discursivos. Linguística Funcional. 
Argumentação.

ABSTRACT: This work investigates the organization of DISCURSIVE 

PLANS in open letters written by the former president of Brazil, Luís 
Inácio Lula da Silva, in light of the functional perspective. It aims to 
analyze, comparing two circumstantial and temporally distinct texts, 
as the category DISCURSIVE PLANS contributes to the defense of the point 
of view expressed in the texts analyzed from the verification of the 
degrees of transitivity of the portions in FIGURE and the classification 
of the portions in BACKGROUND. For that, we are anchored in Hopper 
and Thompson (1980), on TRANSITIVITY, and Haido (1996) on DISCURSIVE 

PLANS. Here, we assume the conception of Perelman and Olbrechts-
Tyteca (2005), for whom the argument underlies rhetoric, that all 
argumentation is aimed at the adherence of spirits. The corpus 
analyzed consists of two open letters signed by the aforementioned 
ex-president in the years of 2002 and 2016. The results show that, 
in the argumentative texts analyzed, the degree of TRANSITIVITY is not 
relevant for the FIGURE/BACKGROUND distinction. From the quantitative 
point of view, regarding the classification of the BACKGROUND, the results 
reveal that the most recurring BACKGROUND in the letters was that of 
JUSTIFICATION and that there is little recurrence of the BACKGROUNDS 

OF REITERATION. The data show, from the dominant communicative 
purpose in the letters, the emphatic face of the author to argue from 
the use of the types of BACKGROUND.
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1 INTRODUÇÃO 

O Funcionalismo Linguístico é uma tendência que entende a 
linguagem como instrumento de interação social e “procura explicar 
as regularidades observadas no uso interativo da língua analisando 
as condições discursivas em que se verifica esse uso” (FURTADO DA 
CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015, p.21). Considerando as categorias 
analíticas previstas nessa abordagem e os pressupostos teóricos 
por ela assumidos, este artigo visa à descrição dos PLANOS DISCURSIVOS 

constantes em duas cartas abertas publicadas pelo ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva nos anos 2002 e 2016, analisando como 
essa categoria contribui para o reforço do propósito comunicativo 
dominante nos textos. 

De acordo com o Funcionalismo Linguístico, todo texto é 
pragmaticamente organizado, isto é, motivado, em parte, pelo que 
o falante quer dizer e, em parte, pelo que ele entende que precisa 
ser compreendido por seu interlocutor. Essa premissa, no âmbito da 
argumentação, é fortemente reforçada pois, de acordo com Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2005), a argumentação se constrói levando-se 
em consideração, também, o auditório, ou seja, os interlocutores da 
situação enunciativa.

Nesse sentido, e frente às escassas pesquisas acerca de PLANOS 

DISCURSIVOS em textos argumentativos, este artigo versa sobre 
os PLANOS DISCURSIVOS de duas cartas abertas a fim de descrever a 
organização dos textos em foco visando responder às seguintes 
questões: i) quais tipos de fundo são mais recorrentes nas cartas 
analisadas? ii) observando-se o propósito comunicativo dominante, 
como se dá a utilização dos tipos de fundo nos textos analisados? 
iii) qual a relevância do grau de transitividade das orações para a 
delimitação das porções em figura? 
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2 TRANSITIVIDADE E PLANO DISCURSIVO

Dentro do quadro teórico-metodológico do funcionalismo 
norte-americano, alguns princípios e categorias analíticas são 
estudados levando-se em conta “processos cognitivos subjacentes 
à codificação morfossintática desses fatos” (FURTADO DA CUNHA; 
BISPO, 2013, p. 62). Duas dessas categorias se tornam salientes no 
âmbito deste estudo, quais sejam, TRANSITIVIDADE e PLANO DISCURSIVO. 

A TRANSITIVIDADE, no contexto do funcionalismo, é tida como um 
fenômeno gradiente, que diz respeito à gramática da oração como 
um todo e não apenas ao verbo. Para essa teoria, ela “é concebida 
como um complexo de dez parâmetros sintático-semânticos 
independentes, que focalizam diferentes ângulos da transferência 
da ação em uma porção diferente da oração” (FURTADO DA CUNHA; 
SOUZA, 2007, p. 37). 

Os estudos em torno da TRANSITIVIDADE contribuem para 
distinguir, no texto narrativo, o que é central do que é periférico. 
A essa distinção dá-se o nome PLANO DISCURSIVO. Explanando a 
categoria PLANO DISCURSIVO em textos narrativos, Hopper e Thompson 
(1980) fazem uma distinção binária entre o que é central e o que 
é periférico. Nessa perspectiva, as orações mais transitivas de um 
texto correspondem à porção central (FIGURA) e as menos transitivas 
correspondem à porção periférica (FUNDO).  

 Segundo a formulação de Hopper e Thompson (1980), para 
se aferir o grau de transitividade de uma oração, deve-se examiná-
la com base em dez parâmetros sintático-semânticos independentes 
que dão conta de verificar a transferência da ação por meio de 
diversos ângulos. Conforme os autores, “cada um dos parâmetros […] 
contribui para a ordenação de orações numa escala de transitividade. 
[…] Assim, a oração toda é classificada como transitiva, e não apenas 
o verbo” (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015, p. 29). Os 
parâmetros para classificação estão descritos no Quadro 1, a seguir. 
Levando-os em consideração, tem-se que uma oração será mais 
transitiva quanto mais propriedades ela apresentar com marcação 
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+, sendo classificada como “alta transitividade”; de igual modo, uma 
oração será menos transitiva quanto mais propriedades marcadas 
com – ela tiver, sendo classificada como “baixa transitividade”.

Quadro 1 - Parâmetros de transitividade segundo Hopper e 
Thompson (1980)

Parâmetros Transitividade alta Transitividade 
baixa

1. Participantes Dois ou mais Um
2. Cinese Ação Não ação
3. Aspecto do verbo Perfectivo Não perfectivo
4. Pontualidade do verbo Pontual Não pontual
5. Intencionalidade do 

sujeito
Intencional Não intencional

6. Polaridade da oração Afirmativa Negativa
7. Modalidade da oração Modo realis Modo irrealis
8. Agentividade do sujeito Agentivo Não agentivo
9. Afetamento do objeto Afetado Não afetado
10. Individuação Individuado Não individuado

Fonte: Adaptado de Hopper e Thompson (1980, p. 252).

A definição de cada um dos parâmetros de transitividade, 
conforme Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2015, p. 29-30), é a 
seguinte:

(1) Participantes: a transferência implica o envolvimento de 
dois participantes.

(2) Cinese: ações podem ser transferidas de um participante 
a outro; estados, não.

(3) Aspecto: uma ação vista do seu ponto final, isto é, uma 
ação perfectiva, é mais eficazmente transferida para um 
participante do que uma ação cujo término não é apresentado.
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(4)Pontualidade: ações realizadas sem nenhuma fase de 
transição entre seu início e seu fim têm maior efeito sobre 
seus pacientes do que ações inerentemente contínuas.

(5) Intencionalidade: o efeito sobre o paciente é mais 
aparente quando a ação do agente é apresentada como 
proposital.

(6)Polaridade: ações que aconteceram (oração afirmativa) 
podem ser transferidas, ações que não aconteceram (oração 
negativa), não.

(7) Modalidade: uma ação que não ocorreu ou que é 
apresentada como tendo ocorrido num modo contingente, 
ou ainda um evento hipotético, é menos eficaz do que uma 
ação cuja ocorrência é asseverada como correspondendo a 
um evento real.

(8) Agentividade: participantes com alta agentividade 
podem efetuar a transferência de uma ação de um modo que 
participantes com baixa agentividade não podem.

(9)Afetamento: o grau em que uma ação é transferida para 
um paciente depende de quão completamente esse paciente 
é afetado.

(10)Individuação: um paciente humano ou animado, 
concreto, singular, contável e referencial ou definido é mais 
individuado do que um paciente sem essas propriedades. 
Assim, uma ação pode ser mais eficazmente transferida para 
um paciente individuado. 

Em termos teóricos, chama-se PLANO DISCURSIVO a organização 
estrutural do texto/discurso, compreendendo as dimensões FIGURA/

FUNDO, que, por sua vez, 

relacionam-se à percepção e à cognição: as entidades 
que aparecem em primeiro plano (ou seja, as mais 
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salientes) são percebidas com mais nitidez e facilidade, 
enquanto as que se encontram fora de destaque 
são menos aparentes e perceptíveis. Em termos de 
discurso, essa distinção equivale à oposição entre 
central e periférico. (FURTADO DA CUNHA, BISPO, 
2013, p. 70).

Essa noção advém da psicologia gestaltista, segundo a qual 
“identificamos mais prontamente as entidades que se apresentam 
em primeiro plano […] em oposição a tudo o mais” (FURTADO DA 
CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015, p. 32). No entanto, essa perspectiva 
binária não se aplica a textos argumentativos2 porque, conforme 
Martelotta (1998, p. 4), “nesse tipo de discurso, não aparece o tempo. 
A sequencialidade é lógica e a figura seria constituída pelas cláusulas 
que codificam as ideias básicas defendidas pelo falante”. Nesse 
sentido, a análise em questão se pauta num continuum (FURTADO 
DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015, p. 34) do modo que dialoga-se 
com Haido (1996)3, que propõe diferentes tipos de fundo associados 
diretamente à noção de gradação, isto é, a ideia de que alguns 
FUNDOS se mostram mais integrados à FIGURA do que outros. 

Haido (1996) verificou que, como não há, no discurso 
argumentativo, a presença do tempo, a porção denominada FIGURA 
corresponde às ideias básicas defendidas pelo falante, ao passo que 
a porção denominada FUNDO é constituída pelas orações que servem 
de sustentáculo às ideias defendidas em FIGURA.

Assim, baseia-se na autora supracitada, que propõe diferentes 

2  Aqui, assumimos a noção tomada de empréstimo dos estudos da Nova Retórica 
de que todo texto argumentativo visa o convencimento do interlocutor, uma 
vez que “toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso mesmo, 
pressupõe a existência de um contato intelectual” (PERELMAN E OBBRECHTS-
TYTECA, 1970, p. 16). Nesse sentido, torna-se objetivo deste estudo verificar 
como a disposição da categoria analisada, no texto, corrobora o ponto de vista 
expresso por ele. 

3  Haido (1996) analisou a codificação linguística de entrevistas jornalísticas 
através do confronto entre as versões oral e editada, descrevendo os cortes 
recorrentes no processo de edição influenciados por fatores de ordem 
pragmático-discursiva. 
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tipos de fundo associados diretamente à noção de gradação. Em 
outras palavras, a autora advoga que alguns fundos se mostram mais 
próximos da figura que outros. Segundo ela, no texto argumentativo, 

a sequencialidade discursiva é caracterizada pela 
dinâmica de opiniões e argumentos que as sustentem, 
o que permite que se associe a categoria figura às 
opiniões básicas que estão sendo defendidas, e a 
categoria fundo passa a ser o elemento integrador 
destas aos argumentos que as sustentam (HAIDO, 
1996, p. 97).

Nesse viés, são sugeridos sete tipos de fundo presentes no texto 
argumentativo. São eles: FUNDO DE JUSTIFICATIVA, FUNDO DE EXEMPLIFICAÇÃO 

OU TESTEMUNHO, FUNDO DE REITERAÇÃO, FUNDO DE REDUNDÂNCIA, FUNDO DE 

DIGRESSÃO, FUNDO DE CONTEXTUALIZAÇÃO E FUNDO DE MODALIZAÇÃO.
O FUNDO DE JUSTIFICATIVA codifica orações que introduzem uma 

justificativa para a ideia defendida em figura (argumento), servindo 
de suporte imediato para esta. As orações desse tipo de fundo são 
marcadas formalmente por operadores argumentativos (HAIDO, 
1996). Em linhas gerais, é o primeiro passo da argumentação. 

No FUNDO DE EXEMPLIFICAÇÃO OU TESTEMUNHO estão as orações 
que servem de suporte intermediário à ideia defendida em FIGURA 

e constituem-se de dados armazenados pelo falante para reforçar 
a defesa de suas ideias (HAIDO, 1996). Esse fundo de reforço é 
marcado por ilustrações presentes na argumentação. 

O FUNDO DE REITERAÇÃO, por sua vez, visa à introdução de 
esclarecimentos acerca do que já foi dito antes na tentativa de 
esclarecer, ratificar ou desenvolver uma ideia já mencionada no 
texto. O FUNDO DE REDUNDÂNCIA, por outro lado, apresenta orações em 
que o falante apenas repete o que já foi dito quase que literalmente 
(HAIDO, 1996).

No FUNDO DE DIGRESSÃO estão as ideias mais distantes daquela 
contida em Figura, enquanto nos demais fundos, de CONTEXTUALIZAÇÃO 

e de MODALIZAÇÃO, estão, respectivamente, as orações que 
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contextualizam física e temporalmente o argumento e as orações 
em que o autor do texto indica seu posicionamento em relação ao 
enunciado produzido (HAIDO, 1996).

3 A CARTA ABERTA

Para esta análise, assumimos o caráter persuasivo da carta 
aberta que, em sendo um gênero argumentativo, conforme 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), reúne, em sua argumentação, 
técnicas discursivas com vistas à adesão dos interlocutores às ideias 
apresentadas. 

Vale salientar, também, que Marcuschi (2008, p. 196) classifica 
a carta aberta no domínio discursivo das comunicações públicas 
na modalidade do uso escrito da língua. Tal classificação endossa 
as hipóteses previamente levantadas para este estudo uma vez que 
os textos analisados estão situados num âmbito político-público 
cujo teor interessa a um auditório que se forma no diálogo com o 
interlocutor a quem se dirige (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
2005).

Ainda, de acordo com Koch, o indivíduo que vive em 
comunidades necessita se comunicar com outros indivíduos (KOCH, 
2011) e, assim, interage socialmente por meio da língua. Por essa 
razão, e de acordo com Koch (2011, p.15, grifos do original), “a 
linguagem passa a ser encarada como forma de ação, ação sobre 
o mundo dotada de intencionalidade, veiculadora de ideologia, 
caracterizando-se, portanto, pela argumentatividade”. 

Comungando dos pressupostos de Koch (2011) e em 
consonância com o advogado por Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005), entendemos que a argumentação utilizada nas cartas abertas 
analisadas é expressa no sentido de persuadir o interlocutor, fazendo 
com que este passe a compartilhar das ideias expressas pelas cartas 
ou, ainda, que este perceba – e se sensibilize com – o ponto de vista 
expresso pelo autor.

Para chegarmos à compreensão dos propósitos comunicativos 
dominantes nas cartas, é preciso situar o contexto em que elas 
foram publicadas. Por questões metodológicas, chamaremos a carta 
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publicada em 2002 de “Carta 1” e, por conseguinte, a carta publicada 
em 2016 de “Carta 2”.
Carta 1 (2002) – “Carta ao povo brasileiro”

A “Carta aberta ao povo brasileiro” se tornou pública pela 
primeira vez no dia 22 de junho de 20024, quando Luís Inácio Lula 
da Silva, ainda candidato à Presidência da República, a leu num 
encontro sobre o programa de governo do Partido dos Trabalhadores 
(PT). Na época, Lula, como é popularmente conhecido, era favorito 
nas pesquisas eleitorais e, ao mesmo tempo, a economia brasileira, 
materializada nos mercados de câmbio e ações, passava por 
turbulências.

A produção/divulgação da carta serviu, então, como uma 
resposta ao mercado. O documento norteou a campanha de Lula e 
antecipou o posicionamento do partido em relação à economia. A 
mídia brasileira, à época, se referiu à carta como “antecipadora de 
uma guinada econômica centrista” e “instrumento de culpabilização 
do atual governo (do então presidente Fernando Henrique Cardoso) 
pela crise econômica vigente”.

A respeito do conteúdo composicional da carta e de seu 
contexto de produção/ divulgação, podemos destacar os seguintes: 
Lula era ainda candidato à presidência, tendo perdido as eleições 
de 1989, 1994 e 1998; a carta foi feita com o propósito principal 
de “acalmar” o mercado financeiro e manter o favoritismo de Lula, 
que se elevou diante da crise financeira por que passava o Brasil; a 
carta é dirigida ao povo (característica da carta aberta), no entanto, 
é voltada aos aspectos econômicos e financeiros do programa 
de governo, constituindo, a partir disso, um auditório específico. 
O propósito comunicativo dominante presente na carta é o de 
defender um programa de governo adequado às necessidades 
do povo brasileiro, sendo sensível às suas necessidades.
Carta 2 (2016) – “Carta aberta do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva”

4  O conteúdo da carta na íntegra pode ser acessado no sítio online do jornal Folha 
de São Paulo cujo endereço eletrônico consta nas referências deste artigo.
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A “Carta aberta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva” 
tornou-se pública no dia 17 de março de 2016 em resposta aos fatos 
políticos ocorridos em 16 de março desse mesmo ano, qual seja, a 
divulgação do grampo telefônico do já ex-presidente e da então 
presidenta Dilma Rouseff. 

Na ocasião da divulgação, a então presidenta Dilma 
Rouseff possuía foro privilegiado5, o que levantou rumores de 
inconstitucionalidade no que diz respeito à ação do juiz que divulgou 
o grampo. Com a divulgação da ligação, os ânimos do povo brasileiro 
se afloraram: parte da população saiu em defesa do ex-presidente 
enquanto a outra parte protestou pedindo “justiça”. No conteúdo do 
grampo, Lula afirma que o judiciário brasileiro está acovardado em 
relação às ações da operação lava-jato.

Nesse contexto, a carta carrega um teor defensivo ao passo 
que coloca o ex-presidente no cerne de uma “perseguição política”. 
Publicada na Internet pelo Instituto Lula, em cujo site se pode 
acessar seu conteúdo na íntegra, a carta é novamente dirigida ao 
povo, mas, dessa vez, deixa de lado seu caráter político e assume 
uma enfática defesa pessoal, uma vez que, ao longo da carta, muitos 
apelos por justiça são feitos ao lado da modalização a respeito das 
afirmações proferidas sobre o judiciário. O propósito comunicativo 
dominante verificado na carta é o de defender-se de acusações e 
“perseguições” políticas, colocando-se como vítima de ações 
arbitrárias por parte do Poder Judiciário brasileiro.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa envolveu aspectos qualitativos e quantitativos, 
uma vez que buscamos encontrar dados que nos permitissem 

5  O foro privilegiado “é um instituto pelo qual se atribui a tribunais específicos 
da estrutura judiciária brasileira o poder de processar e julgar determinadas 
pessoas. Sua razão de ser é a especial posição política ou funcional ocupada 
por certas autoridades.” (TAVARES FILHO, Newton. Foro privilegiado: pontos 
positivos e negativos. Brasília: Câmara dos deputados, 2016. Estudo técnico.)
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responder aos objetivos iniciais. No viés quantitativo, buscamos 
aferir quais tipos de fundos são mais recorrentes nas cartas 
analisadas. A partir da abordagem qualitativa, buscamos descrever a 
relevância do grau de transitividade das orações para a delimitação 
das porções em figura e, observando-se o propósito comunicativo 
dominante, verificar como se dá a utilização dos tipos de fundo nos 
textos analisados.

Aplicamos a técnica da pesquisa bibliográfica que, nos moldes 
de Marconi e Lakatos (2010), “abrange toda bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema de estudo” (MARCONI; LAKATOS, 2010, 
p. 166), e os dados obtidos foram analisados conforme propõe 
Bardin (1977), sendo a análise de conteúdo feita em três etapas, a 
saber: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados e 
interpretação. 

Para análise dos tipos de fundo, considerou-se a tipologia 
proposta por Haido (1996). Para análise da TRANSITIVIDADE nas 
porções em figura, considerou-se os parâmetros de transitividade 
propostos por Hopper e Thompson (1980) dispostos no Quadro 1 
da seção 2.

4 RESULTADOS

Nesta seção, apresentamos os quantitativos obtidos por meio 
da organização e tabulação dos dados analisados.

4.1 Carta 1 (2002) – “Carta ao povo brasileiro”

Conforme o gráfico 1, a seguir, na Carta 1, foram encontradas 
29 orações em figura, isto é, que codificam os argumentos principais 
apresentados pelo autor. O gráfico também ilustra o grau de 
transitividade dessas orações, sendo as orações concentradas entre 
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1 e 3, cujo grau de transitividade é baixo, as mais recorrentes. Vemos, 
também, que as orações com alto grau de transitividade (entre 7 e 
10) foram as menos recorrentes. As orações com grau médio de 
transitividade (entre 4 e 6) tiveram ocorrência proporcionalmente 
moderada. 

Gráfico 1 – Distribuição das orações em figura na Carta 1 por 
grau de transitividade

Fonte: dados da pesquisa (2017).

As amostras transcritas abaixo exemplificam a análise feita com 
base nos parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1980):

(1) “O Brasil quer mudar”. 

(2) “[…] o atual modelo esgotou-se”./

(3) “[…] o atual governo colocou o país novamente em um 
impasse”.

Em (1), o grau de transitividade da oração é 1, pois apresenta 
apenas polaridade afirmativa e todos os demais parâmetros são 
negativos. Em (2), o grau de transitividade da oração é 3 pois 
apresenta os seguintes parâmetros positivos: aspecto; polaridade; 
e modalidade6; e os demais parâmetros são negativos. A oração 
codificada em (3) tem o maior grau de transitividade verificado, 
qual seja, 9. Somente o parâmetro pontualidade não é verificado na 

6  Verificar definição desses aspectos na seção Transitividade e plano discursivo.
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oração.
 O Gráfico 2, adiante, por sua vez, ilustra os quantitativos 

de orações por tipo de fundo. O fundo de justificativa foi o mais 
numeroso, totalizando um número de 30. O meno numeroso, por 
sua vez, foi o fundo de reiteração, do qual foram verificadas apenas 3 
ocorrências.
Gráfico 2 – Distribuição das orações na Carta 1 por tipo de fundo

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Em (4) encontramos uma sequência que exemplifica duas 
orações coordenadas em figura (sublinhadas), seguida de três 
orações de justificativa (negrito). A figura, representada pela tese 
de que a economia está em um momento de recessão, é sustentada 
pela justificativa de que a soberania do país está comprometida em 
virtude da situação econômica. Na sequência, as demais orações de 
justificava endossam que a situação econômica está nesse quadro 
também em virtude da corrupção alta, crise social e insegurança 
financeira. 

Em (5), por sua vez, temos um exemplo de um fundo de 
reiteração, em que o autor reforça a tese de que as vulnerabilidades 
expostas pelo governo não são o único caminho possível para o país, 
uma vez que outros países já utilizaram outras alternativas.

(4) “[…] a economia não cresceu e está muito mais vulnerável, 
a soberania do país ficou em grande parte comprometida, a 
corrupção continua alta e, principalmente, a crise social e a 
insegurança tornaram-se assustadoras.
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(5) “Por mais que o governo insista, o nervosismo dos 
mercados e a especulação dos últimos dias não nascem das 
eleições. Nascem, sim, das graves vulnerabilidades estruturais 
da economia apresentadas pelo governo, de modo totalitário, 
como o único caminho possível para o Brasil. Na verdade, 
há diversos países estáveis e competitivos no mundo que 
adotaram outras alternativas”.

4.2 Carta 2 (2016) – “Carta aberta do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva”

A Carta 2, por ter extensão menor que a Carta 1, também possui 
menor número de orações. Conforme Gráfico 3, a seguir, verificam-
se apenas 9 orações codificadas em figura. O grau de transitividade 
máximo verificado nessas orações foi 9 e o mínimo, 1.

Gráfico 3 – Distribuição das orações em figura na Carta 2 por 
grau de transitividade

Fonte: dados da pesquisa (2017).
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Em (6) verificamos uma oração com grau de transitividade 9, 
na qual se verifica que  apenas o aspecto pontualidade é negativo. 
Já em (7), verificamos uma oração cujo grau de transitividade é 1: o 
único parâmetro positivo é polaridade.

(6) “Recorri ao Supremo Tribunal Federal sempre que 
necessário.”

(7) “Justiça, simplesmente justiça, é o que espero”.

No que se refere às orações em fundo, o Gráfico 4, abaixo, 
quantifica as ocorrências verificadas na Carta 2.

Gráfico 4 – Distribuição das orações em fundo na Carta 1 por 
tipos de fundo

Fonte: dados da pesquisa.

(8) “Por acreditar nas instituições e nas pessoas que as 
encarnam, recorri ao Supremo Tribunal Federal sempre 
que necessário, e especialmente nestas últimas semanas, 
para garantir direitos e prerrogativas que não me alcançam 
exclusivamente, mas a cada cidadão e a toda a sociedade.”

(9) “Dos membros do Poder Judiciário espero, como todos 
os brasileiros, isenção e firmeza para distribuir a Justiça, 
garantir o cumprimento da lei e o respeito inarredável ao 
estado de direito.”
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O tipo de fundo mais recorrente na carta 2 foi o de justificativa. 
No entanto, os fundos de modalização e de contextualização se 
mostram recorrentes. Por outro lado, não se verificou nenhum fundo 
de reiteração e somente um fundo de exemplificação ou testemunho. 
Em (8), apresentamos um exemplo de fundo de justificativa (negrito), 
seguido de uma oração em figura (sublinhado) e uma oração que 
codifica um fundo de contextualização (itálico). Em (9), vemos um 
exemplo de fundo de modalização (negrito).

5 DISCUSSÃO

O propósito comunicativo da Carta 1, qual seja, defender um 
programa de governo adequado às necessidades do povo brasileiro, 
sendo sensível às suas necessidades, é plenamente reforçado pela 
decodificação de orações em fundos de justificativa. Essas orações 
suportam imediatamente os argumentos principais, utilizando-se, 
também, de orações codificadas em fundos de exemplificação ou 
testemunho e contextualização para reforçar a argumentação.

Na Carta 2, em que o autor visa defender-se de acusações 
e “perseguições” políticas, colocando-se como vítima de ações 
arbitrárias por parte do Poder Judiciário brasileiro, o propósito 
comunicativo também é reforçado pelo uso substancial do fundo 
de justificativa, mas, sobretudo, pelo sustentáculo fornecido pelo 
uso dos fundos de contextualização e modalização, que reiteram o 
caráter populista utilizado na construção do texto.

Os resultados obtidos nos levam à compreensão de alguns 
fenômenos linguísticos que, em associação aos propósitos 
comunicativos dominantes veiculados nas cartas, são reveladores 
de algumas intenções. 

Do ponto de vista quantitativo, o fundo mais recorrente nas 
cartas analisadas foi o de justificativa que, conforme sugerido por 
Haido (1996), está mais próximo da ideia defendida em figura. 
Foram encontrados, na Carta 1, 30 ocorrências desse tipo, ao lado 
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de 8 ocorrências na Carta 2. No entanto, verifica-se, na Carta 2, um 
número proporcionalmente expressivo de ocorrências para os fundos 
de contextualização (6 ocorrências) e modalização (5 ocorrências).

No tocante à Carta 1, os resultados também corroboram seu 
propósito comunicativo principal, pois, a partir do uso concentrado 
dos fundos de justificativa, o autor busca, de fato, sustentar a tese 
apresentada no texto. 

Analisando as ocorrências da Carta 2, sugere-se que os fundos 
nela presentes reforçam o caráter populista do autor que, além de 
se preocupar com a defesa enfática das teses que defende, utiliza-
se dos fundos de contextualização e modalização, visando a uma 
aproximação com o leitor, de modo que este se sensibilize e enxergue 
a “perseguição” e a “injustiça” cometida contra ele. 

Verifica-se pouca recorrência dos fundos de reiteração – 
chegando, na Carta 2, a nem aparecer, sugerindo objetividade por 
parte do autor. Pode-se inferir que a argumentação, nos casos 
analisados, se presta ao uso de dados novos e não só à repetição 
enfática de informações. Circunscrita no mesmo panorama, a 
ocorrência dos fundos de redundância e digressão também é 
pouco expressiva nos textos. Mais uma vez, percebe-se que o 
autor se distancia de elementos não relevantes para seu discurso, 
concentrando-o em informações que servem de sustentáculo à tese 
defendida ao longo do texto.

De modo geral, as orações em figura apresentam baixo 
ou mediano grau de transitividade de modo que em todas as 
orações analisadas, nos dois textos, apenas 2 obtiveram grau 9 de 
transitividade e nenhuma o grau 10. Por outro lado, de 38 orações 
em figura analisadas nos dois textos, 21 se concentraram nos graus 
de transitividade de 1 a 3, o que totaliza 55,3% das orações com 
baixo grau de transitividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises feitas neste trabalho permitem observar a 
organização de textos do gênero carta aberta no que diz respeito 
às categorias TRANSITIVIDADE e PLANO DISCURSIVO. Observou-se que, na 
Carta 2, de caráter mais defensivo que incisivo, já que seu propósito 
comunicativo dominante visa à defesa de acusações e “perseguições” 
políticas, as orações em figura se distribuíram mais uniformemente 
entre os graus de transitividade e as demais informações postas na 
carta culminaram na sustentação da tese principal, mantida desde o 
início do texto – a arbitrariedade judiciária.

Por outro lado, na Carta 1, as orações em figura se mantiveram 
mais concentradas em determinados graus de transitividade (a 
saber: de 1 a 3, ou seja, baixa transitividade), seguidas de mais 
ocorrências nos graus medianos (de 4 a 6) e apresentando menores 
ocorrências nos altos graus de transitividade (7 a 10), reforçando 
a argumentação enfática com vistas à defesa de um programa de 
governo adequado e sensível às necessidades do povo brasileiro.

 De modo mais específico, podemos destacar, nesta análise, 
que o grau de transitividade alto não é relevante para a delimitação 
das orações em figura. O recorte de orações em figura foi feito, 
nesse caso, por meio da verificação do que é argumento (FIGURA) e 
do que é defesa do argumento (FUNDO). Ainda, destacamos que, nos 
textos analisados, a maior recorrência de fundos foram os FUNDOS 

DE JUSTIFICATIVA, ou seja, que servem de suporte imediato às ideias 
defendidas em figura.

 De modo geral, a discussão aqui empreendida corrobora o 
pressuposto funcionalista de organização pragmática do discurso, 
sendo este orientado para a intenção comunicativa do falante. 
A partir da discussão aqui empreendida, pesquisas mais sólidas 
poderão ser empreendidas na tentativa de verificar a organização 
discursiva de textos configurados em gêneros textuais vários.
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CONSTRUÇÕES MODALIZADORAS 
COM “REAL” E “REAL OFICIAL” 

NA LÍNGUA PORTUGUESA – 
UMA ANÁLISE A PARTIR DA 
LINGUÍSTICA FUNCIONAL 

CENTRADA NO USO

Leila da Silva BARBOSA1

 Patrícia Fabiane Amaral da Cunha LACERDA 2

RESUMO: Neste trabalho, dedicamo-nos à compreensão de como 
construções modalizadoras epistêmicas asseverativas formadas 
por “real” e “real oficial” associados a verbos se instanciam e se 
convencionalizam no português brasileiro. Assumimos o aporte 
teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso, nos termos de 
Bybee (2010), Martelotta (2011), Furtado da Cunha et al. (2013), 
Traugott e Trousdale (2013), Rosário e Oliveira (2016) e Bispo e Silva 

1 Mestranda em Linguística, Universidade Federal de Juiz de Fora, leilabarbosah@gmail.
com 

2  Professora permanente do programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, patriciafabianecunha@gmail.com
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(2016). Nesse sentido, de forma mais específica, nossos objetivos são: 
(i) mapear e descrever os padrões dessas construções modalizadoras 
epistêmicas asseverativas com “real” e “real oficial” a fim de identificar 
os três níveis de esquematicidade propostos por Traugott e Trousdale 
(2013) – esquema, subesquema e microconstrução – e (ii) propor 
uma rede construcional que relacione as construções analisadas de 
maneira hierárquica. A fim de cumprirmos nossos objetivos, propomos 
uma análise sincrônica das ocorrências, tomando como base dados 
extraídos de redes sociais como o Youtube e o Twitter. Nossa análise 
se realiza a partir do equacionamento entre a análise qualitativa e 
o cálculo da frequência de uso (CUNHA LACERDA, 2016). No que se 
refere aos resultados preliminares, observamos que “real” e “real 
oficial”, quando associados a um verbo, cumprem novos propósitos 
comunicativos na língua que diferem de seus usos como adjetivos e 
constituem um pareamento forma-função no português do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Funcional Centrada no Uso; 
Construções modalizadoras epistêmicas asseverativas; Construções 
com “real” e “real oficial” associados a verbos.

ABSTRACT: In this work, we dedicated ouselves to understanding how 
asseverative epistemic modifying constructions with “real” e “real 
oficial” associated to a verb are instantiated and conventionalized in 
the Portuguese language. This way, on the theoretical approach, we 
take contribution of Usage-Based Functional Linguistics approach 
(BYBEE, 2010; MARTELOTTA, 2011; FURTADO DA CUNHA et al., 2013; 
TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; ROSÁRIO & OLIVEIRA, 2016; BISPO 
& SILVA, 2016). In this sense, our most specific aims are (i) to draw 
and to describe the constructional patterns (form-function pairings) 
of asseverative epistemic modifying constructions with “real” e “real 
oficial” to identify the three schematic levels proposed by Traugott and 
Trousdale (2013) – scheme, subscheme and microconstruction – and 
(ii) to propose a constructional network that would be able to relate 
the analysed constructions in a hierarchical way. In order to fulfill the 
objectives proposed in this work, we have constituted a corpus with 
data from social interaction on social medias such as YouTube and 
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Twitter, grounded on the current  synchrony. Our analysis is based on 
the equation between the qualitative analysis and on the frequency 
calculation of use (CUNHA LACERDA, 2016). The preliminary results 
point out that constructions with “real” and “real oficial” associated to 
a verb play different roles as the traditional ones as an adjective, and 
also, they constitute a form-function pairing in Brazilian Portuguese 
language.
KEY-WORDS: Usage-Based Functional Linguistics; Asseverative 
epistemic modifying constructions; Constructions with “real” and “real 
oficial” associated to verbs;

1 INTRODUÇÃO 

Assumindo a perspectiva da Linguística Funcional Centrada no 
Uso, dedicamo-nos, neste trabalho, à compreensão da instanciação 
e da convencionalização de construções constituídas por “real” e 
“real oficial” associados a verbos em contexto de modalização no 
português brasileiro. Sob essa visão, a língua é concebida como um 
sistema dinâmico moldado no e pelo contexto de uso, além disso, 
configura-se como um inventário de construções organizadas em 
rede de maneira hierárquica.

 No que diz respeito aos objetivos, pretendemos descrever os 
padrões dessas construções modalizadoras na língua portuguesa, 
com o intuito de identificar os três níveis de esquematicidade 
propostos por Traugott e Trousdale (2013) – esquema, subesquema 
e microconstrução – e sugerir uma proposta de rede construcional 
que relacione as construções analisadas de modo hierárquico. 
Considerando que a interação é o locus da emergência de novos 
padrões linguísticos, a internet, veículo relevante na comunicação 
atual, serve como alicerce para a nossa pesquisa. 

A fim de cumprirmos nossos objetivos, propomos uma análise 
sincrônica das ocorrências, tomando como base dados extraídos de 
blogs e de mídias sociais como o YouTube e o Twitter. Nosso estudo 
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se realiza a partir do equacionamento entre a análise qualitativa e o 
cálculo da frequência de uso (CUNHA LACERDA, 2016). 

Acerca dos resultados preliminares, observamos que “real” e 
“real oficial”, quando associados a um verbo – cuja representação 
simbólica é {[VERB] + [X]ant/post}modal –, cumprem novos propósitos 
comunicativos na língua que diferem de seus usos como adjetivos, 
e que o emprego dessas construções modalizadoras constitui 
um pareamento forma-função na língua. A partir da necessidade 
dos falantes de serem cada vez mais expressivos nas interações 
comunicativas, observamos que o esquema, ou construção mais 
abstrata, tem como função a modalização epistêmica asseverativa. 

Com o intuito de exemplificar utilizando dados reais e atuais, a 
seguir estão algumas amostras desse modelo construcional, retirados 
de uma rede social cuja característica principal é a interação rápida e 
direta entre seus participantes. 

(1) Achei que quando eu colocasse o aparelho me sentiria 
linda, mas é totalmente ao contrário, toda vez que volto do 
dentista me sinto pior. Até chorar eu choro por conta disso, 
eu real quro tirar iss mas o dentista n (Corpus Twitter 2018)3

(2) real oficial irei baixar o tinder novamente kkkkk 
(Corpus Twitter 2018)4

(3) “Exausto em tds níveis possíveis fui tomar café o sucrilhos 
acabou e eu chorei #real”. (Corpus Twitter 2018)5

(4) “Enfim... Eu fiz um bolo de chocolate MARAAAA como 
diria o saudoso Sr Ladir (sdds). Amei realoficial.” (Corpus 
Twitter 2018)6

3  Disponível em: https://twitter.com/MariaEduardaRM4/status/951583251721867264 
Acesso em: nov.2018

4  Disponível em: https://twitter.com/millenevnc/status/1062884922556407808 Acesso 
em: nov.2018

5  Disponível em https://twitter.com/riobald0/status/921328492897284096. Acesso jul. 
2018.

6  Disponível em https://twitter.com/um3por4/status/980619410175086592 . Acesso 
nov. 2018.
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A partir de uma breve análise dos excertos supracitados, 
podemos observar que os falantes utilizaram “real” e “real oficial” 
para relatar experiências, proferir opiniões e enfatizar suas ações. 
A depender da ordem desses termos nas frases, o sentido da 
proposição é influenciado. Nos excertos (1) e (2), “real” e “real oficial” 
antepõem-se ao verbo, com isso, a ação expressa é enfatizada. Em (1) 
o emissor relata sua experiência acerca de seu aparelho ortodôntico. 
O falante revela sua expectativa frustrada ao pensar que ficaria bem 
com seu novo aparelho, entretanto não é isso o que acontece e, com 
isso, revela sua intenção de realmente tirar o aparelho embora seu 
dentista não queira. Na ocorrência (2), podemos perceber que, ao 
usar “real oficial” antes da locução verbal, o falante assevera seu 
discurso indexando veracidade à proposição e enfatiza sua intenção, 
baixar o aplicativo novamente.

Os exemplos em (3) e (4) apresentam “real” e “real oficial” em 
posição posposta ao verbo, com ênfase em suas funções adverbiais. 
Em (3), o emprego de “real” após o verbo revela a expressividade do 
falante ao tentar convencer o interlocutor de que ele, de fato, executou 
a ação explicitada pelo verbo anterior. Nesse excerto retirado de rede 
social, o locutor, por meio de sua proposição, pretende mostrar sua 
insatisfação pela falta de sucrilhos ao preparar seu café, fato que o 
deixou chateado fazendo que ele realmente chorasse, ou pelo menos, 
tivesse vontade de chorar. Nesse sentido, o falante, a fim de ser mais 
enfático, usa “real” após o verbo para chamar a atenção para esse 
sentimento de insatisfação que o fez chorar. Já em (4), podemos notar 
que o uso de “real oficial”, de forma conjunta ao sentido expresso pelo 
verbo, assevera o discurso. O falante faz uma avaliação em relação à 
proposição anterior. O enunciado “amei real oficial” diz respeito a 
um julgamento do falante sobre sua criação, um bolo de chocolate. 
Os valores semânticos de “amar”, de “MARAAAA” e de “real oficial” 
reforçam a avaliação positiva acerca do bolo de chocolate. 

Em suma, podemos notar que os falantes têm se utilizado desse 
padrão construcional em contextos de modalização epistêmica 
asseverativa a fim de serem mais expressivos em relação àquilo que 
falam. 
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2 Aporte teórico

Os pressupostos teóricos desta pesquisa são de cunho 
funcionalista e cognitivista, ancorados na perspectiva da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU). A LFCU leva em conta a função 
comunicativa dos elementos linguísticos a partir do uso, sendo esse 
um fator substancial, capaz de interferir no modo como a língua 
se organiza. Além disso, alinhamo-nos aos postulados do modelo 
de Traugott e Trousdale (2013) para uma visão construcional de 
gramática e para o tratamento da mudança linguística. Sob essa 
óptica, a língua é entendida como resultado de processos linguísticos, 
socioculturais e cognitivos. Ademais, é um sistema dinâmico e em 
constante mutação. Nesse sentido, constitui-se um inventário de 
construções organizadas em rede, as quais estabelecem entre si 
relações hierárquicas. 

No que se refere às construções, as entendemos como 
pareamentos forma-função convencionalizados na língua, segundo 
Goldberg (2016). Nesse modelo, as propriedades fonológicas, 
morfológicas e sintáticas estão associadas à forma, enquanto as 
semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, à função. Outrossim, 
segundo essa visão, a construção é uma unidade convencional e 
simbólica. Essa unidade básica da gramática faz-se convencional, 
à medida que é compartilhada por uma comunidade linguística, e 
simbólica, ao ser constituída por um elo de correspondência entre a 
forma e a função.

A visão de construção adotada por Traugott e Trousdale (2013) 
e Goldberg (2016) recuperam pressupostos teóricos da “Gramática da 
Construção Radical” (Radical Construction Grammar) postulada por 
William Croft em 2001. Essa gramática está interessada na relação 
estabelecida entre descrição gramatical e tipologia linguística. 
Para o autor, a construção constitui-se como a unidade básica da 
gramática, além de ser específica à língua e suas categorias serem 
definidas especificamente a cada língua em termos das construções 
em que ocorrem. Ainda de acordo com Croft (2001), a Gramática da 
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Construção Radical é fundamentada no mapeamento entre a forma 
e o significado linguístico. Sob essa perspectiva construcional, os 
signos e símbolos podem ser estruturas formais complexas, não só 
unidades atômicas como palavras e morfemas. Croft (2001, p.18) 
propõe a seguinte representação simbólica de uma construção:

Nesse sentido, a construção constitui-se de um pareamento 
entre forma e significado. As propriedades fonológicas, morfológicas 
e sintáticas estão relacionadas à forma, ao polo do significado 
relacionam-se as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-
funcionais, associadas por uma ligação de correspondência simbólica. 
No que se refere ao conceito de construção nos moldes de Traugott e 
Trousdale (2013, p.8), temos:

Nesse modelo, F representa a forma, e M, o significado. Assim como 
no modelo de Croft (2001), esses autores assumem as propriedades 
fonológicas, morfológicas e sintáticas como relacionadas à forma e 
as semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, ao significado. 
Entretanto, os autores diferem as propriedades do discurso em 
relação às de Croft (2001). Nessa visão, as propriedades discursivas 
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referem-se ao papel que a construção desempenha no discurso. A 
flecha de dupla direção indica a relação entre os polos e os colchetes 
apontam que o pareamento é uma unidade convencionalizada. 
Embora haja alguns aspectos idiossincráticos de cada abordagem 
teórica, em geral, as gramáticas das construções partilham de mesma 
premissa de que a construção é a unidade básica da gramática, a 
qual é composta por um conjunto dessas unidades relacionadas e 
organizadas em rede de forma hierárquica. 

Em síntese, o sistema linguístico é entendido como um 
inventário de construções, pareamentos forma-função (GOLDBERG, 
2016), organizados em rede. Além disso, a língua não é estática, mas, 
sim, passível de modificação, seja ela de qualquer natureza (fonética, 
morfológica, sintática, lexical, semântica, pragmática etc.). Muitas 
dessas mudanças têm sua origem no uso linguístico contextualizado 
histórica e socialmente, isto é, a língua é construída e moldada no e 
pelo uso.

3 METODOLOGIA

Nosso estudo se realiza a partir do equacionamento entre 
a análise qualitativa e o cálculo da frequência de uso (CUNHA 
LACERDA, 2016), visto que a descrição detalhada da construção e a 
frequência de uso são elementos importantes para a compreensão da 
convencionalização dessas construções na língua. Nesse sentido, de 
acordo com Cunha Lacerda (2016), a análise qualitativa possibilita a 
caracterização do pareamento entre forma e função nos três níveis 
de esquematicidade (esquema, subesquema e microconstrução) 
propostos por Traugott e Trousdale (2013) e dos contextos de 
uso das construções analisadas. Por outro lado, a investigação 
quantitativa relaciona-se ao levantamento de frequência de uso, à 
extensibilidade e à produtividade da construção, fatores relevantes 
para o estabelecimento de padrões construcionais a partir de outros 
já recorrentes. 
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Uma vez que a construção analisada é recente na língua, nosso 
estudo pauta-se na sincronia atual. Desse modo, os dados analisados 
foram extraídos de textos retirados de blogs e de mídias sociais 
como o Youtube e o Twitter, distribuídos no intervalo de tempo 
compreendido entre 2015 a 2018.

4 ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS

Assumindo que o sistema linguístico está diretamente ligado 
ao uso com que os falantes fazem dele e que, por sua dinamicidade, 
a língua é passível de mudança no e pelo contexto, a emergência de 
novos padrões está fundamentalmente associada a situações de uso. 
Na interação social, locus do desempenho linguístico, nota-se uma 
função que a linguagem exerce, subjacente ao discurso, ou seja, uma 
motivação implícita na fala. O diálogo com estudos cognitivistas e a 
relevância da incorporação dos aspectos do uso real dentro de um 
contexto histórico-social têm norteado as abordagens linguísticas 
mais recentes, trazendo uma reflexão mais abrangente acerca da 
constituição e da organização da língua.

A depender da necessidade comunicativa dos falantes, novos 
padrões construcionais surgem. No português brasileiro atual, 
observamos, por meio da oralidade e/ou da interação por mídias 
sociais, a emergência de uma construção em que “real” e “real oficial”, 
quando associados a verbos, desempenham funções comunicativas 
distintas das postuladas pelas gramáticas normativas tradicionais. 
O falante utiliza-se desse padrão construcional a fim de ser mais 
expressivo, revelando, assim, um grau elevado de engajamento ao que 
é enunciado. Em contextos de modalização epistêmica asseverativa, 
os falantes servem-se desse padrão a fim de se posicionarem em 
relação à proposição de forma asseverativa. 

Acerca dessa rede construcional preliminar, observamos 
que o esquema (ou construção mais abstrata) tem como função 
a modalização epistêmica asseverativa. Em um nível mais baixo, 
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notamos que essas construções com “real” e “real oficial” constituem 
dois subesquemas que se distinguem pela posição do modalizador 
em relação ao verbo. Dessa forma, esses padrões configuram-se um 
novo pareamento forma-função na língua.

Como mencionado anteriormente, neste artigo, temos o 
objetivo de mapear e descrever as microconstruções com {[VERB] 

+ [X]ant/post}modal, formadas por um verbo (V) e um advérbio (X) 
posposto ou anteposto, que desempenham funções modalizadoras. 
Almeja-se também, delimitar, a partir do mapeamento dessas 
microconstruções, a rede construcional que subjaz esse processo, 
identificando os níveis esquemáticos implícitos, analisando-os em 
relação às propriedades da esquematicidade, da produtividade e da 
composicionalidade.

Sob uma análise ainda incipiente, por meio da observação de 
dados, percebemos que as ocorrências desse padrão construcional 
são encontradas em contextos informais, nos quais a linguagem é 
menos monitorada, tanto na oralidade como na modalidade escrita. 
No que diz respeito à faixa etária dos falantes, percebe-se o uso 
dessa construção por adolescentes e jovens adultos, visto que esses 
são o perfil mais comum dos usuários de mídias sociais.  Em ambas 
as modalidades, oral e escrita, a interação em meios virtuais é a 
principal ferramenta para a disseminação dessas construções. 

Com a ampliação do alcance da internet e a popularização da 
comunicação por meios digitais, as mídias sociais tornaram-se locais 
de interlocução e celeiros para novas construções emergentes. Com 
isso, os dados que serão aqui analisados foram retirados de uma 
rede social bastante popular, o Twitter, cujo objetivo é promover a 
interação entre pessoas de diferentes lugares do mundo, bem como 
de uma plataforma de compartilhamento de vídeos, o YouTube. No 
Twitter, os usuários são motivados a compartilharem o que está 
acontecendo no momento. Geralmente, os falantes interagem através 
dessa ferramenta e/ou deixam suas opiniões sobre os assuntos mais 
falados. Devido ao número de caracteres limitado, o falante precisa 
expressar-se de forma concisa. Acerca da plataforma de vídeo, o 
YouTube, seus os usuários publicam vídeos de conteúdos variados 
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com diferentes propósitos. Ambas as ferramentas são facilitadoras 
da interação comunicativa entre os falantes. 

Com o intuito de exemplificar com dados reais e atuais, a seguir 
estão algumas amostras desse modelo construcional:

(5) eu real penso q TUDO vai passar meu deus eu n aguento 
mais viver assim. (Corpus Twitter 2018)7

(6) Finalmente comecei real oficial a minha monografia, 
vamo na fé (Corpus Twitter 2018)8

  A partir dessa breve amostra, algumas observações 
preliminares podem ser feitas acerca dos dados. É importante 
ressaltar que a ordem dos elementos construcionais em relação ao 
verbo interfere na função da construção. Observamos o foco no verbo 
quando “real” ocorre em posição anterior a este, como verificado no 
exemplo (5). Nesse caso, “real” focaliza a ação expressa pelo verbo 
“pensar”, com isso, o falante enfatiza seu discurso. Com o intuito de 
ser mais expressivo, ele usa esse padrão para reforçar a ideia de que 
ele acredita, de fato, que tudo passará. A ênfase que “real” atribui 
ao verbo “pensar” leva o interlocutor a interpretar que o locutor 
não só pensa, bem como acredita que tudo irá passar. Ao empregar 
essa construção, o falante revela seu posicionamento em relação à 
proposição, de forma asseverativa, comprometendo-se com o que foi 
dito. 

Em contrapartida, no exemplo (6), podemos perceber que o foco 
recai sobre “real oficial”, que é posicionado após o verbo. Notamos 
que a ênfase é dada a essa construção com funções adverbiais. 
Juntamente com o valor semântico do adverbio “finalmente”, “real 
oficial” corrobora com a ideia geral da proposição, o fato de que 
aconteceu o que já era para ter acontecido: o locutor ter começado 
a escrever a monografia. A expressividade do falante é revelada ao 
dizer que realmente, de verdade, começou a monografia. 

7  Disponível em: https://twitter.com/laurfernds/status/1040442441533480961 Acesso 
em: set. 2018

8  Disponível em: https://twitter.com/naluiza_l/status/1040470657253957632 Acesso 
em: set. 2018
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As duas ocorrências explicitadas são exemplos de dois 
subesquemas, {[X] + [VERB]}modal e {[VERB] + [X]}modal pertencentes 
ao esquema mais geral {[VERB] + [X] ant/post }modal . No nível das 
microconstruções, em anteposição, temos:

MICRO 1.1 {[real] + [VERB]}modal 

(7) Caprichou na fabricação desse produtinho novo aqui 
sabe que real ganhou meu coração. (Corpus YouTube 2018)9

(8) Eu vou deixar para usar ele outras vezes, Quando eu 
real voltar do Brasil porque a minha mala esta muito cheia 
mesmo. (Corpus YouTube 2018)10

MICRO 1.2 {[real oficial] + [VERB]}modal

(9) Amando o fato de que real oficial ADERIRAM AO ROSA 
HOJE!! (Corpus Twitter 2018)11

(10) real oficial cansei desse cabelo curto, doida pra ele 
crescer dnv. (Corpus Twitter 2018)12 

 No que se refere à posposição, temos:

MICRO 2.1 {[VERB] + [real]}modal

(11) Se o segundo turno for entre Bolso x PT eu começo a 
considerar real que a gente vai passar por um risco verdadeiro de 
ruptura institucional. (Corpus Twitter 2018)13

9   Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hrnoJW_dOVk Acesso em: set.2018
10 10 Disponível em: https: https://www.youtube.com/watch?v=bOfkqNK4RmcAcesso 

em: set.2018
11 Disponível em: https://twitter.com/maxnson/sta-
tus/1047559064132173824 Acesso em: set.2018
11 12 Disponível em: https: //twitter.com/ifavjung/status/1047853062705098753 

Acesso em: nov.2018
12 Disponível em: https: //twitter.com/ifavjung/status/1047853062705098753 

Acesso em: nov.2018

13 13 Disponível em: https://twitter.com/CaioCipriano/sta-
tus/1040656416929927168 Acesso em: out.2018
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(12) E outra coisa que eu preciso assumir real que está 
mudando a minha vida gente, é esse tal do aplique. Quando eu 
botei aplique eu senti que, não sei deu vida pro meu rosto. (Corpus 
YouTube 2018)14

MICRO 2.2 {[VERB] + [real oficial]}modal

(13) KKKKKKKKKKK na moral gente, vamo achar aquele 
skatista da parada de ônibus, me apaixonei real oficial. 
(Corpus Twitter 2018)15

(14) depois faço outros pq agora tenho que estudar real 
oficial (Corpus Twitter 2018)16

A fim de elucidar os elementos constituintes dessa construção, 
de forma mais objetiva, propomos a seguinte representação 
esquemática:

ESQUEMA

FUNÇÃO Modalização epistêmica asseverativa

FORMA {[VERB] + [X]ant/post}modal

14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=92_XwpOcP2o 
Acesso em: out.2018

14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=92_XwpOcP2o Acesso em: 
out.2018

15 Disponível em: https://twitter.com/Mariiagguiar/
status/1046808472535351296 Acesso em: set.2018

16 15 Disponível em: https://twitter.com/Mariiagguiar/
status/1046808472535351296 Acesso em: set.2018

16 Disponível em: https://twitter.com/yurdimple/status/1060216438156345350 Acesso 
em: nov.2018
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SUBESQUEMA 1 SUBESQUEMA 2
FUNÇÃO Com relevo no verbo Sem relevo no verbo
FORMA {[X] + [VERB]}modal {[VERB] + [X]}modal

MICRO 1.1

{[real] + [VERB]}modal

(7) Caprichou na fabricação desse 
produtinho novo aqui sabe que 
real ganhou meu coração. (Corpus 
YouTube 2018)
(8) Eu vou deixar para usar ele 
outras vezes, Quando eu real voltar 
do Brasil porque a minha mala 
esta muito cheia mesmo. (Corpus 
YouTube 2018)

MICRO 1.2

{[real oficial] + [VERB]}modal

(9) Amando o fato de que real oficial 
ADERIRAM AO ROSA HOJE!! 
(Corpus Twitter 2018)
(10) real oficial cansei desse cabelo 
curto, doida pra ele crescer dnv. 
(Corpus Twitter 2018)
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MICRO 2.1

{[VERB] + [real]}modal

(11) Se o segundo turno for entre 
Bolso x PT eu começo a considerar 
real que a gente vai passar por 
um risco verdadeiro de ruptura 
institucional. (Corpus Twitter 
2018)
(12) E outra coisa que eu preciso 
assumir real que está mudando 
a minha vida gente, é esse tal do 
aplique. Quando eu botei aplique 
eu senti que, não sei deu vida pro 
meu rosto. (Corpus YouTube 2018)

MICRO 2.2 

{[VERB] + [real oficial]}modal

(13) KKKKKKKKKKK na moral 
gente, vamo achar aquele skatista 
da parada de ônibus, me apaixonei 
real oficial. (Corpus Twitter 2018)
(14) depois faço outros pq agora 
tenho que estudar real oficial 
(Corpus Twitter 2018)

Em suma, apresentamos um esboço parcial da rede:

{[VERB] + [X]ant/post}modal

{[VERB] + [X]}modal{[X] + [VERB]}modal

{[VERB] + [real oficial]}modal{[VERB] + [real]}modal{[real oficial] + [VERB]}modal{[real] + [VERB]}modal
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No nível das microconstruções, em posição anteposta ao verbo, 
temos: a MICRO 1.1 {[real] + [VERB]}modal e a MICRO 1.2 {[real oficial] 
+ [VERB]}modal, representadas nos exemplos (7-8) e (9-10) acima.

O excerto (7) foi retirado da fala de um vídeo do YouTube, no 
qual o locutor faz uma resenha sobre um dado produto cosmético. 
Nesse exemplo, o falante mostra sua opinião acerca da mercadoria. 
O uso de “real” antes do verbo enfatiza a proposição. O emissor se 
coloca diante do discurso defendendo que realmente esse novo 
produto ganhou seu coração, ou seja, que gostou demais. Além 
disso, o engajamento do falante em relação à proposição por meio 
de uma avaliação também pode ser percebido pela soma dos valores 
semânticos do verbo “caprichou” e da expressão “ganhou meu 
coração”. No segundo excerto com “real” anteposto, em (8), o locutor 
enfatiza que só irá usar o produto após sua viagem, quando voltar 
do Brasil. A intenção do falante é revelada e focalizada com o “real” 
anteposto ao verbo “voltar”. 

Na ocorrência (9), também podemos perceber o foco no verbo 
“aderir” posposto a “real oficial”. Esse excerto foi retirado da rede 
social Twitter, no dia três de outubro, quarta–feira. Nesse dia, um dos 
assuntos mais comentados na internet foi o fato de que houve uma 
“campanha/mobilização” entre os usuários da rede para vestirem-
se com roupas rosas, fazendo referência ao clássico filme juvenil 
“Garotas Malvadas”. Nesse filme, as protagonistas usavam roupas 
cor de rosa todas as quartas-feiras como regra do grupo ao qual 
pertenciam, além disso, a cena icônica na qual uma das garotas fala 
pela primeira vez com seu paquera acontece no dia três de outubro 
e isso torna essa data marcante. Nesse contexto, os fãs do filme de 
várias partes do mundo aderiram à utilização do rosa naquele dia 
e postaram fotos e comentários em seus perfis nas mídias sociais. 
Portanto, é nesse contexto que o falante da proposição em (9) 
expressa sua avaliação positiva acerca de muitas pessoas aderirem 
a essa tendência naquele dia, como podemos perceber por meio 
do verbo “amando o fato de que ...” juntamente com “real oficial” 
anteposto ao verbo “aderiram ao rosa hoje”. A ocorrência (10) foi 
retirada do Twitter. Nesse excerto, o falante emite uma opinião 
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sobre sua aparência. Ao usar “real oficial” antes do verbo “cansar”, 
o locutor enfatiza sua insatisfação acerca do comprimento de seu 
cabelo, como podemos perceber por meio do valor semântico do 
verbo e pela expressão “doida pra ele crescer dnv”.

Em posição posposta ao verbo, temos a MICRO 2.1 {[VERB] + 
[real]}modal e a MICRO 2.2 {[VERB] + [real oficial]}modal, exemplificadas 
em (11-12) e (13-14) acima. Nessa posição posposta, o foco recai 
sobre “real” e “real oficial”, como podemos perceber nas amostras 
acima. Em (11), o falante enfatiza que realmente terá que “considerar 
que a gente vai passar por um risco verdadeiro de ruptura 
institucional”, apresentando, assim, sua intenção acerca de um 
determinado resultado eleitoral hipotético, de forma asseverativa, 
comprometendo-se com aquilo que foi proferido. Já no excerto 
(12), o emissor revela um relato pessoal e, concomitantemente, 
faz uma avaliação. O falante focaliza a ação dizendo que realmente 
precisa assumir que está usando aplique e que está gostando dessa 
experiência. 

De maneira similar, em (13), “real oficial” é focalizado quando 
posicionado após “me apaixonei”. O interlocutor, para ser mais 
expressivo, usa essa construção para modalizar seu discurso. A 
ocorrência apresentada em (14) foi retirada de uma publicação 
da rede social Twitter, na qual havia uma foto de uma tela de 
computador com um programa de edição de vídeo em andamento 
seguido da ocorrência (14). Nesse contexto, com essa publicação, 
o falante explica que fará outros vídeos depois porque precisa 
estudar naquele momento, podemos perceber que há uma ênfase 
no “real oficial”, ou seja, ele realmente precisa estudar e por isso 
não fará mais vídeos.  

Ainda no que se refere a essa análise inicial, três fatores 
tornam-se relevantes à construção, a saber: a esquematicidade, a 
produtividade e a composicionalidade. Nesse padrão construcional, 
notamos que há vários níveis de esquematicidade. O esquema, 
construção mais abstrata, tem como função a modalização epistêmica 
asseverativa. Em um nível mais baixo na rede, os subesquemas 
diferem-se a depender da posição do modalizador em relação ao 
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verbo. A partir da análise parcial do corpus investigado, percebemos 
que o uso de “real” é o mais produtivo devido a sua frequência e 
talvez seja o modelo para instanciação de “real oficial”. Acerca da 
composicionalidade, observamos que, nesse contexto, os termos 
“real” e “oficial” coadunam-se em uma única expressão, “real oficial”, 
reforçando, assim, seus valores semânticos. Desse modo, essa união 
dos termos revela um processo de chunking, nos termos de Bybee 
(2010), em que duas unidades menores unem-se para formar uma 
maior, e essa, por sua vez, é acessada como um bloco único.

Em suma, em contextos de modalização epistêmica asseverativa, 
os falantes do português brasileiro atual têm recrutado o modelo 
construcional {[VERB] + [X]ant/post}modal  a fim de se expressarem 
subjetivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, ainda em caráter preliminar, procuramos 
estabelecer a rede de construções formadas por “real” e “real 
oficial” associados a verbos em contextos de modalização epistêmica 
asseverativa. A partir de uma análise sincrônica de dados extraídos de 
interações por meio de mídias sociais, verificamos a ocorrência desse 
padrão construcional esquematizado nos seguintes subesquemas: 
{[X] + [VERB]}modal e {[VERB] + [X]}modal. Acerca das propriedades 
de esquematicidade, de produtividade e de composicionalidade, 
notamos que há vários níveis de esquematicidade, cujo esquema 
tem como função a modalização epistêmica asseverativa; em um 
nível inferior, os subesquemas diferem-se a depender da posição do 
modalizador em relação ao verbo; em termos composicionais, “real” 
e “oficial” coadunam-se em uma única expressão de modo que essa 
união revela um processo de chunking, em que unidades menores 
conectam-se para formar uma maior, e essa, por sua vez, é acessada 
como um único bloco. Dessa forma, esses padrões configuram-se em 
um novo pareamento forma-função na língua. 
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