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CONSTRUCIONAL. Goiânia, 2016. 169 p. Tese de Doutorado em Letras – Programa de Pós-

graduação em Letras e Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa descreve e analisa a voz reflexiva em diferentes momentos históricos de formação 

da língua portuguesa com vias a comprovar uma mudança na configuração desse domínio 

gramatical no português brasileiro contemporâneo (PB). Ela foi motivada pela não marcação 

pronominal na voz reflexiva prototípica no PB, especialmente, na variedade falada em Goiás. 

No centro da mudança está a concorrência entre usos da voz reflexiva prototípica ou marcada 

morfologicamente (VRM), definida pela presença do pronome reflexivo, e da voz reflexiva não 

marcada (VRNM), elaborada sem a marca pronominal. Busca-se compreender os processos 

linguísticos e discursivos que estão correlacionados a essa mudança. A Linguística Funcional 

Centrada no Uso, mais especificamente, a Gramática de Construções, forneceu as bases 

teóricas para a análise, com destaque para as contribuições de Bagno e Casseb-Galvão (no 

prelo), Bybee (2010, 2015), Croft (2001), Croft e Cruse (2004), Givón (1984, 1990, 1992, 

1995), Goldberg (1995, 2006), Hopper e Thompson (1980), Langacker (2013), Tomasello 

(2003, 2008, 2009) e Trougott (2008) e Traugott e Trousdale (2013). Autores como Barros 

(2011), Benveniste (2005), Bertoque (2010, 2014), Camacho (2000, 2002, 2003) e Kemmer 

(1993, 1994), entre outros, forneceram subsídios para a definição e a caracterização da voz 

reflexiva. A Gramática de Construções é uma abordagem teórico-metodológica que considera 

a língua em uso e reconhece a existência de uma estreita relação entre as estruturas das línguas 

e o uso atualizado pelos falantes em contextos reais de comunicação. Nessa perspectiva, a 

língua emerge do uso e se organiza em construções, unidades linguísticas constituídas pelo 

pareamento forma e sentido. A voz reflexiva é considerada, portanto, integrante da rede 

construcional da voz, um domínio multifatorial em cuja base conceptual está um esquema 

abstrato influenciado pela transitividade e pela ordenação oracional. A análise dos dados é, 

predominantemente, qualitativa e pancrônica, contemplando diferentes momentos da história 

de formação do português, desde o latim vulgar ao português moderno, e o PB contemporâneo 

(séculos XX e XXI). Os resultados da análise indicaram alterações na estruturação da voz 

reflexiva e nos traços semânticos do agente e do paciente, o que vem provocando transformação 

na rede construcional da voz, ampliada por pressões semântico-pragmáticas, o que constitui um 

caso de construcionalização.  

Palavras-chave: Voz reflexiva. Construção. Mudança. Construcionalização. 
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ABSTRACT 

 

This research describes and analyzes the reflexive voice in different historic moments of the 

Portuguese formation, in order to prove a change in the shape of the grammar domain on 

Contemporary Brazilian Portuguese (PB). This research was motivated by the pronominal non-

marking in the prototypical reflexive voice in (PB), mainly, in the spoken variety in Goiás. In 

the center of this change is the concurrence among uses in the prototypical reflexive voice or 

morphologically marked (VRM), defined by the presence of the reflexive pronoun, and the 

reflexive voice non-marked (VRNM), elaborated without the pronoun mark. We intend to 

understand the linguistics and discursive processes correlated on this change. The Functional 

Linguistics Centered in the Use, more specifically, the Construction Grammar, gave the 

theoretical base for this analysis, with the highlights for the contribution of Bagno and Casseb-

Galvão (in press), Bybee (2010, 2015), Croft (2001), Croft and Cruse (2004), Givón (1984, 

1990, 1992, 1995), Goldberg (1995, 2006), Hopper and Thompson (1980), Langacker (2013), 

Tomasello (2003, 2008, 2009) and Traugott (2008) and Traugott and Trousdale (2013). Authors 

such as Barros (2011), Benveniste (2005), Bertoque (2010, 2014), Camacho (2000, 2002, 2003) 

and Kemmer (1993, 1994), among others which gave aids to the definition of the 

characterization of the reflexive voice. The Construction Grammar is a theoretical-

methodological approach that considers the language in use and acknowledges the existence of 

a narrow relation between the language structures and the updated use by the speakers in real 

contexts of communication. In this perspective, the language arises from the use and organizes 

itself in constructions, linguistics unities built by the pairing of form and meaning. The reflexive 

voice is considered, thus, member of a constructional voice network, a multifactorial domain 

whose conceptual base is an abstract scheme influenced by transitivity and the clausal 

ordination. Data analysis is predominantly qualitative and panchronic, contemplating different 

historic moments of the formation of Portuguese from the Vulgar Latin to Modern Portuguese 

and the contemporary PB (XX and XXI). The results of the analysis indicate changes in the 

structure of the reflexive voice and semantic features of the agent and the patient, which has led 

to transformation in constructional voice network, amplified by semantic-pragmatic pressures, 

which is a case of constructionalization. 

Key-words: Reflexive Voice. Construction. Change. Constructionalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Apresentação e delimitação do problema e composição da tese  

 

 
 

Nesta tese, investiga-se a voz reflexiva prototípica1 (VRP) no português, em perspectiva 

pancrônica, com especial destaque à variedade do Português Brasileiro (PB) falada em Goiás, 

com o objetivo de atestar uma possível mudança nesse subsistema gramatical, sugerida pela 

análise de Barros (2011), que constatou alta frequência da estruturação da voz reflexiva sem a 

marca pronominal clítica, sem o “pronome reflexivo”.   

Considerando-se que a voz é um sistema complexo, de natureza multifatorial e 

altamente abstrato, buscou-se suporte teórico na Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), especialmente, na perspectiva construcional da gramática, por ela favorecer um estudo 

além da linearidade textual, oracional e dos recursos linguísticos individuais.  

A LFCU é resultado da fusão entre pesquisas da Linguística Funcional e da Linguística 

Cognitiva. Para a LFCU, a língua se manifesta no uso e é uma consequência do arranjo 

harmônico entre elementos linguísticos cognitivamente articulados. Esse modelo teórico 

propõe que a análise de dados do uso efetivo da língua permite a compreensão de como a 

atualização linguística se organiza. Por isso, ele é produtivo para sustentar esta tese, que 

investiga uma mudança na gramática da língua portuguesa a partir de situações interacionais.  

São relevantes para a análise as considerações dos seguintes autores: Bagno e Casseb-

Galvão (no prelo), Bybee (2010, 2015), Croft (2001), Croft e Cruse (2004), Givón (1984, 1990, 

1992, 1995), Goldberg (1995, 2006), Hopper e Thompson (1980), Langacker (2013), 

Tomasello (2009, 2010) e Traugott (2004, 2008) e Traugott e Trousdale (2013). A voz reflexiva 

será discutida a partir das reflexões de Barros (2011), Bertoque (2010, 2014), Camacho (2000, 

2002, 2003) e Kemmer (1993, 1994).  

A reflexividade é uma noção semântica relativa à correferencialidade na determinação 

da agentividade e do afetamento, realizada linguisticamente no português, entre outros meios, 

pela configuração oracional na voz reflexiva. Nesta pesquisa, a VRP (ou VRM) pressupõe uma 

estrutura biargumental na qual o sujeito (Arg1) e o objeto (Arg2) referem-se à mesma entidade 

no mundo. Quando a casa do Arg2 é preenchida pelo pronome reflexivo, essa marca 

                                                           
1 Conhecida também como voz reflexiva direta ou voz reflexiva ou propriamente dita e, neste trabalho, 

equivale também à voz reflexiva marcada (VRM).  
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morfológica indica a correferencialidade entre objeto e sujeito e a simultaneidade dos papéis 

semânticos do agente e do paciente, ou seja, na estrutura oracional, o sujeito acumula 

simultaneamente as funções de agente e paciente, conforme exemplificado em (01):   

 

(01) E na Copa do Mundo, você sabe, em 82 foi o Roberto. O Careca se machucou e veio o Roberto 

na última hora. O Emerson foi cortado no último momento (em 2002). Sempre acontece, sempre ocorre 

alguma coisa. (Séc. XX, PB, OR, CP) 

 

 

Em (01), o verbo machucar é biargumental, necessita de dois argumentos para compor 

a cena enunciativa: um na função de sujeito (S) agente e outro na de objeto (O) paciente. Como 

S e O são correferrentes, isto é, representam a mesma entidade no mundo, um pronome 

codificador dessa noção preenche a casa do Arg2 na superfície oracional. Essa codificação é 

básica para a caracterização da voz reflexiva prototípica.   

Entretanto, nem sempre a casa do Arg2 é preenchida pelo objeto pronominal, como em 

(02):  

 

(02) aí ele feis de conta que saiu… bateu o pé… feis de conta que ia em/bora… escondeu atrais da… 

na privada lá… aí eu saí pô ponta de pé… ele foi pegô eu puxô po braço… aí foi a taca sadia (CONT, 

PB, OR, FG, Inq. 8) 

 

 

Em (02), a casa destinada ao Arg2 não está preenchida com o pronome indicativo da 

correferencialidade entre sujeito e objeto.  

Quando a casa do Arg2 é preenchida pelo pronome, ocorre a elaboração da voz reflexiva 

marcada2 (VRM), como em (01). Quando ela não é preenchida, ocorre a elaboração de uma 

voz reflexiva não marcada (VRNM), como em (02), indicando que a voz reflexiva 

prototípica (VRP) (isto é, a marcada) está em um processo de mudança, fazendo emergir outra 

configuração na rede construcional da voz no PB.  

Tradicionalmente, a voz reflexiva é formalmente marcada pelo pronome “reflexivo”. 

No entanto, estudos como os de Barros (2011)3 têm comprovado que o usuário4 descreve cenas 

categorizadas tradicionalmente como reflexivas sem a presença do pronome, porém, a nuança 

                                                           
2 O termo marcado é concebido apenas na acepção morfológica, indica a marcação formal.  
3 Essa pesquisa verificou um alto grau de não uso do pronome reflexivo na língua falada em Goiás nas diversas 

situações em que ele era exigido, conforme as normas da tradição gramatical, tais como na voz reflexiva e 

recíproca, e nos domínios de voz média, enfim, as diversas estruturas sintáticas que solicitam as marcas 

pronominais anafóricas reflexivas me, te, se, nos, vos. 
4 Este trabalho opta pela nomenclatura “usuário” para referir-se aos envolvidos no processo de interação verbal, 

seja na modalidade falada ou escrita.  
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de reflexividade é preservada na comunicação, sugerindo que essa organização da voz está 

passando por um processo de mudança formal e funcional. Para fins metodológicos, essas 

diferentes formas de realização da voz reflexiva serão identificadas nesta tese como VRM e 

VRNM.  

Para a GC, a língua se organiza em construções, que são quaisquer unidades 

linguísticas, desde as monomorfêmicas até os padrões sintáticos complexos, compostas pelo 

pareamento forma (expressão) e sentido (função), cuja correlação entre as duas interfaces é 

estabelecida pelo contexto. Goldberg (1995, 2006) e Traugott e Trousdale (2013) admitem que 

as construções podem ser lexicais e gramaticais, entretanto a distinção entre elas não é 

dicotômica, mas ao contrário, se configura em um continuum.  

As construções não se constituem e não se realizam de maneira isolada na língua. Elas 

são interrelacionadas em uma rede construcional, envolvendo os níveis fonológico, sintático, 

semântico e pragmático-discursivo. A instanciação da construção no uso efetivo da língua é 

denominada construto. 

Nesse sentido, partindo da constatação de Barros (2011), esta pesquisa percorreu a 

hipótese central de que a supressão do pronome indicia uma construcionalização, um tipo de 

mudança que envolve a alteração da própria conceptualização dessa voz, a elaboração interna 

da construção e afetando a configuração da rede de voz. A mudança se mostra de maneira mais 

visível, a priori, na forma, especificamente na sintaxe, mas suspeita-se que essa mudança na 

forma decorre de alterações semânticas e discursivo-pragmáticas, sugerindo um novo elo na 

rede construcional da voz. 

O surgimento de um novo elo na rede de voz implica a existência de formas diferentes 

para funções diferentes, isto é, as duas construções não são variações formais para funções 

semelhantes. Ao contrário, como se pretende provar na análise, é que as duas formas são 

construções diferentes porque são destinadas a diferentes funções.  

Outra hipótese é a de que está havendo uma aproximação com as bases latinas do 

português, na medida em que algum processo ocorrido na formação da voz, durante a transição 

do latim vulgar para o português ou ao longo da formação da língua portuguesa pode auxiliar 

no entendimento dessa mudança no PB contemporâneo. Por isso, empreendeu-se a uma 

descrição da voz reflexiva desde as origens latinas até os dias atuais. O estudo diacrônico da 

voz reflexiva é importante porque colabora com o conhecimento acerca da história da língua, 

especialmente de fenômenos da organização sintática que podem justificar a mudança no PB.  

Admite-se ainda uma terceira hipótese que diz respeito à possibilidade de que a VRNM 

nasça a partir de influências formais e de sentidos advindas de mais de uma voz, com isso, ela 
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não seria somente uma subcategorização da voz reflexiva prototípica, mas sim um fruto de 

dupla herança de vozes.  É possível que traços formais da voz ativa ou da voz média não clítica 

se unam a traços semânticos da voz média (especialmente a centralidade do evento no sujeito 

em função da redução da transtividade), resultando na elaboração da VRNM.  

A hipótese acima se sustenta, sobretudo, em uma outra hipótese acerca da alteração de 

traços de transitividade envolvendo os argumentos 1 e 2, repectivamente, sujeito e objeto. Essa 

alteração impacta o grau de transitividade, que se torna diferente nas construções da VRM e 

VRNM. 

É importante destacar que esta pesquisa reconhece que a VRM e a VRNM não são 

apenas variações formais de uma voz reflexiva prototípica. Como se provará essas diferentes 

organizações são instanciações de diferentes construções de voz uma vez que possuem funções 

diferentes.  

Partindo dessas hipóteses, alguns questionamentos conduziram a pesquisa: i) a mudança 

na voz reflexiva é apenas na forma ou também no sentido?; ii) realmente estaria surgindo um 

novo nó na rede construcional da reflexividade?; iii) essa mudança teria alguma relação com as 

bases românicas compartilhadas pelas línguas neolatinas? 

Entender o que se passa com a voz reflexiva no PB significa, por um lado, reconhecer a 

dinamicidade e a funcionalidade da língua, que está sempre se modelando em função da 

produtividade do uso, e, por outro, atestar que a gramática não é autônoma, pelo contrário, ela 

se modifica e se renova mediante as pressões do uso impostas pela capacidade cognitiva dos 

usuários. Por isso, objetiva-se: 

i) analisar e descrever as construções de voz reflexiva instanciadas em diferentes 

momentos históricos da formação da língua portuguesa, a fim de compreender o processo 

linguístico-discursivo e cognitivo que estaria levando à não marcação pronominal; 

ii) analisar os dados com o objetivo de comprovar o processo de mudança na 

constituição da voz e como ela altera a rede construcional da voz reflexiva no PB;  

iii) definir o tipo de mudança construcional implicada na concorrência entre a VRM e a 

VRNM.  

Para isso, esta tese está organizada em cinco capítulos. 

No capítulo I, discute-se a concepção de língua, mudança linguística e formação da 

gramática. Assume-se, com Tomasello (2009), que existe uma estreita relação entre a estrutura 

das línguas e o uso que é feito pelos falantes em contextos reais de comunicação. Assim, a 

língua e a gramática são emergentes de condições sociais e cognitivas inerentes à experiência 

dos indivíduos no mundo e configuradas a partir de habilidades cognitivas que são do domínio 
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geral como, por exemplo, a categorização, a analogia e a memória rica, dentre outros tratados 

nesse capítulo. 

No capítulo II, estão os fundamentos teóricos da Gramática de Construções, que se 

referem a um corpo epistemológico que entende a língua como uma rede de construções 

interligadas. A voz reflexiva está sendo analisada como uma construção altamente abstrata e 

esquemática, por isso, neste capítulo, está o quadro teórico-metodológico subsidiador da 

pesquisa, o qual se atentará para os deslizamentos funcionais dos usos da língua. Procurou-se 

enfocar, sobretudo, a proposta de Goldberg (1995, 2006) sobre as cenas da experiência humana 

que são a base para a constituição das orações; a conceção da estrutura de uma construção de 

Crof (2001), a noção de analogia, conforme Bybee (2010, 2015) e Bagno e Casseb-Galvão (no 

prelo), a rede construcional e os esquemas da rede a partir de Traugott (2008) e Traugott e 

Trousdale (2013).  

O capítulo III destina-se à caracterização da voz reflexiva. Considera-se que a voz, assim 

como todas as relações organizacionais da estrutura da língua, é realizada pela integração dos 

níveis sintático, semântico e pragmático. Assim, buscou-se fundamentos em Givón (1984 e 

1990), a fim de se compreender a natureza multifatorial da voz. Neste capítulo, trata-se também 

da organização da voz reflexiva mediante um contraste com a voz média.  

O capítulo IV recupera as bases históricas da formação do português. Nesse capítulo, é 

feito um estudo da organização da voz reflexiva no latim e ao longo da história do português. 

Os dados são diacronicamente descritos e analisados a partir da proposta construcional de 

Goldberg (1995, 2006), entre outros. Oportunamente, são feitas correlações com o italiano 

antigo, devido sua origem românica.    

No capítulo V constam as análises do português brasileiro contemporâneo (Séculos XX 

e XXI), conforme os princípios da Gramática de Construções (GC), e a partir do que se verificou 

no capítulo IV. A análise enfoca as tendências da mudança e seu reflexo na configuração da 

rede construcional da voz, ou seja, em uma perspectiva pancrônica calcada na GC, tentou-se 

estabelecer uma configuração construcional da voz reflexiva.  

 As considerações finais recuperam as hipóteses, atestando o tipo de mudança ocorrido 

no sistema gramatical da voz reflexiva e os fatores correlacionados a essa mudança.     
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2. Procedimentos metodológicos e corpora 

 

Esta pesquisa se destina à descrição e à análise da voz reflexiva prototípica (VRP) em 

função de uma mudança que está ocorrendo no tipo de marcação da voz reflexiva no PB, 

especialmente na variedade usada em Goiás. Como se considera que esse fenômeno é 

favorecido pelas circunstâncias interativas, e que, por isso, tem fortes motivações pragmático-

discursivas cognitivamente mobilizadas no uso, a LCFU oferece os pressupostos teóricos 

necessários para o seu entendimento, descrição e análise.  

A motivação e a relevância para a pesquisa decorrem da necessidade de estudos mais 

sistematizados acerca dessa mudança que se mostra tão saliente no PB falado, e já se faz 

presente inclusive na língua escrita contemporânea. Por isso, esta pequisa pretende colaborar 

para o entendimento das mudanças no PB, verificando a sua produtividade nos níveis de 

organização da língua e sua funcionalidade discursiva. 

 

Os corpora e a seleção dos dados 

O critério de constituição dos corpora se orientou pela produtividade de que alguns 

verbos apresentaram em contexto de uso de VRNM no dialeto goiano. Por isso, a seleção dos 

dados relevantes envolveu a ocorrência da voz reflexiva oracionalmente organizada a partir de 

dezessete (17) verbos, a saber: afastar, alimentar, apresentar, aprontar, arrumar, convencer, 

cortar, encantar, encostar, esconder, enforcar, formar, machucar, matar, mudar, oferecer, 

preparar, queimar.  

A escolha dos corpora priorizou dados da língua em uso efetivo, em situações de fala 

(e de escrita), a fim de contemplar dados históricos e dados da sincronia atual. Considerando a 

natureza da construção em análise, a seleção de dados teve em vista, prioritariamente, uma 

análise qualitativa, por isso a tese conta com uma amostragem quantitativa realizada, apenas, 

com o objetivo de conferir, em algumas circunstâncias, maior segurança à análise qualitativa.  

Essa restrição quanto à análise quantitativa deve-se ao fato de que a voz reflexiva (VR) 

instancia um esquema abstrato que envolve forma e sentido. Ela não se realiza linguisticamente 

pela reunião mais ou menos fixa de um grupo de palavras, mas pela relação semântica entre 

sujeito, verbo e pronome, ou somente pelo sujeito e verbo. O elemento caracterizador da VR 

não é sempre formalmente definido, fazendo que ela assuma diferentes estruturações. Isso se 

mostrou de modo mais acentuado no português arcaico, onde as inversões, os deslocamentos e 
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as construções perifrásticas foram muito frequentes. Diante dessa realidade e dos objetivos 

desta tese, uma análise de base essencialmente quantitativa revelou-se pouco produtiva.   

Os corpora foram selecionados com base nos seguintes critérios:  

Dados históricos: i) textos escritos em PE e PB; ii) pequena amostra, para finalidade 

constrastiva, de dados do italiano antigo.  

Sincronia atual: textos escritos e orais do PE e PB.  

Os dados históricos (século XIV ao XIX) constam do Corpus do Português e do Corpus 

histórico do português Tycho Brahe, respectivamente, disponíveis nos sites 

www.corpusdoportugues.org e www.tycho.iel.unicamp.br/corpus.  

Os dados sincrônicos foram obtidos da seguinte maneira:  século XX no Corpus do 

Português e século XXI no Corpus do Fala Goiana, além de outros dados de amostra não 

sistematizada. Os dados do italiano constam do Corpus OVI dell’Italiano antico, disponível em 

http://gattoweb.ovi.cnr.it. 

O Corpus do Português constitui um grandioso banco de dados que conta com 

aproximadamente 57.000 textos, do português europeu (PE) e do PB, do século XIV ao XX, 

que compreende diversos gêneros das modalidades escrita e faladas. O site permite diversas 

formas de buscas combinadas, porém limita o número de pesquisa. Esse fator se revelou um 

complicador para a pesquisa, pois como a voz reflexiva não pode ser constada pelo 

agrupamento de palavras, era necessário abrir cada uma das ocorrências feitas em cada busca 

para avaliar se se tratava ou não de uma voz reflexiva. Cada uma das ocorrências que envolvia 

os verbos selecionados foi criteriosamente lida a partir da seguinte expectativa: i) encontrar 

alguma forma de organização da voz reflexiva diferente das que haviam sido encontradas nos 

corpora do Tycho Brahe; ii) verificar a ocorrência da VRNM no período histórico, o que não 

ocorreu. Elas ocorreram somente nos dados do século XX.  

A operacionalização dos dados no site foi extremamente difícil por dois motivos 

principais: i) o trecho selecionado na busca era muito pequeno e não oferecia boas condições 

de análise. Na análise diacrônica, a voz reflexiva em perífrase verbal apresentou organizações 

sintáticas peculiares com grande distanciamento entre sujeito verbos e pronome, e o pequeno 

trecho mostrado na tela era insuficiente para a análise; ii) o site limita o número de consultas 

aos dados.   

O Corpus Tycho Brahe é constituído de 55 textos do período hitórico (século XIV ao 

século XIX) e possui um mecanismo de busca simples e eficiente, uma vez que permite acessso 

a todo texto. Isso viabilizou a localização de construções de voz reflexiva, permitindo também 

uma certa incursão quantitativa. Trata-se de um corpus menor e que devido à sua qualidade, 

http://www.corpusdoportugues.org/
http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/
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serviu como norteador da análise diacrônica. Os dados foram monitorados a fim de que não se 

repetissem, já que esse corpus também integra a base de dados do Corpus do Português.   

O Corpus do Fala Goiana oferece dados para um conjunto articulado de projeto de 

pesquisa vinculado ao Grupo de Estudos Funcionalistas (GEF), sediado na Faculdade de Letras 

da UFG, projeto O português contemporâneo falado em Goiás, que objetiva analisar e descrever 

aspectos da formação da gramática da língua falada em Goiás, do qual a pesquisa que gerou 

esta tese é integrante. As ações são voltadas para a documentação e a análise da fala goiana. O 

projeto Fala Goiana objetiva também constituir um banco de dados da variedade goiana, 

composto por amostras de fala de comunidades representativas da formação sociocultural 

goiana. Inicialmente, foram coletados dados de duas comunidades de fala: Goiânia e Cidade de 

Goiás (Goiás Velho).  Os sujeitos informantes têm até nove anos de escolaridade e os dados 

foram coletados em situações interativas de discurso informal, a partir de entrevistas 

semimonitoradas. Os dados estão disponíveis no site https://gef.letras.ufg.br/p/11948-banco-

de-dados.  

A amostra não sistematizada (NS) se refere a alguns enunciados na modalidade escrita 

coletados na cidade de Goiânia. Constitui um corpus acessório que se justifica porque, como se 

trata de um fenômeno em mudança, entendeu-se que qualquer pista dessa mudança em situações 

efetivas de uso da língua colaboraria para a análise. Os textos constam de panfletos, textos 

comerciais, como outdoor, e outras situaçãoes interativas informais. 

O Corpus OVI dell’Italiano antico é um corpus constituído por 2335 textos de italiano 

antigo, disponível no site http://gattoweb.ovi.cnr.it. Esse corpus é também acessório, foi 

utilizado para se estabelecer um contrastre da organização da voz na análise diacrônica. Sua 

presença se justifica pela hipótese de que algum fenômeno relativo ao processo histórico de 

transição do latim para outra língua românica pudesse se mostrar relevante para o entendimento 

da mudança analisada no PB.  

Os verbos selecionados foram pesquisados em todos os corpora, atentando-se para suas 

conjugações em todos os tempos e pessoas, e para a sua produtividade em construções de VRP, 

nos usos das formas marcada (VRM) e não marcada (VRNM).  

 

Organização dos dados e metodologia de análise  

Esta pesquisa se assume como pancrônica, pois recorre a dados históricos com o foco 

num processo de mudança que se mostra no PB atual, ou seja, analisa um fenômeno de mudança 

em diferentes sincronias da formação do português. A opção por uma análise pancrônica deve-

https://gef.letras.ufg.br/p/11948-banco-de-dados
https://gef.letras.ufg.br/p/11948-banco-de-dados
http://gattoweb.ovi.cnr.it/
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se ao fato de que as mudanças atuais podem ter explicações nos processos de formação e/ou 

evolução do português, visíveis em estágios pretéritos da língua (BYBEE, 2015).  

O estudo sobre uma fase histórica da língua deve ser feito com prudência, uma vez que: 

i) a periodização da língua, semelhantemente como à história do homem, não pode ser tomada 

de modo rígido, haja vista a imprecisão da correlação entre documentos e período histórico5; ii) 

nem sempre as fontes escritas disponíveis refletem fielmente a realidade da língua, em especial 

da língua falada. Mattos e Silva (2006) chama a atenção para a existência de restrições na 

transferência do oral para o escrito. Essas duas ponderações podem comprometer, em um estudo 

diacrônico, a noção de continuidade da língua. Para essa autora, qualquer tentativa de 

periodização histórica é arbitrária e condicionada pelos princípios de classificação, porém ainda 

assim, ela admite uma possível periodização da seguinte maneira:  

Português arcaico – do século XIV até o século XVI 

Português moderno –do século XVII até o século XIX 

Português contemporâneo – séculos XX e XXI. 

 

Os dados selecionados em todos os corpora foram separados em dois grandes grupos: 

históricos (séc. XIV a XIX), analisados no capítulo IV, e contemporâneos (séc. XX e XXI), 

analisados no capítulo V. Depois, em cada um desses grupos, foram distintas as ocorrências de 

VRM e VRNM. Os dados históricos da VRM também foram distintos entre perifrásticos e não 

perifrásticos.  

As ocorrências foram identificadas com siglas relativas às seguintes informações:  

Período:  

Séc – para dados históricos / CONT (contemporâneo) – para dados do séc. XX e XXI 

Língua:  

PB – português brasileiro / PE – português europeu 

Gênero: 

CAR (cartas); LIT (literários); MET (metalinguísticos); REL (religiosos) INF 

(informativos); OR (oral) 

Corpus de origem: 

 CP (Corpus do português); TB (Tycho Brahe); FG (Fala Goiana); NS (não 

sistematizado) 

 

O corpus do projeto FG traz também o número do inquérito na base de dados, e os dados 

em italiano trazem informações sobre o texto de origem e a data de sua produção.  

                                                           
5 Em termos linguísticos a questão de data é um fator complicado. Para estabelecer a data de um documento escrito 

é preciso que ele venha datado ou que faça menção a algum fato que possua data definida. Outro fator que deve 

ser considerado é que, quando determinado uso surge na escrita, é porque há muito tempo já estava na modalidade 

falada.   
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Na tese, a numeração das ocorrências usadas para exemplificação é reiniciada a cada 

capítulo. Algumas ocorrências foram apresentadas com uma porção maior do texto porque, 

especialmente, nas perifrásticas, ocasionalmente, o sujeito está distante do verbo ou do 

pronome, e também a fim de melhor compreensão de seu sentido.  

Os estudos de mudança linguística abordados pela LFCU têm valorizado a noção de 

contexto e o incorporado de maneira mais sistemática às investigações sobre mudança 

linguística, especialmente com base na proposta de Diewald (2006), que apresenta uma 

tipologia de contextos, baseada na noção de momentos específicos de uso convencionalizado 

na comunidade de fala, que não será utilizada de modo sistemático nesta tese.  

Parte-se de uma noção ampla de contexto, e, por isso, na análise dos dados, são 

considerados o texto, a interação, o gênero, o registro, dentre outros fatores de ordem social, 

histórica e ideológica envolvidos na produção dos sentidos. Essa ideia está baseada em Traugott 

(2008), que considera na análise da mudança linguística contextos estruturais, aqueles relativos 

aos aspectos morfossintáticos e semânticos, e contextos de inferência sugerida, nos quais se 

enfocam elementos semânticos e pragmáticos.  

Assim, serão consideradas no âmbito do contexto as situações específicas em que uma 

construção assume sentidos básicos ou polisssêmicos, e também o conjunto de fatores 

linguísticos e não linguísticos envolvidos na organização da voz reflexiva em diferentes 

momentos e condições da história, e acionados na atualização linguística.  



CAPÍTULO 1 

 

A formação da gramática numa perspectiva cognitiva 

 

 

 

Objetiva-se neste capítulo apresentar a concepção de gramática em uma perspectiva 

cognitiva, considerando a organização e o uso da língua portuguesa, haja vista que a análise do 

fenômeno da voz reflexiva será feita a partir do entendimento de que língua se constitui na 

interação, mediada por processos cognitivos e, que, portanto, a gramática não é autônoma e 

nem desvinculada desses processos. 

Essa concepção de gramática será discutida a partir de Bybee (2010, 2015), Langacker 

(1987, 2013), Tomasello (2003, 2008, 2009), Traugott e Trousdale (2013). Também são 

importantes as considerações de Cezario (2012), Ferrari (2011), Furtado da Cunha et al (2013), 

Martelotta (2011), Neves (2013, 2014), Ochs et al (1996), Oliveira e Votre (2009) e Rosário 

(2015). 

 

1.1 A gramática  

 

A partir de uma orientação teórica que tem como referência a língua em uso, 

especificamente o que tem recebido o nome de Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

– Usage-Based Linguistics6 –, a gramática aqui é concebida como emergente do uso e do 

discurso, ou seja, de fatores que são externos ao conceito tradicional de sistema linguístico, tais 

como os objetivos interacionais, os participantes e os contextos de atualização linguística. 

O uso se refere ao momento de atualização interacional da língua em qualquer uma das 

suas modalidades e em qualquer contexto. No entendimento de Rosário (2015), o uso é de fato 

o momento da fala ou da escrita tanto na variedade chamada de padrão quanto na não padrão. 

Para o funcionalismo linguístico, o discurso diz respeito “às estratégias criativas dos usuários 

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

comunidade elabora suas formas de expressão verbal” (OLIVEIRA E VOTRE, 2009, p. 99). 

Na opinião de Neves (2010), os critérios discursivos possuem uma determinação direta com o 

                                                           
6 Nome original na literatura norte-america, teoria que, segundo Bybbe (2010) foi desenvolvida diretamente do 

funcionalismo norte-americano. 
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estudo da língua em uso7, logo não se admite o estudo realizado nesta tese sem a consideração 

do discurso.  

Atrelar a concepção de gramática ao uso e ao discurso implica assumir que também 

fazem parte do processo de linguagem duas dimensões básicas da formação humana e, 

exatamente, por isso, elas são constitutivas da gramática, a saber: i) a interação social; e ii) a 

cognição.  

A gramática de que trata esta seção diz respeito à maneira natural pela qual a língua se 

organiza a partir e no uso que é feito dela em situações reais de interação.  Refere-se à própria 

organização da língua e não a um conjunto de normas e regras que prescrevem como ela deveria 

ser organizada. Isso porque, assume-se aqui, juntamente com Tomasello (2003), que existe uma 

estreita relação entre a estrutura das línguas e o uso que é feito pelos falantes em contextos reais 

de comunicação. Logo, para se compreender a estrutura8 da língua, faz-se antes necessário olhar 

para a maneira e para as circunstâncias em que ela é usada, haja vista que o que se entende por 

estrutura por si só não existe, uma vez que a forma e a função da língua são absolutamente 

interligadas e indissociáveis, podendo somente ser compreendidas se olhadas conjuntamente. 

A gramática, que é por natureza simbólica, diz respeito ao próprio conhecimento dos 

falantes sobre organização e uso linguísticos. Isso equivale ao controle sobre como se deve ou 

se pode agir no/com o sistema linguístico para construir os significados na língua. É o 

conhecimento intuitivo sobre a língua que orienta o falante sobre o fazer linguageiro e quais 

são as possibilidades do uso linguístico, entretanto, o usuário não consegue explicar isso. Por 

esse caminho, o conhecimento sobre língua é uníssono com o próprio conhecimento sobre a 

existência e sobre o fazer humano, logo, os processos básicos de constituição de um enunciado9 

são reflexos da própria organização da vida humana.  

O posicionamento de que a gramática é o resultado do fazer da linguagem para 

manifestar a interação humana também é defendido por Neves (2014), quando revisita 

reflexivamente as suas posições acerca do fazer gramatical e postula que as determinações 

interacionais estão incluídas na raiz da gramática. Para a autora, os fatos gramaticais, que são 

avaliados em relação às funções da linguagem, se estabelecem por meio de uma 

                                                           
7 Neves (2010, p. 13) assevera que a consideração dos critérios discursivos vai além de considerar a “pragmática” 

para simplesmente acrescentar à sintaxe e à semântica uma perspectiva externa, como adição ou complementação; 

vai além de engatar os significados ao contexto situacional. 
8 Esta tese assume que não é possível estabelecer na língua uma distinção entre forma (estrutura) e significado 

porque se considera a língua como produto desses constituintes que não podem ser dissociados. Portanto, os termos 

“forma ou estrutura” e “significado” são empregados apenas com uma finalidade metodológica.  
9 Neves (2014) refere-se à predicação, quantificação, indefinição e junção como processos básicos de constituição 

do enunciado. 
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compatibilidade integradora da sintaxe, da semântica e da pragmática. Ela explica que “a 

gramática é esse mecanismo ‘constitutivo’ do fazer da linguagem, e nela, exatamente, repousa 

o cálculo da produção de sentido do que é enunciado” (NEVES, 2014, p. 71). 

Logo, reitera-se que a concepção de gramática defendida nesta pesquisa só é possível 

considerando uma reflexão sobre a linguagem em uso, uma vez que, na reflexividade e na sua 

manifestação linguística estão envolvidos elementos que ultrapassam o nível meramente 

linguístico. A esse respeito, Neves (2014, p. 73) diz que, como a gramática não se desvincula 

da situação de uso, ela deve abranger “um componente pragmático (na ponta de entrada das 

motivações e na ponta de saída dos efeitos, na interação); um componente semântico (na 

produção das significações); e um componente sintático (na organização das relações 

construcionais dos enunciados)”. Essa concepção de gramática implica reflexões sobre a 

produção de sentidos e de efeitos de sentidos.  

Devido ao legado da GT, há uma tendência equivocada em se observar a gramática 

considerando apenas o componente sintático, porém o que aqui se defende é que a observação 

do componente sintático só é possível considerando-se o semântico, o pragmático e o cognitivo, 

daí a estreita relação entre gramática e cognição. Esse entendimento sobre concepção 

gramatical pode ser ratificado, por exemplo, com a questão das escolhas intuitivas que o usuário 

da língua faz. Elas são feitas com base no que é mais produtivo e funcional para a interação 

estabelecida em determinado momento, haja vista que o falante é responsável pela qualidade e 

pela eficiência dessas escolhas.  

As ocorrências seguintes são do FG e nelas é possível observar como o falante faz suas 

escolhas considerando toda situação pragmática e não apenas as determinações sintáticas.  

 

(01) … í a gente passeava i era muito… foi muito bom essa… esse tempo que a gente morô lá… eu 

gostei… mais aí… atraveis qu/eu ficava muito sozinha né? ele foi ficano com medo… ele viajava 

muito… i logo ele perdeu o emprego tamém… aí falei não agora nóis tem que imbora… que agora tá 

na época deu ganhá nenê… como cê vai fazê pra pagá parto… 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 8) 

 

 

(02) Há:: não foi muito não...((risos)) [ porquê ? [era muito:: diz o:: povo falava era muito devagar né? 

Eu tinha muita oportunidade mais num chegava na hora né? aí perdia...  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 2) 

 

Em (01) e (02), as orações destacadas se organizam em torno do predicado perder, que 

é um verbo com transitividade mais alta e, como tal, solicita na superfície sintática o 

preenchimento da casa do Arg.2, OD, para completar o seu sentido.  Isso  ocorre em (01) quando 
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emprego desepenha a função sintática de OD do verbo. Porém, em (02), o mesmo verbo, nas 

mesmas condições informativas, aparece sem o complemento verbal. Isso é possível porque, 

discursivamente, esse complemento pode ser recuperado no período anterior. Portanto, embora 

haja uma “lacuna” na estrutura sintática de (02), a existência do objeto no período anterior faz 

que as informações sobre o Arg2 sejam recuperadas, não causando nenhum embraraço 

semântico ou obscuridade sobre o que está sendo comunicado. Dessa maneira, ocorre uma 

alteração sintática determinada por motivações discursivas e pragmáticas que não compromete 

a eficiência da comunicação. Foi produtivo para a interação que o OD oportunidade não fosse 

repetido a fim de completar o sentido do verbo perder, porém locutor e interlocutor 

compartilham da informação pressuposta.  

O fenômeno visível na fala goiana da opção pela não marcação formal da voz reflexiva 

por meio do pronome, também é uma escolha que o falante faz após considerações semânticas, 

pragmáticas e cognitivas. Não é possível mensurar o quanto ou se existe alguma consciência 

ou de monitoramento do falante acerca da estrutura linguística, mas é possível ponderar que 

existe algum tipo de correlação dessa escolha com os propósitos comunicativos no que concerne 

à opção pela voz. A esse respeito, Bertoque (2014), ao estudar a voz na fala goiana, conclui que 

existe uma opção pela passiva que é determinada por propósitos pragmáticos a fim de que se 

dê destaque ao argumento afetado (topicalizado) em detrimento ao afetador, que é suprimido 

da sentença, gerando, com isso, uma opção pela passiva e não pela ativa. 

A autora, atentando para os propósitos pragmáticos, e conforme Langacker (2008, 

2010), entende que, quando algum argumento é suprimido da organização da sentença é porque, 

de alguma forma, ele é irrelevante aos propósitos comunicativos. Essa constatação de Bertoque 

(2014), em certa medida, ratifica os objetivos e argumentos da pesquisa sobre o fenômeno da 

reflexividade, uma vez que o pronome é um argumento suprimido e isso produz um destaque 

no sujeito (agente e afetado). Por isso, a gramática, antes de ser percebida na organização de 

um enunciado, é previamente definida por outros componentes da linguagem. 

Langacker (2013), em Essentials of Cognitive Grammar, defende a estreitíssima relação 

entre a gramática e o ser humano quando relaciona “gramática e vida”. O autor, a partir da 

perspectiva da Linguística Cognitiva (LG)10, propõe a Gramática Cognitiva (GC) como uma 

visão coerente da estrutura da linguagem que é intuitivamente natural e psicologicamente 

                                                           
10 Considerada como uma das partes da tradição funcionalista, a Linguística Cognitiva é um movimento mais 

amplo da linguística que considera a relação cognição e linguagem, enfatizando a função semiológica da 

linguagem. Pertencem a esse movimento estudos linguísticos sob o rótulo da Gramática Cognitiva, Teoria da 

Metáfora, Semântica Conceitualista, o Estudo das misturas e espaços mentais, a Gramaticalização, a Gramática de 

Construções e outros (LANGACKER, 2013).   
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plausível. Ele considera a GC como um arcabouço teórico, que é produto da cognição e da 

interação social, destinado à descrição da estrutura linguística. Langacker alerta que, em função 

das características da GC, ela apresenta uma visão distinta daquela defendida pelos padrões da 

linguística ortodoxa.  

Um dos fundamentos da GC é a defesa de que a gramática é significativa, ou seja, ela 

não é um sistema formal independente, uma vez que possui a natureza simbólica, vista por dois 

vieses. No primeiro, a partir da noção de que os itens vocabulares têm significados próprios e, 

no segundo, de que a gramática nos permite construir e simbolizar sentidos mais complexos 

como os de expressões, sintagmas, orações e frases (LANGACKER, 2013). Logo, os 

significados da gramática são revelados quando relacionados à sua importância conceitual e à 

função comunicativa. Exatamente por isso, a gramática é um aspecto do aparato conceptual que 

apreendemos e com o qual interagimos com o mundo em um processo contínuo. Além de não 

ser um sistema cognitivo distinto e independente, a gramática não é apenas uma parte integrante 

da cognição, ela é também uma chave para o entendimento de todos os processos cognitivos. 

A proposta de Langacker (2013) pode ser entendida a partir da compreensão dos 

significados linguísticos: o significado é identificado com a conceituação associada à expressão 

linguística. Para o autor,  

 

embora seja um fenômeno mental, a conceituação é baseada na realidade 

física: consiste na atividade do cérebro, que funciona como uma parte 

integrante do corpo, cujas funções são como parte integrante do mundo. 

Significados linguísticos também estão fundamentados na interação social, 

sendo negociado por interlocutores com base na avaliação mútua dos seus 

conhecimentos, pensamentos e intenções11. (LAGACKER, 2013, p. 4) 

 

 

Então, os significados linguísticos são construídos por uma interação de fatores físicos, 

sociais e cognitivos e, além disso, um significado não é isolado em si só. Ele integra uma rede 

de significações. Na opinião de Langacker (2013), os significados fazem parte de um leque de 

construções mentais, interpretadas como habilidades criativas, tais como os fenômenos de 

metáfora ou as associações diversas que fazemos ao acionarmos um conceito. Quando 

pensamos em uma palavra como, por exemplo, água, por um processo cognitivo, não 

                                                           
11 Cf. trecho original: “… though it is a mental phenomenon, conceptualization is grounded in physical reality: it 

consists in activity of the brain, which functions as an integral part of the body, which functions as an integral part 

of the world. Linguistic meanings are also grounded in social interaction, being negotiated by interlocutors based 

on mutual assessment of their knowledge, thoughts, and intentions”. (LAGACKER, 2013, p. 4)  
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acessamos o seu conceito de modo isolado, mas simultaneamente o correlacionamos com outros 

conceitos como os de geladeira, calor, líquido, refrescar etc. 

Langacker (2013) entende que os significados são abstratos uma vez que o sentido 

essencial reside na interpretação (significados são operações mentais), por isso o conceito 

revela uma relevante fonte de conhecimento sobre o mundo mental humano e é por isso que a 

gramática é relacionada com os fenômenos imaginativos e com as construções mentais. Nesse 

sentido, a proposição gramática e vida diverge, e muito, da noção de uma gramática como um 

sistema formal e autônomo propagado por uma concepção cognitivista formalista de gramática, 

por exemplo. Disso infere-se que a gramática é significativa, simbólica e resulta de elaborações 

cognitivas.  

A concepção de uma gramática para além de um sistema formal também é recorrente 

nos trabalhos de Tomasello (2003), cuja teoria tem sido desenvolvida com base no argumento 

de que a linguagem, assim como a espécie humana, está em um contínuo processo de evolução. 

Dentro de um processo de comunicação, a origem da linguagem estaria nos gestos, os quais se 

desenvolveram para outras formas linguísticas mais complexas e convencionalizadas em 

comunidades de fala, e que depois são gramaticalizadas em construções. Segundo essa 

perspectiva, na espécie humana a linguagem é motivada e se desenvolve a partir da necessidade 

de comunicação, que, por sua vez, tem como fundamentos a intencionalidade compartilhada e 

a comunicação cooperativa, ou seja, a língua é genuinamente interacional. 

A comunicação humana, cooperativa e intencionalmente compartilhada, tem sua origem 

em atividades colaborativas simples. A esse respeito, Tomasello (2008, p.13) entende que  

 

[...] os aspectos mais fundamentais da comunicação humana são vistos como 

adaptações biológicas para a cooperação e a interação social em geral, 

enquanto que o mais puramente linguístico, incluído a gramática e dimensões 

de linguagem são culturalmente construídos e passam por comunidades 

linguísticas individuais12. 

 

 

A noção de gramática para Tomasello está intimamente relacionada com o processo de 

interação. Em Origins of human communication (2008), o autor, ao assumir, como Langacker, 

a linguagem como simbólica, a explica, sobretudo, quanto à sua origem, a partir das 

necessidades interacionais definidas como comunicação cooperativa humana, que envolve 

                                                           
12 Cf. trecho original: “This perspective on human communication and language thus basically turns the 

Chomskian proposal on its head, as the most fundamental aspects of human communication are seen as biological 

adaptations for cooperation and social interaction in general, whereas the more purely linguistic, including 

grammatical, dimensions of language are culturally constructed and passed along by individual linguistic 

communities”.  
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solicitar, informar e compartilhar. Toda comunicação é motivada por uma finalidade que 

define o tipo de informação que deve conter o sinal de comunicação e qual tipo de estruturação 

gramatical é necessário ou mais apropriado. Por exemplo, eventos do mundo que são simples 

necessitam de uma sintaxe simples; quanto mais complexos e com um maior número de 

envolvidos, mais complexas são as estruturas sintáticas requeridas para descrevê-los. 

Ao explicar essas organizações sintáticas, o autor as correlaciona com o 

desenvolvimento da espécie humana, filogenia, a fim de explicar que em algum momento do 

início do desenvolvimento da espécie humana as necessidades comunicativas eram mais 

simples, motivando uma sintaxe mais simples, que posteriormente, foi gramaticalizada nas 

línguas dando origem às estruturas sintáticas mais complexas (serious syntax).13 Infere-se, do 

raciocínio de Tomasello, que os padrões ou estruturas gramaticais emergem das necessidades 

discursivas em meio a um processo interacional. 

Portanto, a noção de gramática à qual este trabalho se filia está muito longe de ser um 

modelo preliminarmente pronto e definido de organização e/ou estruturação da língua que os 

usuários devem seguir conforme as necessidades comunicativas. Ao contrário, assume-se aqui 

que a gramática, assim como a língua, é uma regularidade dinâmica e fluida e, por isso, está em 

constante processo de mudança que se orienta entre o que está estabilizado (parâmetros mais 

rígidos) e o que é instável (parâmetros fluídos e maleáveis), por isso, não é totalmente estática 

ou acabada (ROSÁRIO, 2015). As necessidades discursivas se impõem agregando, dentro dos 

limites do que é instável, novas construções gramaticais ao sistema gramatical. Lima-

Hernandes (2010, p. 91), quando associa as mudanças linguísticas com a evolução filogênica, 

admite a possiblidade de “conjecturar que o indivíduo inclui na gramática o que lhe soar mais 

pertinente, mais necessário e mais recorrente em situações interativas”. 

A natureza dinâmica e social da gramática é também uma perspectiva adotada por Ochs 

et al. (1996). Para os autores, a gramática organiza a interação social, uma vez que a consideram 

como “estruturas mentais abstratas que organizam os elementos linguísticos dentro dos 

enunciados”, servindo então como um recurso para a interação social. Mas, por outro lado, a 

interação social também organiza a gramática, uma vez que esta é sensível às necessidades 

                                                           
13 Michael Tomasello (2009) explica a origem, a natureza e a aquisição da linguagem por meio de uma visão 

sociocognitivista da linguagem. Em sua teoria, que faz uma oposição à proposta chomskiana quanto ao 

componente meramente biológico destinado para a linguagem, as habilidades cognitivas dos humanos é que os 

torna capaz de criar e usar símbolos linguísticos (por uma associação entre o social e o cognitivo).  Para explicar 

a origem da linguagem humana, Tomasello recorre aos estudos da evolução da espécie humana (filogenia) e ao 

desenvolvimento do ser humano do nascimento à fase adulta (ontogenia).   
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daquela e, considerando que a interação não se faz por um contrato preestabelecido, ao contrário 

ela se renova continuamente na inovação, logo, a gramática também é renovada. 

Verticalizando-se o raciocínio de Ochs et al (1996), a gramática é a própria manifestação 

humana em meio às relações que estabelece, por isso, para entender a gramática, é preciso 

entender o comportamento humano. Algo bem semelhante pode ser encontrado em 

Wittgenstein (1999), ao dizer que imaginar uma língua é um meio de imaginar uma forma de 

vida. É a interação social que determina as escolhas lexicais e as estruturas sintáticas mais 

produtivas conforme os objetivos da modalidade de interação estabelecida. 

A gramática é um modo de interação social porque ela é parte da essência social. No 

momento da interação, a gramática é elaborada e mostrada. Ela só pode ser mostrada/percebida 

dentro do processo de interação, fora dele não existe gramática. A interação mostra uma 

gramática que é exteriorizada pelo usuário da língua. Quanto a isso, ela é imbuída 

simultaneamente de subjetividade e de sociabilidade, haja vista que é exteriorizada, é 

simultaneamente individual e compartilhada, mostrando uma experiência individual em um 

tempo histórico no mundo (OCHS ET AL, 1996). 

A dinâmica de uma gramática que se estrutura entre o subjetivo e o social é que permite 

a construção de novos paradigmas na língua, uma vez que os usuários compartilham 

conhecimentos que os autorizam a isso, ou seja, é a própria língua que permite inovações. Os 

fenômenos linguísticos que realizam algum tipo de supressão, por exemplo, ocorrem porque há 

um pressuposto de que os interlocutores possuem conhecimento compartilhado sobre a ausência 

do item suprimido e, de alguma maneira, conseguem preencher a “lacuna” com algum 

significado que é produtivo e funcional para o processo de interação. 

A noção de gramática aqui acionada é ampla e não pode ser limitada a esta seção, ainda 

assim, em uma tentativa de sumarizar, recorre-se a Oliveira e Votre (2009, p. 99), para quem a 

gramática é o “conjunto de regularidades linguísticas, como modo ritualizado ou comunitário 

do uso”. Para Cezario (2012, p. 19), “ a gramática é vista como uma estrutura aparentemente 

fixa, congelada, mas que é criada e recriada por motivações comunicativas e cognitivas”. 

Por fim, três considerações devem ser feitas: i) a gramática, o uso e o discurso existem 

em função das necessidades humanas e estão absolutamente entrelaçados na língua, portanto, 

não podem ser observados ou estudados de modo separado; ii) a gramática não é totalmente 

fixa e está em constante mudança para atender às necessidades da língua, que, por sua vez, 

representa as necessidades interativas; iii) a organização da gramática possui íntima relação 

com a capacidade cognitiva de perceptualização do mundo.  
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1.2 Cognição e Gramática: breves considerações  

 

Esta seção objetiva tratar de modo panorâmico sobre o componente mental 

(cognitivo/perceptual) na constituição da língua, e, por consequência, na gramática. Várias 

teorias assumem essa relação, porém a fazem de modo diferenciado, especificamente no que 

diz respeito ao seu enfoque prioritário, ora ao componente biológico – em perspectiva 

chomskyana – ora ao social/cultural – conforme a visão de George Lakoff e de Ronald 

Langacker, dentre outros.  

A relação entre linguagem e mente tem sido muito produtiva para o entendimento da 

formação da gramática das línguas e das mudanças que nelas ocorrem. Nos estudos linguísticos, 

essa relação vem sendo explorada por duas abordagens teóricas: uma que considera apenas um 

aparato biológico, mental, e a outra que considera o processo de cognição – um produto ou 

capacidade que é originada da relação entre a mente e o ambiente social e cultural. A primeira 

é representada pela Linguística Gerativa; a segunda se desenvolveu a partir das ciências 

cognitivas, articuladas pela Semântica Formal e pela Linguística Cognitiva, mas que atualmente 

é abrigo de todos os estudos inseridos na Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que 

é o resultado de uma fusão entre as pesquisas da Linguística Funcional e da Linguística 

Cognitiva. Esse modelo teórico tem os seguintes pressupostos: i) a língua só pode ser entendida 

plenamente a partir do estudo em uso real; ii) a relação entre a forma e o significado; iii) o 

componente cognitivo está na base da ativação da linguagem.  

A proposta gerativa foi desenvolvida pelo linguista norte-americano Noam Chomsky, a 

fim de explicar a habilidade e desenvolvimento da língua nos seres humanos. Essa visão teórica 

concebe a linguagem como uma habilidade humana que é possibilitada por uma capacidade 

biológica inata (específica da espécie humana), por isso mesmo, essa teoria também é conhecida 

como inatismo. A concepção da língua como um órgão mental é vinculada à concepção de que 

o cérebro é modular, o que significa ser compartimentado em áreas responsáveis pelo 

desenvolvimento de atividades específicas. 

Um dos módulos destina-se exclusivamente à habilidade linguística e fornece material 

básico para as estruturas das línguas se organizarem. Esse módulo é autônomo em relação aos 

demais, por isso, para a teoria chomskiana a língua é um sistema de conhecimento autônomo, 

existente na mente humana e que não interage com outras formas (módulos)14 de conhecimento 

ou experiência. É também pelo princípio da modularidade que se afirma a autonomia da sintaxe, 

                                                           
14 Para a teoria da modularidade existem módulos distintos para as habilidades de percepção, lógica, raciocínio 

matemático, linguagem etc.  (CHOMSKY, 1971)  
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entendida como prioritária e superior em uma análise linguística, pois as suas estruturas e regras 

gramaticais já estão predefinidas mentalmente. 

Na visão gerativista, o uso concreto de uma língua em situação real em nada pode 

acrescentar ou alterar o que já está definido na mente do usuário.  Os gerativistas entendem que 

as línguas naturais são um reflexo de princípios inatos, por isso suas análises baseiam-se em 

aspectos linguísticos supostamente universais, os quais não consideram os fatores sociais ou 

interativos relativos aos contextos de uso. A língua é um sistema autônomo, cujas funções são 

fixas, uma vez que são mentalmente definidas.  Em síntese, a proposta de Chomsky considera 

a linguagem como uma faculdade humana, um sistema biologicamente determinado que é 

organizado de maneira precisa e se localiza em alguma parte do cérebro humano. 

Diferentemente da proposta gerativista, as teorias centradas no uso consideram que de 

fato existe no ser humano um componente biológico que o capacita para aprender e usar a 

língua, mas acreditam que esse componente não é exclusivo para a linguagem (uma perspectiva 

não modular), servindo para outras formas de habilidades cognitivas, e que ele só é 

desenvolvido a partir das experiências sociais e culturais. Para essas teorias, a cognição humana 

se configura como um todo indiferenciado porque a habilidade para a aprendizagem é comum 

a todas as capacidades mentais – a mente é holística. 

Esse componente cognitivo somente é estimulado e desenvolvido a partir das 

experiências externas; a relação entre a palavra e o mundo é mediada pela cognição. Ao 

contrário do gerativismo, o significado não é visto como um reflexo direto do mundo, mas sim 

como uma construção cognitiva pela qual o mundo é apreendido e experienciado. A linguagem 

não é considerada um sistema autônomo e é entendida como um instrumento de organização, 

processamento e transmissão de informações, bem como a sintaxe não é autônoma e nem 

prioritária (FERRARI, 2011).  Para as teorias baseadas no uso, a sintaxe existe e se organiza 

em função de um discurso em uso e contextualmente situado, logo, a gramática é moldada pelo 

uso e pela dinâmica cognitiva. 

Para Langacker (1987), a gramática constitui um conjunto de princípios dinâmicos 

associados a rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. Infere-se, 

então, que a gramática não é uma estrutura ou conjunto de normas pronto, ao contrário ela 

emerge, via cognição, no e pelo uso da língua. 

Tomasello (2008) apresenta uma reorganização da sua teoria acerca da origem da 

comunicação humana e, por consequência, da estruturação da gramática, que se desenvolve 

tendo como base os componentes social e cognitivo. Para o autor, a língua é fruto de uma 

atividade cooperativa entre os humanos (um princípio de interação que ele nomeia como 
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intencionalidade compartilhada e comunicação cooperativa). Esses princípios combinados 

com processos cognitivos e restrições dão origem às convenções comunicativas gerais e 

também às convenções gramaticais. Segundo o autor, essas duas convenções apresentam uma 

permanente dialética entre a evolução biológica e a cultural. 

Tomasello, baseando-se na ideia do desenvolvimento humano, explica a linguagem de 

duas maneiras, a saber: ao longo da espécie e da história - filogenia; ao longo da vida humana, 

do bebê ao adulto - ontogenia. A espécie humana, com o objetivo de sobreviver e se 

desenvolver, adota o princípio da cooperação. O autor defende que as habilidades cognitivas, 

que possibilitam todas as formas de práticas sociais, são resultado de uma evolução cultural 

cumulativa ao longo da história. Não foi de modo instantâneo (como se fosse resultado da 

ativação de um órgão do cérebro) que o homem passou a dominar as ferramentas de trabalho, 

a comunicação simbólica e a forma de estruturar as organizações sociais. Elas são frutos de um 

processo de sociogênese, que significa uma construção coletiva com base na colaboração. Nesse 

processo, a linguagem é ao mesmo tempo resultado e viabilizadora dessa cooperação 

(TOMASELLO, 2003). 

A atividade cooperativa é orientada pelos princípios interacionais de solicitar, 

informar, compartilhar. A vida humana é conduzida pelas solicitações, pelos eventos 

informados e pelas ideias compartilhadas. A natureza (simplicidade ou complexidade) desses 

princípios interacionais orienta a organização do enunciado e simboliza cada um deles. 

Considerando que o ato de solicitar é o mais simples em um processo de interação, a sintaxe 

que codifica esse processo é também simples, uma vez que envolve um solicitante e um pedido 

em um momento presente, resultando em um enunciado como, por exemplo: Eu quero algo. 

Por esse raciocínio de Tomasello (2008), a gramática emerge pelo princípio da interação e os 

processos dessa interação são cognitivamente organizados. Ele defende que as construções 

linguísticas modernas são o resultado de um processo evolutivo na língua. Nas formas de 

comunicação mais rudimentares, elas passaram por mudanças como a gramaticalização, por 

exemplo, pelo qual palavras mais lexicais se transformaram em palavras funcionais. 

O termo “cognição” diz respeito à habilidade humana de processar, pela mente, todas 

as relações e eventos do mundo, sejam eles de natureza concreta ou abstrata, real ou irreal, 

configurando “o processo neurorracional de construção do conhecimento humano a partir da 

interação do organismo com o meio” (FURTADO DA CUNHA et al, 2013, p. 18). 

Atividades como a percepção, a visão, os pensamentos, a memória, a linguagem e 

outras, são todas inerentes à habilidade cognitiva. Na concepção de Lima-Hernandes (2015, 

p.15), cognição “refere-se ao ponto de partida da criação, ao momento das ligações e relações 
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estabelecidas no processamento, na elaboração: a mente”. Por isso, a cognição está na base da 

emergência da gramática.  

É pela capacidade cognitiva que o ser humano capta os dados advindos das suas 

experiências no mundo, compreende-os e os armazena na memória; pela mesma capacidade, 

esses dados são organizados e acessados, quando necessário; eles são correlacionados com 

outros dados ou outras experiências. Todas essas relações não ocorrem unicamente porque o 

ser humano possui um aparato biológico/mental para isso. O aparato biológico funciona como 

um input que necessita ser estimulado por fatores sociais. 

Nessa dinâmica, o componente mental necessita estar inserido em um processo de 

interação que se realiza em contextos sociais e culturais historicamente situados. Como se 

pronunciou Martelotta (2011, p. 56), os “aspectos de ordem cognitiva só se materializam na 

interação, ou seja, não refletem apenas o funcionamento de nossa mente como indivíduos, mas 

como seres inseridos em um ambiente cultural”. O uso e o sistema linguístico são inter-

relacionados, de modo que um nutre o outro, pois “ao mesmo tempo que constituem o resultado 

da atuação do sistema linguístico, os eventos de uso amoldam esse sistema, através de um 

processo de feedback” (MARTELOTTA, 2011, p. 56). 

Pela habilidade da cognição, os eventos no mundo e do mundo são observados e 

organizados na mente a partir da construção de conceitos. Isso ocorre por um processo de 

simbolização. A organização é orientada pelas características das experiências vividas. Assim, 

elas são categorizadas simbolicamente através de conceitos. Essa mesma estratégia é utilizada 

para categorizar os fatos linguísticos: as categorias são separadas por afinidades, por exemplo, 

as palavras que nomeiam, as que qualificam, e também as formas possíveis ou necessárias para 

a organização dos enunciados emergem a partir dessa capacidade de percepção. É por essa razão 

que, para as teorias que consideram o componente conceptual na organização linguística, a 

habilidade destinada à linguagem não é separada das habilidades destinadas aos outros modos 

de percepção e organização. É também pela mesma razão que a habilidade linguística “é vista 

como regularidades no processamento mental da linguagem em situações de uso” 

(MARTELOTTA, 2011, p.56). 

A gramática, entendida como um conjunto de regularidades sobre como organizar os 

enunciados, se estrutura a partir da capacidade humana de perceber e conceptualizar o mundo. 

A língua é concebida da mesma maneira que o mundo é percebido e organizado na mente 

humana. Na língua, isso se reflete na forma integrada como os níveis de análise linguística são 

considerados; a sintaxe, a semântica e a pragmática são inter-relacionadas e dependentes. Por 

isso, a distinção entre léxico e gramática não é rígida e ocorre em um continuum. 
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A perspectiva cognitivo-funcional, a partir da relação comprovada e produtiva entre a 

língua, a mente e o social, entende que a linguagem é fundamentada nos processos cognitivos, 

sociointeracionais e culturais e, por isso, só pode ser observada em situações de uso real. Para 

tanto, se sustenta em alguns princípios e categorias analíticas.  Todos de alguma forma enfocam 

a relação forma e significado que constitui a orientação básica dos estudos da LFCU e de seus 

desdobramentos epistemológicos. Esses princípios e categorias serão tratados nas próximas 

seções. 

 

1.3 Componente cognitivo-perceptivo da gramática: princípios da LFCU 

 

As teorias linguísticas de orientação cognitivista da linguagem entendem o significado 

não somente como um resultado conceitual a partir de uma noção linguística. A linguagem 

envolve a interpretação entre o símbolo e as coisas que ele simboliza. O significado é 

construído, portanto, cognitivamente em um processo que envolve simultaneamente vários 

princípios. 

Como o processo de construção do significado se dá na interação, isto é, no uso real da 

língua, e nela estão envolvidas duas premissas inerentes à linguagem, uma diz respeito à 

proposta de Langacker (1987), e baseia-se no fato de que a língua envolve as rotinas cognitivas 

que são, pelo uso, sempre moldadas, mantidas e modificadas; e outra, abrigada nas reflexões de 

Tomasello (2003), para quem a comunicação humana é sempre uma atividade compartilhada. 

Considerando que tudo isso ocorre no uso, então a construção do significado ocorre em 

contextos específicos, o que o torna constantemente construído, (re) significado. 

Seguindo essa orientação, a LFCU tem como pressuposto que a estrutura da língua é 

motivada por fatores cognitivos, sociocomunicativos e linguísticos, sendo que o componente 

cognitivo da linguagem é motivado a partir de habilidades cognitivas gerais. Essas habilidades 

são utilizadas em todas as atividades humanas não linguísticas, e, na língua, elas são 

responsáveis pela organização, pela estruturação e pela mudança linguística. Algumas dessas 

habilidades, juntamente com outras categorias de orientação funcional-cognitiva, são 

responsáveis pelos aspectos internos e externos da língua, dentre elas importam para esta 

pesquisa as noções de categorização, prototipicidade, iconicidade, perspectiva e memória rica.  

Antes da abordagem específica desses princípios, faz-se uma breve discussão da 

mudança linguística na perspectiva da LFCU, haja vista que ela é o mote desta pesquisa e que 

todos os demais princípios são acionados para explicar as mudanças no sistema de voz 

reflexiva.  
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1.3.1 Mudança linguística 

 

O estudo da língua em uso pressupõe considerá-la em um constante processo de 

mudança, por isso, o objetivo deste tópico é tecer algumas considerações acerca da natureza da 

mudança e como ela envolve diversos fatores linguísticos e não linguísticos, observando como 

ela é ao mesmo tempo inerente e constitutiva da língua.  

 No domínio da LFCU, os estudos sobre as mudanças linguísticas estão sendo atualmente 

tratados sob a égide do que se tem denominado Gramática das Construções ou Abordagem 

construcional da gramática. Essa perspectiva de análise oferece parâmetros para que a mudança 

linguística possa ser observada em termos de construções, tanto atômicas quanto complexas.  

Segundo Goldberg (1995, 2006), a construção é um pareamento convencionalizado de 

forma e sentido, um esquema abstrato e simbólico de onde são instanciados os componentes 

gramaticais. As construções, independente do tamanho, são as unidades básicas da língua. 

Com um refinamento sobre a noção de construção, ocorrido especialmente com 

Traugott (2008), a mudança deixa de ser vista no âmbito de um item específico e se volta para 

outras relações do sistema linguístico, e, dependendo do resultado, pode ser identificada como 

construcionalização ou mudança construcional. Para haver contrucionalização, a mudança 

deve ocorrer na forma e no sentido, já a mudança construcional ocorre quando apenas um dos 

componentes dessas interfaces muda15. Deve-se sublinhar, por exemplo, que, para essa vertente 

teórica, a mudança não envolve apenas o item que se mostra mais saliente com a mudança, ao 

contrário, ela envolve todo o entorno da construção; por isso, o rigor com a análise do contexto 

é de extrema relevância.  

De modo generalizado, já se considerou anteriormente que a língua existe em função da 

organização da vida humana, logo, se a vida muda, é bem razoável que a língua também mude. 

Tomasello (2008), quando advoga em favor da ideia de que a evolução linguística acompanhou 

a evolução filogênica, o faz sustentando-se na lógica de que o ser humano foi mudando e com 

ele também as suas necessidades comunicativas. 

A mudança é algo inerente à língua devido ao seu caráter dinâmico e reconhecer esse 

dinamismo não significa necessariamente negar a existência de padrões regulares que orientam 

o uso linguístico: pode-se dizer que a língua se estabiliza entre o regular e o dinâmico, o que 

equivale a afirmar que existem padrões linguísticos coletivos ou princípios gerais e usos 

particulares (e estes são o locus da mudança, que por sua vez interfere e altera aqueles, sendo 

                                                           
15 Contrucionalização e mudança construcional são amplamente desenvolvidos no capítulo 2, que trata 

especificamente de Gramática de Construções.  
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eles, portanto, interdependentes). Martelotta (2011, p. 13) se posiciona coerentemente acerca 

disso quando deixa claro que,  

 

embora cada indivíduo utilize a língua à sua maneira, marcando o seu estilo 

ou buscando formas comunicativamente mais eficientes nos diferentes 

contextos, ele o faz utilizando um conjunto de princípios gerais e regulares 

que preveem essas flutuações de uso.  

 

Os princípios gerais, conforme definição anterior, equivalem aos conhecimentos 

linguísticos, os quais não são independentes dos seus usos. 

Traugott e Trousdale (2013) consideram a língua como uma rede (que, como um todo, 

pode ser entendida como algo relativamente mais estável) e, dentro dela, existem graus de 

instabilidade que são responsáveis pelas mudanças. 

Considerar as mudanças na língua implica admitir que ela não é algo estático e muito 

menos apenas formal. Ao contrário, é em função da dualidade (forma/sentido) inerente à língua  

em que alterações em uma, em outra ou nas duas interfaces da construção linguística resultam 

mudanças. Isso pressupõe que em algum ponto do que Martelotta (2011) considera como 

dimensão formal (fonético-fonológica e morfossintática) e dimensão significativa 

(semântica, pragmática e discursiva) ocorre algum tipo de variação a partir de um uso inovador 

que se diferencie do que era padronizado. 

Para o autor, o grande número de variação que existe em uma língua é também 

responsável pela mudança. A variação pode se dar em qualquer um dos níveis: 

fonético/fonológico, lexical, sintático. Em algum desses níveis duas formas diferentes 

coocorrem para designar os mesmos significados. A variação de uma construção atômica ou 

complexa, por exemplo, pode ter uma alta frequência transpondo os limites da comunicação e 

instaurando uma mudança no sistema (tornando-se regular). 

Deve-se destacar que a variação não se dá aleatoriamente. O sistema linguístico 

apresenta uma regularidade sensível, que, no caso da gramaticalização, por exemplo, e 

atentando para o princípio de unidirecionalidade, é possível observar ao longo do tempo que o 

sistema linguístico sofre uma alteração subjetiva e abstrata. 

Em uma abordagem construcional, conforme Traugott e Trousdale (2013), a mudança 

linguística pode acontecer seguindo três passos, a saber: i) a inovação, em que um ouvinte faz 

uma determinada interpretação de um uso efetivo da língua (construto)16 que é diferente da que 

                                                           
16 Conforme a proposta de Traugott e Trousdale (2013), a língua é formada por construções e o uso particular em 

um momento de interação é chamado de construto. Esses conceitos serão trabalhados de forma detalhada no 

capítulo 2.  
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o falante emitiu, e esse falante reutiliza o construto com o novo sentido criado por ele; ii) a 

convencionalização em que outro ouvinte ouve o construto e passa a empregá-lo em contextos 

específicos; iii) a mudança (em termos de Traugott e Trausdale pode ser uma mudança 

construcional ou construcionalização, neste caso implica a criação de outra construção17). 

A inovação surge em um contexto particular e, se ela for produtiva, é assumida pela 

coletividade. Ela sai de um conhecimento específico para um conhecimento generalizado 

(GOLDBERG, 2006). Cabe registrar que esse mecanismo é lento e não saliente. As mudanças 

se dão em uma sequência de micropassos. A mudança gramatical, então, não é abrupta18 e esse 

novo sentido não é criado de modo instantâneo. Ele é produto da alteração subjetiva e abstrata, 

envolvendo questões cognitivas e contextuais. 

A regularidade do sistema linguístico e a ideia de que as mudanças se dão em 

micropassos podem ser ratificadas com a argumentação de que um fenômeno de mudança 

linguística pode ser verificado mediante um estudo sincrônico, mas a compreensão sobre como 

essa mudança se processou requer um estudo diacrônico. Para Braga e Paiva (2015, p. 143) 

“[...] os resultados empíricos dos estudos históricos podem lançar luz sobre a variação 

sincrônica, explicando distribuições aparentemente arbitrárias, e testar hipóteses relacionadas à 

direção dos processos de gramaticalização”. Bybbe (2015) também entende a relevância dos 

estudos diacrônicos para se atestar a mudança linguística. A comparação entre dois estágios 

diferentes na mesma língua constitui a forma mais típica para se comprovar alguma mudança 

linguística. Quando uma mudança faz que um padrão de uso se torne regular e se fixe no sistema 

linguístico, ocorre uma alteração na gramática da língua, por isso, a Linguística Funcional 

Centrada no Uso assume a dinamicidade da gramática, moldada em função do uso.   

Outro traço saliente relativo à mudança linguística é que ela não ocorre de modo 

limitado a um item ou expressão linguística e muito menos de maneira autônoma. Uma 

mudança pode se mostrar mais saliente em um item, mas, na verdade, ela afeta toda a sentença, 

envolvendo todos os níveis de análise linguística, por exemplo, o input para a mudança pode 

estar no nível pragmático, mas ela se torna mais saliente no nível sintático.  

Nessa perspectiva, o contexto comunicativo ganha relevância, bem como outros tipos 

de contexto (Diewald, 2006) porque é nele que ocorre a interação e os eventos de uso adquirem 

força. É no contexto de uso que os usuários da língua vivem os eventos do mundo e atualizam 

                                                           
17 Todos os princípios teóricos e conceitos da Gramática de Construções serão discutidos no capítulo 2.  
18 A construcionalização em direção ao mais procedural (objeto desta tese) não é abrupta, mas uma 

construcionalização lexical pode ser.  
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os mecanismos cognitivos como a percepção, a simbolização, o armazenamento de informação 

na memória, entre outros. 

Para Bybbe (2015), a mudança linguística está embutida no modo como a língua é usada 

e isso tem a ver com os processos mentais que sustentam a comunicação19. Desse modo, o início 

de uma mudança está na capacidade humana de perceber e significar o mundo, por isso, 

cognição e gramática se relacionam e se completam mutuamente.  

 

 

1.3.2 Categorização e prototipicidade  

 

A categorização é um processo cognitivo de domínio geral pelo qual aquilo que é 

semelhante é agrupado na vida e no mundo. São categorizados objetos, animais, plantas, 

lugares, pessoas, acontecimentos, enfim, as coisas e os eventos do mundo. Em se tratando de 

linguística, a categorização diz respeito à capacidade do usuário, a partir da sua experiência no 

mundo, para organizar, conforme semelhanças, grupos de nomes, de sintagmas e de outros 

elementos da língua, envolvendo rótulos linguísticos e significados que estão representados e 

armazenados na memória (FURTADO DA CUNHA, ET AL, 2013).  

A categorização é uma atividade cognitiva básica no ser humano, que envolve a nossa 

capacidade de associação e de memória. A linguagem e o seu uso dependem da habilidade 

cognitiva da categorização. A separação nas diferentes categorias é realizada a partir das 

percepções acerca dos elementos categorizáveis e de como ocorre a interação entre os 

elementos em contextos específicos. As informações e os conhecimentos necessários à vida 

humana são separados e armazenados em um constante exercício mental, a fim de que sejam 

recrutados nos momentos necessários. 

Em uma casa, por exemplo, os objetos são guardados conforme suas semelhanças 

funcionais. Em uma geladeira são guardados alimentos; no guarda-roupa, as roupas; objetos 

inerentes à higiene pessoal normalmente ficam no banheiro e não na cozinha.  

Essa é uma organização do mundo sociofisico, mas que também está armazenada na 

memória. A esse respeito, Lakoff e Johnson (2002, p. 265) explicam que “algumas de nossas 

categorias surgem diretamente de nossa experiência, devido à forma de nossos corpos e à 

natureza de nossas interações com as outras pessoas e com o ambiente físico e social”.  

                                                           
19 Cf. trecho original: “... change is built into the way language is used. The mental processes that are in play 

when speakers and listeners communicate are the main causes of change” (BYBEE, 2015, p. 1) 
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Bybee (2010, p. 7) refere-se à categorização como “um domínio geral na medida em 

que as categorias de percepção de vários tipos são criadas a partir da experiência 

independentemente da língua”20. 

O princípio que rege a habilidade de categorização é a capacidade do ser21 de agrupar 

as coisas que são semelhantes conforme as suas características, mesmo que essas características 

sofram alguma variação. Existe sempre uma característica maior que orienta a categorização. 

Para Martelotta (2011), a habilidade de categorização envolve não só a associação de 

características, que por sua vez depende da memória, mas também aspectos cognitivos, 

linguísticos e socioculturais. A cooperação desses três componentes permite a inclusão de um 

membro em uma categoria sem que ele possua todas as características absolutamente 

semelhantes ao dos outros elementos da mesma categoria. E é por isso que, 

 

embora haja, por exemplo, árvores de todos os tipos, formas e tamanhos, 

criamos a categoria árvore, que, a despeito de diferenças individuais de seus 

representantes, apresenta alguns atributos comuns que nos permitem 

identificá-los como representantes da categoria árvore. (MARTELOTTA, 

2011, p. 68, grifo do autor). 

 

 

O autor argumenta ainda que, se a partir de cada árvore existente fosse observada uma 

diferença que fizesse com que ela originasse outra categoria, a memória humana não seria 

suficiente para armazenar tanta informação. Entretanto, a linguagem por meio da memória, da 

analogia, da categorização, entre outros, cria convenções e símbolos conhecidos e empregados 

pela comunidade, possibilitando a interação. Logo, a categorização envolve a memória, mas ela 

sozinha não daria conta dessa atividade, por isso, cabe reconhecer também os elementos 

cognitivos/perceptivos e linguísticos como integrantes dessa habilidade. Graças à 

categorização, o ser humano consegue lidar com uma grande quantidade de informações, tanto 

no sentido de armazenar quanto de empregar nos momentos necessários. 

Na verdade, a categorização feita na língua tem o objetivo de falar sobre o mundo, que 

por sua vez também é categorizado. Ferrari (2011, p. 31) explica a relação entre categorização 

no mundo e na linguagem, dizendo que  

 

                                                           
20 Cf. trecho original: “Categorization is domain general in the sense that perceptual categories of various sorts are 

created from experience independently of language”.  
21 A palavra ser é tomada no sentido de que a capacidade de categorização é do ser vivo animado, como defende 

Tomasello, mas, neste trabalho, ela é restrita à capacidade do ser humano, uma vez que o objeto é a linguagem 

humana. 
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na verdade, para falarmos do mundo, agrupamos um conjunto de objetos, 

atividades ou qualidades em classes específicas. Assim, a um conjunto de 

objetos semelhantes (mas não necessariamente idênticos) atribuímos o nome 

de árvore; fazemos referência a um conjunto de atividades com características 

julgadas similares usando expressões como trabalhar, brincar, e assim por 

diante. Da mesma forma, qualificamos as pessoas que compartilham 

determinadas características como calmas, engraçadas ou tagarelas. (grifos 

da autora) 

 

Observa-se pelo raciocínio da autora que a categorização feita no mundo se reflete na 

categorização da linguagem, mas que, por outro lado, a língua se categoriza para se referir ao 

mundo. A inclusão de diversos objetos na categoria árvore faz que ela seja uma grande 

categoria no mundo, na qual estão inseridas milhares de espécies vegetais, mas, por outro lado, 

essa palavra é membro de uma categoria linguística que serve para nomear coisas, os nomes. 

Já trabalhar e calma são respectivamente representantes de duas categorias linguísticas 

diferentes: verbos e adjetivos.  

Linguisticamente, a atividade de categorizar é converter conceitos (a partir da 

experiência no mundo) em expressões linguísticas por meio de um agrupamento feito por 

semelhanças. Esse agrupamento pode ser realizado porque qualquer falante observa as 

semelhanças, mas as categorias linguísticas (que também seguem o mesmo processo de 

semelhança) são distinguidas por uma atividade de reflexão sobre a língua (atividade 

metalinguística), realizada por um gramático ou linguista.   

Em resumo, na constituição linguística, o processo de categorização também se dá pela 

separação por afinidades. No léxico, as palavras são agrupadas a partir daquilo que elas podem 

nomear ou conceituar ou ainda pelo seu desempenho funcional. As que são utilizadas para 

nomear formam o grande grupo dos nomes ou substantivos. Aquelas que servem para qualificar 

estão em outro agrupamento, bem como os nomes das ações e assim sucessivamente. Existem 

também as palavras que não possuem nenhum conceito específico e que sozinhas não podem 

dizer muito. Estas estão nas categorias das palavras gramaticais: preposições, conjunções etc. 

Cumpre destacar que para a LFCU, as categorias são fluidas, por isso não há a rígida distinção 

entre palavras lexicais e gramaticais.  

O mecanismo de agrupar e nomear as entidades do mundo, como ocorre em um sistema 

linguístico, não representa uma relação direta entre a linguagem e o mundo, ao contrário, ele é 

mediado pela capacidade cognitiva da espécie humana. Isto é, a organização linguística é um 

reflexo da capacidade cognitiva de perceber e organizar o mundo e não apenas um reflexo do 

mundo. Furtado da Cunha et al (2013, p. 29) explicam isso recorrendo às palavras pato e 

concomitância.  A primeira, como um protótipo da categoria substantivo, pode ser flexionada 
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de diversas formas, mas a segunda não admite as mesmas flexões. Se a língua fosse tão somente 

um reflexo do mundo, a palavra pato seria admitida como um substantivo e a palavra 

concomitância não. Dessa maneira, eles asseveram que 

 

não se deve deduzir daí que os conceitos são reflexos da realidade externa e 

que a língua serve apenas para etiquetá-los [...]. Isso porque a linguagem não 

é a representação da realidade objetiva, mas de como ela é percebida e/ou 

experienciada pelos humanos. (FURTADO DA CUNHA et al, 2013, p.29) 

 

Isso conduz ao entendimento de que a língua é organizada da  mesma maneira como o 

mundo é percebido e organizado, uma vez que “do mesmo modo que categorizamos o universo 

biofísico e sociocultural, categorizamos a língua (CUNHA et al, 2013, p. 29), mas ressalta-se 

que a língua envolve a construção de conceitos, os quais acontecem em um processo abstrato 

de percepção e de correlação, fazendo que o mundo não seja entendido apenas em termos de 

coisas individuais, mas em termos de categorias de coisas.  

Quando associa a habilidade de categorização à língua, Bybee (2010, p. 7) argumenta o 

seguinte:  

 

Por categorização considero a semelhança ou a identidade de harmonização 

que ocorre quando as palavras, frases e seus componentes são reconhecidos e 

correspondidos às representações armazenadas. As categorias resultantes são 

a base do sistema linguístico, suas unidades de som, morfemas, palavras, 

frases ou construções22.  

 

Na língua, a categorização é responsável pelo reconhecimento e distinção entre as 

palavras, sintagmas e outras estruturas linguísticas armazenadas na memória. 

A separação dos elementos em categorias se dá a partir da existência de características 

comuns a eles. Entretanto, nem todos os elementos incluídos em uma categoria possuem a 

totalidade dessas características, sob pena que uma rigidez categorial, contrária à visão de 

flexibilidade e dinamicidade da língua, assumida pela LFCU. 

Para melhor entender como são feitas as categorizações das entidades linguísticas e, 

sobretudo, por que para a LFCU a inclusão de um elemento em uma categoria não exige que 

esse elemento possua todas as características dessa categoria, é importante antes entender os 

                                                           
22 Cf trecho original: “By categorization I mean the similarity or identity matching that occurs when words and 

phrases and their component parts are recognized and matched to stored representations. The resulting categories 

are the foundation of the linguistic system, whether they are sound units, morphemes, words, phrases or 

constructions”.  
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diferentes modelos de categorização: o modelo clássico, o modelo de Wittgenstein e o modelo 

dos protótipos.  

No modelo clássico de categorização, que remonta a Platão e Aristóteles, a inclusão 

de um elemento em uma categoria exige que esse elemento reúna todas as características 

requeridas pela categoria. Para ser incluída na categoria ave, Ferrari (2011) esclarece que um 

elemento, obrigatoriamente, deve possuir pena, bico, asas, dois pés, deve voar e deve pôr ovos. 

Esses são os atributos ou a condição necessária para a inclusão do animal na categoria. Por isso, 

o pardal seria membro da categoria, mas, por sua vez, a galinha e o pinguim seriam excluídos 

dessa categoria.  

Segundo esse modelo, as categorias são absolutas e os limites entre elas são rígidos e 

objetivos. As propostas linguísticas orientadas por esse modelo são aquelas vinculadas à 

semântica estruturalista, as quais sustentam um sistema de traços para a classificação da 

estrutura semântica dos itens lexicais. De acordo com os traços, a definição de égua é diferente 

da definição de cavalo (diferença de gênero); cavalo é diferente de potro (diferença de idade). 

Isso implica que esses três elementos não fariam parte de uma categoria única de equinos.  

Para Givón (1989), esse modelo não considera a gradação e a ambiguidade como um 

status teórico.  O autor ilustra essa forma de categorização com a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 - Gráfico da extrema categorização platônica (Fonte: Givón, 1989, p. 36) 
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Givón (1989) explica que A é a propriedade categorial que determina o pertencimento 

à categoria. O elemento B possui essa propriedade e, por isso, é incluído, já o elemento C não 

a possui, ficando de fora da categoria, muito embora possua outras características semelhantes.  

A proposta de Wittgenstein (1999) surge de um questionamento ao modelo clássico. 

Ele utiliza como argumento a palavra game (jogo) como uma categoria. Quanto aos traços 

necessários e suficientes, a maior parte dos membros da categoria não reúne esses traços, tais 

como: atividade coletiva (uma modalidade de jogo de peteca não envolve a atividade coletiva); 

competitividade (não está presente no jogo de paciência). As atividades são incluídas na 

categoria “jogo” porque elas possuem traços em comum, mas não reúnem em si a maioria das 

características de um jogo.  

Outro exemplo muito recorrente para explicar que as categorias não são absolutas é o 

estudo de Fillmore (1975) acerca do termo inglês bachelor (solteirão). O autor apresenta todas 

as características físicas, como [adulto +], [macho+], [casado-], para explicar que elas não são 

suficientes para caracterizar um solteirão, haja vista que o papa reúne todas essas características 

e não é considerado um solteirão na acepção sociocultural que envolve esse item lexical.  

Infere-se, então, a partir da proposta de Wittgenstein, que as categorias não são discretas 

e absolutas. O processo de categorização envolve língua, percepção, fatores sociofísicos e 

determinações socioculturais, ou seja, o contexto. Por isso, Givón (1989, p. 37) entende que a 

categorização acontece em um continuum que é representado pela seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Figura 2 - Gráfico da extrema categorização wittgensteiniana (Fonte: Givón, 1989, p. 37) 

 

Givón (1989) admite que tanto a abordagem clássica de categorização quanto a 

wittgensteiniana apresentam importantes considerações acerca da formação de categorias, mas 

adverte que categorias não são discretas e que o contexto exerce influência na percepção e na 

categorização. A noção de continuum categorial explica a não exigência de uma relação binária 

dos elementos de uma categoria. Isso significa que as propriedades conceituais podem ser mais 

ou menos definidas, havendo um compartilhamento entre os elementos de características de 

outras categorias. 
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Por último, a teoria dos protótipos (Taylor, 2002), que envolve características dos dois 

modelos anteriores. Segundo Givón (1989), ela busca na proposta clássica a noção da reunião 

de várias características comuns a um mesmo elemento, mas, por outro lado, trabalha com a 

possibilidade da gradualidade (não discretude) dessas caraterísticas.  

Para Givón (1989, p. 39), “a semântica de protótipo reconhece espaço categorial não-

discreto, tanto dentro como entre as categorias”23. Nesse espaço, ocorre a interseção de diversas 

características “típicas” e “normativas”. O elemento da categoria que reúne o maior número 

dessas características é considerado o protótipo. O autor representa a teoria dos protótipos com 

a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Gráfico da categorização do agrupamento de protótipo (Fonte: Givón, 1989, p. 39) 

 

O diferencial da teoria dos protótipos é que para ela um elemento não se limita a possuir 

as características de uma única categoria, implicando fluidez categorial. Logo, as categorias 

apresentam uma divisão imprecisa, seus limites são tênues. A categoria vizinha, de algum 

modo, apresenta alguma característica semelhante, uma vez que compartilham de uma zona de 

interseção. É pela flexibilidade categorial que o item lexical azul, classificado segundo a 

gramática tradicional como nome, por vezes é também um qualificador, como por exemplo em 

O azul do céu é lindo. Esse princípio reitera a flexibilidade e dinamicidade da língua e, por 

consequência, da gramática.  

Tanto a noção de categoria como a de protótipo são importantes para entender como, 

possivelmente, os mecanismos cognitivos acionados pelos usuários da língua interferem na 

organização sintática da voz reflexiva prototípica. Os limites entre diferentes vozes (como por 

exemplo a média não clítica e a ativa) são tênues e flexíveis conforme diferentes verbos ou 

contextos de uso, provocando alterações linguísticas que se refletem na sintaxe.  

                                                           
23 Texto original: Like the extreme wittgensteinean approach, prototype semantics recognizes non-discrete 

categorial space both within and between categories.  
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No PB, a voz reflexiva, conforme a GT, deve ser marcada pronominalmente para indicar 

o sujeito agentivo e afetado da ação verbal, isto é, a simultaneidade de papel semântico do 

sujeito. Entretanto, em muitas situações, é possível perceber que a ação não necessariamente 

parte do sujeito, ou seja, ele não é o agente da ação. A percepção desse fato só se dá de maneira 

mais completa mediante as noções de categoria e de protótipo visualizadas em um continuum, 

pois o protótipo semântico de uma voz reflexiva protitípica é a simultaneidade dos pepéis 

semânticos, mas quando o sujeito não assume a função de agente ele não apresenta uma das 

características da categoria, afatando-se do protótipo da categoria.  

Em cada categoria há representantes que reúnem um maior número de características 

requeridas para elas. Esse elemento é chamado de protótipo. A prototipicidade é considerada 

como uma “consequência de propriedades inerentes da percepção humana, como a saliência 

cognitiva” (FURTADO DA CUNHA et al, 2013, p. 29). O protótipo seria o membro que, 

conforme o modelo clássico, possui a condição necessária para ser incluído em uma categoria: 

o pardal seria o protótipo de ave. Outros animais podem ser considerados aves porque reúnem 

algumas características da categoria, por isso o limite entre as categorias não é rígido.  

Em temos de língua, mais especificamente quanto à estruturação gramatical, Furtado da 

Cunha et al. (2013, p. 29) explicam que “essa perspectiva não linear/categórica e não discreta 

permite o tratamento escalar e contínuo de aspectos gramaticais”.   

Segundo a teoria dos protótipos, as categorias linguísticas apresentam características 

básicas para a representação do mundo, e, que, o membro dessa categoria que reúne o maior 

número de características básicas é considerado um representante prototípico dessa categoria. 

Assim, quanto mais um termo reúne essas características, mais próximo ele está do protótipo e, 

ao contrário, na medida em que ele possui menos características, ele se distancia mais do 

protótipo. Dessa maneira, na constituição linguística nada é absoluto, os fenômenos da língua 

se mostram em graus, em continuum, o que faz com que o limite entre uma e outra categoria 

seja tênue. 

 

1.3.3 Iconicidade  

 

Admitir que um componente cognitivo/perceptual integra o sistema linguístico significa 

que ele é adaptativo, motivado e, portanto, não-arbitrário. Logo, que há uma relação entre 

cognição e gramática. Isso autoriza a aceitação de uma motivação icônica para as estruturas 

linguísticas, uma vez que a língua seria “organizada nos mesmos moldes que a conceitualização 
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humana do mundo” (FURTADO DA CUNHA et al., 2013, p. 22). Assim, a estrutura de uma 

construção gramatical, de alguma maneira, é reflexo da estrutura do conceito que ela expressa.  

Para Neves (2007, p. 23), a noção de iconicidade implica reconhecer “que a extensão 

ou a complexidade dos elementos de uma representação linguística reflete a extensão ou 

complexidade de natureza conceptual”. Para essa autora, admitir a iconicidade significa admitir 

a existência de um paralelismo entre a relação das partes da estrutura linguística e das partes da 

estrutura da significação. 

A estrutura da língua não “reflete” exatamente o que é um evento do mundo, mas, sim, 

como um usuário da língua percebe e conceptualiza esse evento ao atribuir-lhe um significado. 

Como dizem Croft e Cruse (2004, p. 103),  

 

a intuição por trás da iconicidade é que a estrutura da linguagem reflete a 

noção da estrutura da experiência, isto é, a estrutura da palavra inclui a 

perspectiva imposta à palavra pelo falante. A estrutura da língua é, portanto, 

motivada ou explicada pela estrutura da experiência, na medida em que as 

duas se correspondem. A estrutura de linguagem é, por conseguinte, motivada 

ou explicada pela estrutura da experiência até ao ponto em que as duas se 

combinarem24. (grifos nossos) 

 

 

Os autores deixam claro que o modo como o falante vive a experiência (estrutura da 

experiência), e, que isso se deve também à perspectiva, que diz respeito à posição do falante 

diante da experiência e como ele representa essa posição linguisticamente.  

Em termos gramaticais, por exemplo, não é nenhuma novidade que a perspectiva é 

altamente motivadora das difereças entre a voz ativa e a passiva. Em relação à voz reflexiva, 

especialmente a inferida, é possível, conforme a proposta de Croft e Cruse, que o falante, 

vivencia uma experiência reflexiva em que ele não concebe, na estrutura dessa experiência, a 

funcionalidade e/ou a necessidade semântica da presença de um clítico reflexivo. O verbo 

encantar que consta na ocorrência a seguir pode ser sugestivo desse processo: 

 

(03) Aí:::  as veis encantava ca cor do olho… cabelo né… e assim devido a gente sê saído tamém… 

as veis chei de piada… conta… fala muita bestera… aí::: eu fisso amizade fácil com elas lá… só porque 

eu num misturava as coisa…  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 1) 

 

                                                           
24 Texto original: The intuition behind iconicity is that the structure of language reflects in same way the structure 

of experience, that is to say the structure of the word including the perspective imposed on the word by the speaker. 

The structure of language is therefore motivated or explained by the structure of experience to the extent that the 

two match.   
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Em regra, o verbo da oração destacada em (03) deveria ser acompanhado pelo pronome 

reflexivo de primeira pessoa, indicando que o sujeito era agente e afetado da ação de encantar. 

Porém, o que se verifica é o apagamento do pronome em uma oração que pode, tendo como 

referência o ponto de vista do usuário, estar refletindo uma estrutura de experiência em que o 

sujeito é muito mais experiencidor, no sentido de adquirir um estado de encantamento, do que 

de quem vivencia uma experiência reflexiva, em termos prototípicos. Atentando para o que 

Croft diz, isso significa que a estrutura da experiência vivida está se refletindo na estrutura da 

língua. 

Em uma abordagem cognitiva, considera-se que as experiências ao serem 

conceptualizadas envolvem dimensões do componente biológico, como o pensamento, a 

memória, a visão, mas também dimensões socioculturais.  

Quando alguns padrões de estruturas linguísticas se correlacionam com a forma dessas 

estruturas, percebe-se uma correlação mais próxima entre a forma e a função, mas nem sempre 

isso é assim. Em algumas formas linguísticas, não é possível observar nenhum vínculo entre 

elas e o conteúdo que comunicam. A fim de explicar isso, Givón (1984) propõe uma visão 

tripartida sobre a iconicidade, a que ele chama de subprincípios básicos da iconicidade: 

quantidade, proximidade e ordenação linear.  

Quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior é a quantidade de forma 

para conceituá-la. Furtado da Cunha et al (2013), fundamentando-se em Croft (1990), dizem 

que um exemplo desse subprincípio de iconicidade é a marca empregada para plural em 

português que é codificada com um morfema a mais. O singular, por sua vez, é menor porque 

quanto menor a quantidade de informação, menor a quantidade de forma para lhe atribuir 

conceito.  

Outro exemplo é a voz passiva, que é estruturalmente mais elaborada e extensa do que 

a ativa correspondente: o agente assume posição pós-verbal e é introduzido por uma preposição, 

implicando maior empenho cognitivo tanto para a elaboração da sentença quanto para o 

processamento do conteúdo informado (FURTADO DA CUNHA et al, 2013). Sabe- que a voz 

passiva é altamente motivada por fatores pragmático-discursivos como a proeminência, a 

topicalização e a focalização. Tais fatores contribuem para que o conteúdo, além de ser 

comunicado como em uma ativa (ordem direta) correspondente, receba destaque em alguma 

parte.   

Haiman (1983) associa o princípio da quantidade com uma informação nova 

(imprevisível), sendo que a extensão de um enunciado é proporcional ao fato de ele veicular 
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uma informação nova, desconhecida. O que já é conhecido é mais simples e, por isso, pode ser 

expresso por uma estrutura morfossintática menos complexa e menor. 

Proximidade: conceitos mais integrados no plano cognitivo se apresentam com maior 

grau de aderência morfossintática. Furtado da Cunha et al (2013, p. 23-4) explicam que “a 

contiguidade estrutural entre os morfemas de um vocábulo, ou entre os constituintes de um 

sintagma, ou ainda entre os enunciados num texto reflete a estreita relação entre os signos no 

nível conceitual”. A distância conceitual entre os termos que eles conceituam motiva 

iconicamente uma distância entre as expressões linguísticas. Um exemplo desse princípio, 

proposto por Furtado da Cunha et al (2013), é o que acontece com os intensificadores, haja vista 

que o morfema de superlativo vem integrado à palavra que modifica. Por exemplo, belíssimo 

em lugar de belo muitíssimo. O intensificador muitíssimo está de maneira tão integrada para 

salientar o sentido de belo, que eles se transformam em uma só palavra pelo acoplamento do 

sufixo isso a belo.   

Ordenação linear: esse princípio tem dois aspectos básicos: a informação mais tópica 

tem que vir em primeiro lugar; e a ordem das orações no discurso obedece à sequência temporal 

(FURTADO DA CUNHA et al, 2013). Na ordenação linear, o sujeito normalmente está no 

início da sentença e, atentando-se para a ordem das orações no discurso, em uma narrativa, o 

mais recorrente é que os fatos sejam narrados na ordem em que aconteceram.  

Pelo que se atesta nos princípios propostos por Givón (1984), existe uma estreita relação 

entre a forma da língua e a função por ela desempenhada, isto é, a língua é iconicamente 

motivada.  

 

 

1.3.4 Perspectiva 

 

A perspectiva diz respeito às diferentes maneiras como um evento do mundo pode ser 

visto, implicando diferentes codificações linguísticas para descrevê-lo. Ela se relaciona com o 

ponto de vista escolhido pelo usuário da língua para descrever um determinado evento. 

Langacker (2013, p. 73) explica que “se a conceituação (metaforicamente) é a visão de uma 

cena, a perspectiva é o arranjo de visualização, o aspecto mais óbvio de que é o ponto de vista 

assumido”.  

Por arranjo de visualização, Langacker (2013) entende a relação global entre os 

“espectadores” e a situação a ser “vista”, na qual “espectadores” (falante e ouvinte) apreendem 

os significados das expressões linguísticas.  
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Furtado da Cunha et al (2013, p.28), citando Talmy (2003), apresentam a seguinte 

ilustração acerca do que é uma perspectiva:  

 

Numa cena comercial de compra e venda, por exemplo, a atenção focal pode 

ser mapeada no vendedor, com menor atenção no restante, como em ‘O 

balconista vendeu o jarro ao floricultor’; ou a atenção pode voltar-se para o 

comprador, enquanto o restante fica menos saliente em termos cognitivos, 

como se dá em ‘O floricultor comprou o jarro do balconista’.  

 

 

Um arranjo como esse é classificado por Langacker (2013) como um arranjo padrão.  

Nessa modalidade, os interlocutores estão juntos em um local fixo, e a partir dele, observam e 

descrevem ocorrências do mundo real a sua volta. O autor adverte que esse arranjo é, com 

frequência, utilizado pelos linguistas para exemplos de frases inventadas que possuem fins 

ilustrativos básicos do tipo A lâmpada está acima da mesa ou João beijou Maria. 

Por ser um arranjo padrão, às vezes se torna obsoleto, mas ele é essencial para o 

substrato conceitual (significado) de uma expressão e é também responsável pela sua forma. 

Esse tipo de arranjo está na origem de outros arranjos como, por exemplo, na frase A lâmpada 

está sobre a mesa? Observa-se que a perspectiva entre uma interrogativa e uma afirmativa é 

diferente. Em uma frase interrogativa, estão envolvidas questões subjetivas e abstratas que não 

estão presentes na descrição de um evento real do mundo.  

Langacker (2013) alerta que grande parte da interação humana é feita sobre ocorrências 

não reais, quer dizer, envolvem noções como a de abstração, tempo, espaço, entidades virtuais 

ou imaginárias, enfim, situações que podem ser hipotéticas. As estruturas linguísticas que 

descrevem essas ocorrências se distanciam da perspectiva que apresenta um arranjo padrão, 

como o que ocorre em Se você tivesse perguntado por direções nós não teríamos nos perdido. 

Outro desvio do arranjo padrão diz respeito à posição do espectador em movimento, 

descrevendo o caminho desse movimento, como em Ela esteve adormecida por 30 quilômetros. 

O que faz com que esta sentença seja coerente é a consideração de que a perspectiva do falante 

é a do movimento temporal (LANGACKER, 2013). 

Quanto à separação no tempo ou no espaço, Langacker (2013) explica que as palavras  

aqui e agora, por exemplo, podem se referir ao local em que falante e ouvinte estão se for em 

uma conversação face a face, mas se há uma distância espacial (um telefonema), elas se referem 

somente à perspectiva do falante. Essas noções de perspectiva fazem parte do substrato 

conceitual que tem como referência o arranjo padrão e fornece uma estrutura conceptual para o 

entendimento dos demais arranjos que assumem diferentes perspectivas. Para Langacker 
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(2013), a apreensão que os espectadores têm da situação comunicativa torna a mensagem 

coerente e de fácil compreensão e ela é parte do substrato conceitual.  

Outras noções que também se relacionam com a questão da perspectiva são as de frente 

e atrás, por exemplo. Considerando um arranjo padrão, o ponto de vista diz respeito à 

localização real do falante e do ouvinte, fazendo que a mesma situação possa ser descrita de 

diferentes maneiras, resultando em diferentes interpretações. Nesse caso, a definição de frente 

e atrás dependerá da localização do espectador em relação à cena observada para configurar a 

perspectiva adotada. Langacker (2013) faz uma ilustração tendo como referência o trajeto (de 

onde parte a observação) e o ponto de referência (ponto de chegada da observação), como 

demonstrado na figura a seguir:  

 

 
Figura 4 - Perspectiva (Fonte: Langacker, 2013, p. 76) 

 

 

Considerando que VP indica o ponto de vista e a seta tracejada indica a visão do 

espectador, então, no quadro (a), a linha de visão parte do trajeto para o ponto de chegada; no 

quadro (b) a visão do observador é do ponto de chegada para o trajeto. Com isso, Langacker 

(2013, p. 76) mostra as diferentes perspectivas possíveis, considerando as noções de frente e 

atrás, esclarecendo que “o contraste semântico reside na escolha de trajeto e ponto de referência, 

não havendo diferença significativa no conteúdo ou perfilamento25”.  

A hipotética situação da descrição de uma cena envolvendo uma rocha e uma árvore, 

segundo as noções de trajeto e de ponto de vista, pode ser linguisticamente codificada, 

dependendo do ponto de vista assumido, com, por exemplo, as seguintes orações: 

(a) VP1 ---> (rocha) --- (árvore) <--- VP 2 

(b) VP1: A rocha (tr) está em frente da árvore (lm). A árvore (tr) está por trás da rocha (lm). 

(c) VP2: A árvore (tr) está em frente da rocha (lm). A rocha (tr) está por trás da árvore (lm) 

 

Langacker (2013) admite também a possibilidade da adoção de um ponto de vista 

fictício. As diferenças de perspectivas também são responsáveis pelas codificações de vozes. 

                                                           
25 Cf. trecho original: “[...] the semantic contrast resides in choice of trajector and landmark, there being no 

significant difference in content or profiling”.  
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Um evento pode ser mostrado em uma oração em voz ativa, por exemplo, mas esse mesmo 

evento pode ser mostrado a partir de uma perspectiva diferente, resultando em uma voz passiva. 

 

 

1.3.5 Informatividade  

 

A informatividade diz respeito ao conteúdo da informação compartilhado pelos 

interlocutores em um momento de interação verbal. Além da perspectiva, guiam também a 

organização do conteúdo as expectativas do falante em relação ao seu ouvinte. 

Dik (1997) apresenta um modelo que contemplava a proposta de informatividade. O 

autor apresentou um esquema de interação verbal, segundo o qual o falante elabora sua 

informação a partir de informações pragmáticas pressupostas sobre o interlocutor e, este, por 

sua vez, reconstrói a informação recebida conforme seus conhecimentos pragmáticos. 

No estudo da voz, especialmente da voz reflexiva inferida, a noção de informatividade 

é de extrema relevância, pois o apagamento do pronome pode estar correlacionado com a 

quantidade de informações disponíveis no entorno discursivo (textual ou extratextual), fazendo 

que o falante se organize linguisticamente na medida do que ele sabe que é conhecido por seu 

interlocutor.  Observe a ocorrência com o verbo esconder:  

 

(04) … PRIVAda mesmo antigamente era privadão mesmo… aí nóis… eu corri entre pra dentro meu 

pai falô assim… sai se não eu vô batê mais… falei não vô saí não o senhor vai batê ni/mim… aí eu 

fiquei queto… aí ele feis de conta que saiu… bateu o pé… feis de conta que ia em/bora… escondeu 

atrais da… na privada lá… aí eu saí pô ponta de pé… ele foi pegô eu puxô po braço… aí foi a taca 

sadia  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 8) 

 

Em (04), o falante está narrando uma história em que alguém (seu pai) se esconde. Todas 

as infomações fornecidas antes do uso do verbo esconder favorecem a construção pelo 

interlocutor de que o pai do narrador é que se escondeu e o falante tem conhecimento das 

informações que o interlocutor possui, assim, o narrador avalia como desnecessário informar 

novamente o OD na estrutura sintática e, como consequência, ocorre o apagamento do pronome.  

Isso significa que os fenômenos linguísticos requerem informações (quando são 

codificados) ou percepções (quando são analisados), além daquelas constantes na estrutura da 

oração (predicação e argumentos, satélites) para serem devidamente compreendidos, haja vista 

que, na interação, as informações são codificadas considerando-se não apenas os elementos 

linguísticos. Para Furtado da Cunha et al (2013, p. 26), 
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[...] o locutor não apenas procura dosar o conteúdo informacional em função 

do que supõe que seu parceiro já conhece ou não, mas também se esforça em 

monitorar/orientar o ponto de vista deste, visando a atingir determinado (s) 

objetivo (s). Para isso, conta tanto com o aparato linguístico (léxico-

gramatical), em suas múltiplas possibilidades de organização e codificação 

textual (GIVÓN, 2001), quanto com recursos extralinguísticos (gestos, 

expressões, dados do contexto interacional).   

 

 

Esses autores, citando Chafe (1987), explicam que a informatividade, com base no fluxo 

de informação, se relaciona com questões cognitivas e interacionais. Isto diz respeito aos 

aspectos cognitivos e interacionais da distribuição e codificação do conteúdo comunicado, 

considerando que o fluxo da informação se relaciona ao modo como o conteúdo do discurso é 

organizado pelo falante, e, tendo em vista o grau de acessibilidade do interlocutor à informação 

comunicada. Então, tanto a ordem dos elementos em uma oração quanto a sua codificação são 

dependentes da avaliação feita pelo locutor sobre o estado de ativação do conhecimento na 

mente do interlocutor. Todas essas avaliações só podem ser realizadas no momento da 

interação, em uso real da língua. Tanto as avaliações quanto as interpretações de uma 

informação só podem ser obtidas via percepção e cognição.  

Essas avaliações extrapolam os limites da sintaxe e da semântica e independem do 

tamanho do enunciado. Elas são explicáveis através da verificação de elementos relacionados 

com a função pragmática e com o componente conceptual da linguagem. Dizem respeito ao 

nível interpessoal e manifestam as “relações entre o falante, o destinatário e a mensagem ou 

conteúdo transmitido.” (NEVES, 2004, p. 93). Alguns elementos de natureza pragmática são 

perfil; foco; figura e fundo; dado e novo; e tópico.   

Segundo Langacker (2013), no conteúdo conceitual de um enunciado (expressão)26 há 

partes que podem se tornar mais relevantes. Isso depende de como o locutor organiza 

linguisticamente o enunciado, considerando todos os elementos envolvidos nesse evento. A 

relevância, que pode ser construída graças a alguns mecanismos linguísticos, é notada em 

função do olhar (perspectiva) que é destinado ao enunciado quando se percebe que algo é mais 

relevante. 

A expressão pode ser interpretada de maneira ampla, fazendo que seja percebido todo o 

conteúdo informado ou, então, a interpretação pode ser mais restrita, limitando-se a uma porção 

                                                           
26 Langacker (2013) emprega o termo expressão para se referir à codificação de um enunciado, que equivale à 

forma de uma oração.  
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do conteúdo, uma subestrutura em específico. Quando a interpretação é mais específica, 

concentrando-se no mais relevante, identifica-se o perfil. Em contraste e, ao mesmo tempo, em 

suporte ao perfil existe a base. Ela constitui o corpo de conteúdo conceitual e é o âmbito 

máximo do conteúdo informado.  Assim, o perfil é o foco de atenção dentro do escopo imediato 

de uma expressão (LANGACKER, 2013). 

O autor adverte que, em termos linguísticos, o perfil não ocorre de maneira concreta e 

sistematizada, uma vez que a língua envolve termos e conceitos abstratos. Tanto nos enunciados 

sobre fatos concretos quanto nos enunciados abstratos, o perfil é responsável por diferenças 

semânticas possíveis dentro de um conteúdo que possua a mesma base conceitual. As possíveis 

diferenças semânticas ocorrem em função do direcionamento da atenção sobre uma ou outra 

parte do conteúdo comunicado. O perfil, portanto, é um domínio cognitivo relativo à atenção 

destinada ao conteúdo considerado mais relevante dentro do comunicado.  

O foco diz respeito ao relevo existente em uma informação, observável pelo contrastre 

entre figura (primeiro plano ou foreground) vs. o fundo (pano de fundo ou backgroud). A parte 

em relevo é a figura, as demais constituem o fundo. Dessa maneira, figura e fundo são 

dispositivos linguísticos acessados quando se focaliza uma parte do enunciado, que pode 

ocorrer nos níveis sintático, textual e discursivo, utilizando-se para isso diversos recursos ou 

estratégias linguísticas.  

Cruse (2006), ao conceituar a figura, argumenta que ela é um dispositivo linguístico que 

aumenta a relevância de parte de um enunciado. A maneira mais evidente de se fazer isso é com 

“estresse enfático”, ou seja, no nível fonológico. Cruse (2006, p. 66) demonstra, por meio dos 

exemplos seguintes, como isso é possível.  

 

  (05) a) PETE did the washing up yesterday 

          PETE fez a lavagem ontem.  

          b) Pete did THE WASHING UP yesterday. 

          Pete fez A LAVAGEM ontem.  

          c) Pete did the washing up YESTERDAY. 

          Pete fez a lavagem ONTEM.  

 

O “estresse enfático”, ou entonação mais forte, é marcado pelas letras maiúsculas e 

objetiva destacar o item saliente. Quando isso é feito, o falante recruta para o enunciado vários 

pressupostos de ordem pragmática. O objetivo não é somente destacar uma palavra, mas, sim, 

agregar valores contextuais, sem que eles necessitem ser explicitados linguisticamente. Em (a), 

a ênfase em Pete remete à ideia da importância da limpeza feita por ele, isso, talvez, em 

contraste com a limpeza realizada por outra pessoa. Já em (b), o destaque é para a qualidade da 
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lavagem; isso se dá, sobretudo, em função do artigo definido que também é destacado, 

indicando que foi realizada uma boa lavagem. Em (c), o relevo está no dia, ontem, atribuindo 

significado ao tempo e ao que poderia ter decorrido nesse tempo. De toda maneira, o foco em 

cada uma das sentenças assume de fato significado contextual, haja vista que é ele que agrega 

mais informações para a interpretação de cada um dos elementos focalizados. Cada uma das 

palavras que recebe o foco assume com isso a posição de figura, enquanto que as demais são o 

fundo. Nota-se com isso que a relação figura vs. fundo é estabelecida por um arranjo 

supralinguístico, nos casos do exemplo (05), a entonação.  

Para Langacker (2013), a capacidade humana de colocar as entidades em posição de 

figura e de fundo diz respeito à cognição geral, que envolve uma experiência anterior para a 

interpretação de uma experiência subsequente. Linguisticamente, essas relações de experiência 

podem ser associadas de modo mais direto com a interpretação de metáforas, por exemplo.  O 

autor apresenta outras possibilidades para exemplificar os aspectos da focalização figura vs 

fundo.  

Uma dessas possibilidades diz respeito à visão enciclopédica do significado lexical. O 

item lexical possui um valor convencional que permite acesso a um conjunto de domínios27 

cognitivos (a matriz). Os domínios centrais, por serem mais acessíveis, estão em primeiro plano 

(figura) em contraste com os domínios mais periféricos (fundo). A observação do foco se torna 

mais acentuada quando um item lexical é selecionado para um contexto específico em um 

evento de uso, mais propriamente quando é inserido em um enunciado. O conceito que esse 

item assume no enunciado é figura em relação ao fundo, que é constituído pelos demais 

conceitos que fazem parte da matriz e não foram focados (LANGACKER, 2013). 

Outra possibilidade que envolve questões discursivas e pragmáticas é o fato de algumas 

expressões requererem outros conhecimentos de fundo para a sua compreensão. Langacker 

(2013) apresenta a seguinte expressão para exemplicar essa possibilidade: 

 

(06) Eu quero que você coloque os tomates enlatados na prateleira de cima da despensa. 

 

Pode-se falar razoavelmente de fundo e de primeiro plano para qualquer caso em que 

uma situação contextual mais ampla precede e de alguma maneira facilita a emergência de outra 

mais específica. 

                                                           
27 Domínio diz respeito aos múltiplos conceitos que podem existir em um item lexical. Em um momento de uso 

efetivo (em um enunciado), um item acionará apenas um desses conceitos.  
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Langacker (2013) argumenta que o enunciado em (06) requer um conhecimento cultural 

sobre armazenamento de alimentos e organização em prateleira, pois sem eles o receptor da 

informação poderia interpretar, por exemplo, que deveria remover os tomates das latas antes de 

serem colocados na prateleira. O enunciado representa a figura e os conhecimentos envolvidos 

em sua interpretação representam o fundo.  

Pelo que se pode notar, a visão de Langacker (2013) acerca de figura e fundo extrapola 

os limites da organização linguística para adentrar fronteiras cognitivo-perceptuais, ao atestar 

que os conceitos não podem ser pertinentemente assimilados se forem entendidos de maneira 

isolada, seja do contexto linguístico imediato ou de outros elementos da ordem extralinguística.  

A informatividade também pode ser observada na organização de um enunciado maior, 

por exemplo, no plano textual. Tanto a ordenação quanto a codificação dos elementos 

dependem da avaliação que o emissor do texto faz acerca do estado de ativação do 

conhecimento no interlocutor (FURTADO DA CUNHA et al, 2013).  Isso pode ser explicado 

mais pontualmente com as noções sobre dado e novo, as quais definem como uma informação 

é inserida em um texto.  

Halliday (1985) e Dik (1989) trazem considerações relevantes sobre as noções de dado 

e novo. Para eles, dado é o conteúdo que foi apresentado pelo falante/emissor como recuperável 

no texto ou na situação, e novo é o que constitui uma informação nova para o interlocutor.  

Segue abaixo um trecho de uma reportagem a que Furtado da Cunha et al. (2013, p.27) 

recorrem para explicar as noções de dado e novo: 

 

(07) Filho de policiais é assassinado na Linha Amarela. 

 

De acordo com a Divisão de Homicídios (DH), testemunhas contaram que uma moto 

não identificada emparelhou e o carona efetuou disparos contra a Captiva preta, placa 

LLH-9866, por volta das 21h. Rafael que dirigia o carro estava sozinho no veículo. Após 

ser atingido, ele colidiu com o carro. A vítima foi socorrida no Hospital Federal de 

Bonsucesso, mas não resistiu. O tiro fatal teria acertado a virilha dele. Os bandidos 

fugiram (O Dia, 20 jun. 2012) 

 

A informação uma moto é uma informação nova. Ela não é conhecida pelos 

interlocutores e, por isso, é introduzida no texto a partir de um sintagma nominal (SN) pleno e 

indefinido. Já o carona recupera parte conceitual de moto. O conhecimento compartilhado de 

todos acerca dessa modalidade de veículo permite a interpretação de que o carona é outro 

passageiro que ocupa a garupa da moto, por isso ele é introduzido por um SN pleno e definido. 

O pronome ele e o SN a vítima recuperam o nome Rafael e constituem, portanto, uma 
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informação anterior, isto é, dada. O SN definido o tiro, por extensão semântica, recupera 

disparos. E, por fim, bandidos, está dentro do frame de assalto. 

Percebe-se que o controle da quantidade e da natureza das informações é monitorado 

pelas informações que o emissor avalia que seus interlocutores possuem ou não, podendo ser 

classificadas em dois tipos. O primeiro tipo diz respeito às informações efetivamente 

fornecidas, como acontece quando o pronome ele recupera Rafael. Essas informações são 

classificadas como dado e novo. O outro tipo refere-se ao alcance semântico de outra 

informação como, por exemplo, bandido, que integra o campo semântico de assalto; para que 

haja um assalto é necessário o envolvimento de pessoas qualificadas como bandido, neste caso, 

as informações são classificadas como inferível ou disponível (FURTADO DA CUNHA et al., 

2013). 

Abaixo segue outro trecho em que é possível verificar como a evolução do texto se dá 

em função das informações de dado e novo que estão correlacionadas com a ausência da marca 

pronominal junto ao verbo, pois as informações sobre dado e novo e o referente do sujeito são 

equivalentes.  

 

(08) Inf. não porque... ah quem... quem... eu fico sabendo mais dos meus irmãos mais velho... porque 

eu::... como eu sou oitava né... então... num:: num lembro muita coisa não... eu sei que ele... eu... eu 

cheguei a conhecer minha vó... minha vó morou com a gente também... quando a minha mãe morreu... 

a::: aí ele... ela pegô... faleceu também... ele tinha um irmão que morreu também... morreu acidentado... 

só ficô ele... o pai dele abandonê ele ninguém sabe... pra onde que tá... aí fico nessa aí... num:: quase 

num sei muito da vida do meu pai não... ah eu sei que ele trabalhou no estado... aí teve um acidente lá... 

muito tempo né... ele trabalhou muito tempo no estado... aí depois que ele sofreu esse acidente... ele foi 

lá pro:: pro centro administrativo... aí lá ele trabalhou de pessoal do xérox... porque... pôs ele lá pra fazer 

qualquer coisa... aí lá ele ficou até aposentá... aí ele foi e aposentô... aposentô pelo tempo de serviço... 

aí depois que aposento cabô... num fez mais nada... aí rumô essa mulher... foi morá com essa mulher... 

e num deu certo e fico pra trás... ()... quem era... quem... quando a mamãe morreu...só dois que era 

solteiro... que era eu... e o meu irmão mais novo... o R:: o R... depois que ele casou... depois que a 

mamãe morreu que[...] 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 17) 

 

 

Percebe-se que a ausência dos pronomes reflexivos junto aos verbos lembrar, aposentar 

e casar não compromete a informação, pois ocorre a mesma identidade de referentes entre os 

Arg1 e Arg228. O Arg2 (que seria o pronome clítico) está omitido da estrutura argumental 

                                                           
28 Conforme a proposta de Dik (1997), uma oração se organiza a partir de uma estrutura argumental configurada 

pelo predicado (verbo) e por seus argumentos (Arg1 e Arg2). A casa do Arg1 é ocupada pelo sujeito, e a casa do 

Arg2 é ocupada pelo complemento (objeto), ou seja, tal como ela é linguisticamente organizada com itens lexicais 

e regras sintáticas. Toda estrutura argumental pressupõe uma estrutura subjacente que é um tipo de esquema 

conceptual que possibilita que orações se estruturem a partir dele (este esquema que é a estrutura argumental 

subjacente).  
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subjacente, porém subentendido na estrutura discursiva, enunciativa, ou seja, a referência do 

segundo argumento é conhecida e previsível pelo contexto discursivo precedente porque ela 

foi, por várias vezes, mencionada, anteriormente, na forma pronominal. O pronome eu, primeira 

pessoa do singular, junto ao verbo lembrar por três vezes; e, o pronome ele, terceira pessoa do 

singular, junto ao verbo aposentar por oito vezes. O verbo casar possui o mesmo referente 

sujeito de aposentar, portanto, segue a mesma sequência referencial. Assim, entende-se que a 

omissão do pronome junto aos verbos pode ocorrer sem prejuízos à significação porque ele já 

faz parte da informação dada, através da repetição dos pronomes. 

É possível que um pronome reflexivo se refira a um determinado tópico dado e, por isso, 

o interlocutor deixe de empregá-lo na elaboração da sentença. Pragmaticamente, o locutor 

supõe que o outro já tenha conhecimento de quem é o referente da ação verbal, uma vez que, 

discursivamente, a informação foi dada anteriormente. Para isso, haveria uma equivalência 

entre as identidades dos referentes, entre a informação nova e a informação dada. 

Neves (2007, p. 40) entende que é no nível pragmático que se define a necessidade ou 

não de argumentos na “oração efetivamente realizada”, e, ainda, o modo de realização de outros 

termos como pronome pessoal ou zero (elipse). Fazendo uma extensão dessa proposta, é 

possível inferir que a elipse de um pronome reflexivo, por exemplo, possa estar correlacionada 

a fatores pragmáticos.   

O tópico também é uma estratégia de codificação das informações. A noção de 

topicalização é muito associada com a de foco, haja vista que uma das alternativas para se dar 

saliência a uma informação (de lhe atribuir foco) é levá-la para o início do enunciado, para o 

seu topo, daí o nome topicalização. Estruturalmente, o tópico diz respeito à ordem das partes 

constituintes de um enunciado que possui uma mesma estrutura subjacente, ou seja, descreve 

um mesmo evento do mundo a partir de perspectivas diferentes. Para Dik (1997), um texto 

evolui a partir de um tópico discursivo e da inserção de outros tópicos: dado e novo. Os tópicos 

dados são recuperados, os novos são introduzidos e subtópicos são inferidos a partir dos tópicos 

existentes.  

 Dik (1997, p. 309) apresenta os seguintes exemplos para ilustrar essa situação:  

 

(09)  a) The DUCKling was killed by this farmer. 

         O paTInho foi morto pelo fazendeiro. 

         b) By this farmer the ducking was killed. 

         Pelo fazendeiro, o patinho foi morto. 
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Aparentemente, essas noções pragmáticas não se referem somente à ordem dos 

constituintes na oração. Dik (1997) explica que as duas sentenças (09a) e (09b), e outras muitas 

possíveis a partir da mesma estrutura subjacente, não são simplesmente intercambiáveis. Em 

alguns contextos, uma poderia ser pertinente, mas em outros não. A opção por uma sentença ou 

outra é feita tendo como referência o nível discursivo que define qual expressão é mais 

adequada para atender às necessidades comunicativas em uma determinada situação. Tópico e 

foco estão intimamente ligados com as situações contextuais em que são usados, pois, a partir 

de contextos diferentes, eles adquirem significações diferentes: a informatividade dos 

constituintes (tópico ou foco) é variável conforme a situação comunicativa em que eles são 

usados. Diz respeito também aos diferentes contextos, o nível informacional dos envolvidos na 

situação discursiva, que pode alterar as significações construídas ao longo do discurso (DIK, 

1997, p. 309-10). 

A significação discursiva é mantida pela relação entre o tópico e o foco, que é variável 

conforme o contexto discursivo. Assim, o sentido é construído conforme o alcance da coerência 

de um tipo textual, seja ele uma frase ou o texto de um livro. Dik (1997) explica que: 

i)  o discurso, quando visto no sentido amplo de qualquer texto coerente, trata das 

entidades (história, monólogo, diálogo, leitura etc); 

ii) o Tópico do Discurso (Tópico – D) é a melhor informação comunicada em cada 

entidade;  

iii)  no discurso pode haver diferentes Tópicos – D, organizados hierarquicamente; 

iv)  a noção de Tópico – D deve ser interpretada em relação à extensão do dircurso 

(livro, capítulo, seção, parágrafo, oração individual). 

Dessa maneira, a coerência significativa textual é construída considerando-se o contexto 

maior em que o texto se insere, sendo que a nova informação de uma sentença se associa a outra 

anteriormente dada e conhecida pelos sujeitos discursivos de maneira a recuperar o que foi dito 

ou a acrescentar uma nova informação. Considera-se para isso a informação pragmática que o 

interlocutor pressupõe que o destinatário possua sobre o tema tratado.  

 Furtado da Cunha et al (2013, p. 27), tendo como referência Tomasello (1998), 

ponderam que “o conteúdo proposicional é estruturado sintaticamente em função de demandas 

da circunstância comunicativa específica”. As diferentes possibilidades de perspectivização, 

que são definidas em função das circunstâncias comunicativas, determinam quem será o tópico 

e o foco.  

Assim, genericamente, é possível afirmar que a informatividade envolve o conteúdo 

semântico (em qualquer modalidade de organização independente do seu tamanho) e a dosagem 
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da informação a partir dos conhecimentos do emissor sobre os conhecimentos do receptor; e 

elementos perceptivos cognitivos.  

Percebe-se que as noções das funções pragmáticas são necessárias para a compreensão 

do fenômeno em estudo, em especial as noções de dado e novo, uma vez que o falante organiza 

seu enunciado a partir das informações pragmáticas que ele supõe ter o destinatário e, assim, 

entende que é desnecessário informar novamente no texto algo que já é conhecido, seja por um 

princípio de economia ou para não pecar em uma “redundância”. 

 

1.3.6 Analogia 

 

A analogia é uma capacidade cognitiva de domínio geral que diz respeito às associações 

significativas entre fatos/eventos/coisas diferentes. De modo geral, a analogia é um tipo de 

associação significativa. Bybee (2010, p. 58) demonstra com exemplos linguísticos e não 

linguísticos como ocorre um processo de analogia: 

 

(10)   a)  talk: talked :: leap : leaped 

          b)  1:  3 ::  3 :  9 

 

Em 10 (a), o sufixo ed foi associado à talk e esse uso, por analogia, foi expandido para 

leap¸ cuja flexão tradicional seria lept e não leaped. Um substantivo acrescido de flexão 

morfológica resulta em verbo, motivando o uso flexionado de outros substantivos, resultando 

em verbos. Situação semelhante tem ocorrido em português em que o sufixo desinencial é 

acrescido a substantivos originando novos verbos google > googlar. Já no caso numérico, 10 

(b), o mesmo raciocínio de triplicação utilizado no primeiro conjunto numérico (1:3) é replicado 

no segundo (3:9), uma sequência posterior seria (9: 27). O processo de analogia pressupõe uma 

base anterior que motiva o surgimento de uma forma posterior. 

Em termos linguísticos, a analogia refere-se ao processo de criação de novos enunciados 

com base em associações feitas com outros enunciados já existentes em experiências 

discursivas anteriores. Ela diz respeito à capacidade de criatividade e produtividade do falante 

ao operar com a língua. Normalmente, as novas formas são baseadas em semelhanças 

semânticas e fonológicas com formas anteriores.  

Traugott e Troudale (2013) entendem que as mudanças na língua ocorrem a partir de 

micropassos quando padrões de usos motivam inovações em usos de padrões correspondentes 

com base em processos de analogia e analogização. A analogia é um processo cognitivo de 

domínio geral, que, quando usado no domínio linguístico, envolve conceptualização linguística 
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e isso favorece a mudança na língua. A analogização se refere à mudança linguística motivada 

por uma analogia, em outras palavras, é como o pensamento analógico relaciona formas e 

significados originando outras formas e outros significados. Logo, a analogia é aplicável a 

qualquer tipo de experiência cognitiva e a analogização é limitada às experiências linguísticas.  

 Na linguística histórica, a analogia se refere à mudança de padrões morfológicos 

apenas, mas a ampliação desse paramêtro pode fazer com que ele se aplique também à sintaxe, 

em que expressões existentes motivam o surgimento de expressões inovadoras. Isto é, uma 

construção se desenvolve com base em outra existente e não somente com base em regras.  

Tendo como referência a esquematicidade da construção, novos itens passam a ser 

utilizados em lugar dos anteriores. Um exemplo observável no português falado, especialmente 

entre jovens, são as expressões deu certo e deu errado que têm resultado em deu bom e deu 

ruim. A construção formada por verbo e adjetivo sofre alteração no local (slot) destinado ao 

substantivo que é trocado por outro. Embora se mantenham os sentidos positivo e negativo, 

respectivamente, as novas construções apresentam alterações pragmáticas percebidas no nível 

da interação. Nesse caso, a analogia envolve um padrão além do morfológico e alcança a sintaxe 

por meio da remodelagem de uma estrutura a partir de usos semânticos semelhantes junto à 

estrutura anterior.  

No sentido estrito, isto é, no nível morfológico, a remodelagem se dá no interior da 

palavra tendo como referência a semelhança com outra palavra. Esse tipo de analogia foi 

observado por Bagno e Casseb-Galvão (no prelo) acerca do subsistema verbal de particípio 

passado do PB. Conforme os autores, na mudança do latim para o português “depreende-se um 

padrão morfológico para o particípio passado em português: {-do}, precedido da vogal 

temática, sendo que na segunda e na terceira conjugações há uma confluência em /i/.” Assim, 

os verbos mittĕre; messu-  e agĕre; actu- resultam respectivamente em meter; metido; agir; 

agido. Porém, verbos da primeira conjugação passaram a desenvolver um padrão diferente do 

padrão geral com base no que ocorria com os de segunda e terceira conjugações, como aceitar, 

que no padrão geral, é aceito ou aceite, e assume a variante aceitado. Essa variante é resultado 

de uma analogia no padrão morfológico feita em relação aos verbos da primeira conjugação. 

Essa analogia, se comparada com a da expressão deu certo > deu bom é estrita, pois se limita 

ao interior da palavra em que morfemas são associados e modificados. Já a analogização 

ocorrida na expressão (verbo e adjetivo), se realiza no nível sintático e, portanto, o processo 

analógico também ocorre no nível gramatical.  

Bagno e Casseb-Galvão (no prelo) também admitem “o postulado de base cognitivista 

que reconhece a analogia, em sentido amplo, como o principal mecanismo cognitivo motivador 
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das mudanças linguísticas”. Os autores destacam a atuação do mecanismo em diversas esferas 

que formam os sitemas linguísticos. E é exatamente nessa acepção que esta tese se apropria da 

teoria para entender a mudança em curso na elaboração da voz reflexiva, haja vista que a voz é 

uma construção de alcance sintático e semântico e envolve, simultaneamente, diferentes esferas 

de organização da língua.  

 A analogia revela-se como a habilidade para expandir posições esquemáticas em 

construções e o seu preenchimento com novos itens lexicais, sintagmas ou construções 

(BYBEE, 2010). Isso explica o que acontece em (10a), em que uma associação estabelecida 

entre talk vs talked, serve como parâmetro para o usuário da língua diante do uso de leap, 

levando-o a criar o uso leaped. Entretanto, Bybee (2010) adverte que, em termos linguísticos, 

o processo não é tão simples assim, pois o “uso de um novo item em uma construção requer 

muito conhecimento relacional ou de alinhamento estrutural, ambos são pré-requisitos para a 

analogia29” (BYBEE, 2010, p. 59).   

Como afirma Bybee (2010, p. 57), considerando-se 

a especificidade das construções e a maneira como elas são construídas pelas 

experiências com a língua, a probabilidade e aceitabilidade de um novo item 

é gradiente e baseada na extensão de similaridades de construções usadas a 

priori30.  

 

 

Um exemplo apresentado pela autora é a construção em inglês it drives a partir de it 

drives me crazy (me deixa louco). Por um processo de analogia, o adjetivo crazy é substituído 

por outros itens, porém mantém-se o mesmo sentido de perda de controle, como, por exemplo, 

it drives me bananas.  

Alonso e Cezario (2015, p. 66) apresentam como exemplo de analogia em português o 

caso da construção aspectual inceptiva [V1(Prep) V2inf]. O verbo começar é o V1 prototípico, 

do tipo começou a cantar e começou a chover. Pelo processo de analogia, outros verbos podem 

ser usados na posição de V1, assumindo o sentido da construção, como danar, desatar e pegar. 

Nos dados do FG, encontrou-se também um uso bem específico nessa construção, em que V1 

é substituído pelo verbo “garrar”, como se verifica nos exemplos seguintes:  

 

                                                           
29 Cf. trecho original: [“…] the use of a new item in a construction requires a lot of relational knowledge or 

structural alignment (Boas 2003), both of which are prerequisites for analogy (Gentner and Markman 1997).” 
30 Cf. trecho original: “[...] specificity of constructions and the way they are built up through experience with 

language, the probability and acceptability of a novel item is gradient and based on the extent of similarity to prior 

uses of the construction”.  
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(11)  [...] pode falá pra ela vim que nóis passa na hora… qu/eu quero… aí eu fiquei das mais alegre… 

falei ô Deus… mais o senhor é maravilhoso demais… eu garrei gritá o nome de Deus… falei ó Deus é 

essa casa memo… e ele pegô… peguei liguei pra ela falei pra ela  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 4) 

 

(12)  “[...] dento da minha barriga… e eu adorava chorá… oiava pessa barrigo:::na i ele num tava lá e 

mim dava uma tristeza danada garrava chorá garrava pensá que::: ladrão podia saltá minha casa podia 

mim batê fazê qualquer coisa comigo meu filho… eu garrei ficá com medo né? e ele só viajano… ele 

chegava saía cedo de madrugada e só chegava di noite em casa… e eu fui ficano muito sozinha aí eu 

garrava chorá eu falei não nóis tem que ímbora num tem jeito mais num guento ficá aqui desse jeito 

mais não… e ele trabalhava tinha o serviço dele né?” 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 4) 

 

 

Para Furtado da Cunha et al. (2013), o processo de analogia envolve a categorização. 

Isso pode ser constatado com os exemplos das construções [V1(Prep) V2inf], pois o falante tem 

que fazer uma segmentação da construção maior para que unidades menores fiquem 

categorizadas e sejam substituídas. Observa-se que o item substituído por outro da mesma 

categoria (verbo) mantém sempre na construção o sentido aspectual inceptivo. 

A analogia revela a criatividade do usuário da língua e da própria língua e é um 

importante mecanismo envolvido nas mudanças linguísticas. Bagno e Casseb-Galvão (no 

prelo), quando analisam o processo analógico na formação do particípio passado do PB, 

admitem que a variação decorrente desse fenômeno linguístico não foi, no início, totalmente 

referendada pela literatura normativa da língua, porém, mediante a generalização dos usos 

inovadores, especialmente com os verbos da primeira conjugação, que apresentam alternância 

entre o padrão geral e variantes, já se admite duplo particípio, para verbos como, aceitar > 

aceito/aceitado, empregar > empregado/empregue, gastar> gastado/gasto etc.   

As formas variantes se tornam mais frequentes, niveladas e, portanto, regularizadas, 

implicando a mudança linguística. Assim, as novas formas são admitidas pela literatura 

normativa. Para Bagno e Casseb-Galvão (no prelo), a origem do processo de mudança está nos 

processos análogicos.  

Algumas das formas variantes passaram a ser admitidas pela literatura normativa como 

decorrência de mudança linguística, atestada, pois as formas variantes se tornaram mais 

frequentes, niveladas e, portanto, regularizadas, por isso os autores defendem que as mudanças 

são fortemente conduzidas por processos analógicos. 

Um exemplo em português que reforça a ideia de Bybee (2010), para quem a analogia 

é um processo complexo que envolve conhecimento relacional ou alinhamento estrutural, 

desenvolvidos com base em semelhanças semânticas ou fonológicas, é a formação do particípio 
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passado com formas duplas. Esse é também o caso da elaboração da voz reflexiva, que também 

apresenta formas duplas, o que pode estar sendo motivado por semelhança semântica entre 

verbos percebida pelo usuário ao empregar o seu conhecimento relacional. Ele relaciona a 

semântica de um verbo envolvido em uma construção não pronominal (voz ativa) com a 

semântica de um verbo integrando uma construção pronominal (voz rflexiva), infere que os 

resultados significativos são semelhantes e opta por uma estrutura mais simples (sem a presença 

do pronome).  

A analogia é possível na língua porque tanto a organização quanto o sentido não se dão 

de maneira isolada, ao contrário, como defende a GC, todos os fenômenos na língua são 

construções integrantes de uma rede maior de sentidos, de maneira que, se um dos integrantes 

da construção é afetado, os demais também o são e, por consequência, a rede também é 

impactada. 

Bybee (2015) observa que uma das tendências na mudança analógica é a relação com a 

forma básica do paradigma. Essa interpretação só é possível porque a língua é vista em uma 

perspectiva construcional, pois admitir a existência de uma forma básica é admitir a existência 

de outras articuladas em uma rede. 

A voz ativa, por exemplo, representa uma forma básica em relação à voz reflexiva 

porque esta se constrói a partir de princípios existentes naquela. Por isso, elas integram uma 

rede, da qual as outras vozes também fazem parte. 

 Segundo a autora, as formas básicas não são marcadas e servem de paradigma para a 

formação de novas formas. As formas básicas são mais frequentes e, por isso, assumem maior 

representação na memória e são mais resistentes à mudança.  

O objeto desta tese é uma construção no sentido amplo, isto é, um padrão sintático 

convencionalizado. Bybee (2015) entende que padrões como esses, por exemplo, a construção 

passiva, possuem lacunas (slots) para serem preenchidas com diversos itens lexicais e isso 

confere a natureza esquemática dessas construções. 

Nesse sentido, a voz reflexiva é uma construção altamente abstrata porque a sua 

caracterização não depende unicamente do preenchimento dos slots, mas depende também do 

tipo de significação criado a partir do preenchimento: não basta que sujeito, verbo e objeto 

estejam em seus respectivos slots, é necessário também a correferência entre sujeito e objeto. 

Acrescenta-se ainda que essa modalidade de voz também tem ocorrido sem o preenchimento 

de um dos slots. Tudo isso favorece a densidade do seu nível de abstração. Considerar uma 

construção como um parâmetro forma e significado significa reconhecer que ela veicula um 

significado que está além do significado das partes (BYBEE, 2015). Assim, a construção 
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reflexiva é portadora dos sentidos de agentividade e passividade atribuídos simultaneamente ao 

sujeito. 

 A voz é então uma construção e, como tal, está suscetível às mudanças estimuladas por 

diversos fatores, dentre eles a analogia. 

Segundo Bybee (2015), as mudanças nas construções incluem expansão do espectro do 

uso ou também a diminuição desse espectro. É possível, ainda, o desaparecimento total de 

construções na língua quando outras assumem suas funções. A mudança em construção tem 

origem em uma base discursiva e processos analógicos favorecem as relações nessa base. 

Tais processos são semelhantes aos que ocorrem com o nivelamento analógico 

verificado na mudança morfológica, por exemplo. Uma construção ao se tornar mais frequente 

serve de base para a mudança, ou seja, ela se torna produtiva porque se aplica a novos usos em 

que outros itens lexicais podem ser usados nos slots. Ao contrário, uma forma equivalente mas 

menos frequente é menos produtiva e sujeita ao desaparecimento.  Formas mais frequentes são, 

normalmente, formas básicas. 

A hipótese de Bybee (2015, p. 102) é a de que “formas de maior frequência resistem à 

mudança fundada na estrutura de outras formas ou padrões e têm maior probabilidade de servir 

de base para tais mudanças em formas de menor frequência.31” 

O objeto de análise desta tese tem se mostrado favorecido por mecanismos de analogia, 

sobretudo, a analogia entre construções nas quais o nível de esquematicidade é mais denso e, 

por isso, elas são altamente suscetíveis às motivações discursivas. As formas das vozes ativa e 

da voz média não clítica têm se revelado formas básicas em relação à forma da voz reflexiva, 

por isso são mais frequentes, produtivas e com maior representação na memória. Processos 

análogicos realizados com essas formas básicas podem estar na motivação da mudança da voz 

reflexiva. A elaboração da voz reflexiva não marcada, por um processo de analogia, pode estar 

ocorrendo porque a sua forma é idêntica à forma de uma voz ativa. Além da semelhança entre 

a interface formal, outros traços relativos ao sentido da voz reflexiva não marcada também 

podem ser análogos a traços significativos presentes na voz ativa e na voz média não clítica.  

Os processos analógicos entre as formas não marcada da voz reflexiva e as vozes ativa 

e média não clítica são favorecidos especialmente porque a a voz ativa é mais frequente, 

conforme a hipótese de Bybee (2015), e, por isso, podem exercer pressão sobre as formas menos 

frequentes, como a voz reflexiva marcada.  

 

                                                           
31 Cf. trecho original: “High-frequency forms are resistant to chanfe on the basis of the structure of other forms or 

patternes, and mora likely to serve as the basis of such change in low-frequency forms”. 
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1.3.7 Memória rica 

 

A memória rica diz respeito a mais uma atividade cognitiva de domínio geral que 

envolve a capacidade humana de memorizar informações e estabelecer relações produtivas 

conforme as necessidades de interação, sejam elas linguísticas ou não.  

Para Bybee (2010), a língua é uma das formas mais sistemáticas e complexas do 

comportamento humano. Para isso, envolve diversas atividades inerentes ao pensamento e à 

percepção, que constituem os processos subjacentes, os quais são responsáveis pela sustentação 

da estrutura da língua. Dentre esses processos, está também a memória rica.  

A memória rica “refere-se ao armazenamento na memória dos detalhes da experiência 

linguística, incluindo detalhe fonético para palavras e frases, contextos de uso, significados e 

inferências associadas a enunciados32” (BYBEE, 2010, p. 7). Observa-se que essa memória é 

configurada e constituída pela experiência linguística e pela capacidade de associações e 

inferências entre fatos linguísticos. Se não fosse mais essa capacidade, a memória seria 

insuficiente para armazenar tantas informações isoladas para se referir às múltiplas 

necessidades de comunicação.  

Os processos cognitivos de domínio geral se inter-relacionam e se favorecem. A 

memória rica, por exemplo, é mapeada pela categorização em representações existentes. Essas 

representações são organizadas em uma espécie de ficha da experiência da língua que são 

consideradas idênticas, de modo a causar um impacto sobre as representações cognitivas.  

Bybee (2010) defende que as relações são estabelecidas nos diferentes níveis da 

linguagem e ao longo de várias dimensões, por exemplo, as palavras podem se agrupar 

considerando aspectos fonéticos ou semânticos, estabelecendo as relações entre elas, por meio 

da habilidade da memória rica. Marcas morfológicas emergentes, como os sufixos que indicam 

os tempos verbais, surgem para marcar a associação significativa entre esse grupo de palavras, 

formando uma estocagem de memória. Segundo a autora, a representação da memória rica é 

importante para descrever e explicar a maneira específica como as palavras ou as sequências de 

palavras acumulam suas propriedades particulares ao serem empregadas em contextos 

específicos. Cumpre ainda destacar que as experiências com a linguagem estocadas na memória 

adquirem significação porque são intimamente associadas com os contextos específicos de uso. 

                                                           
32 Cf. trecho original: “Rich memory refers to the memory storage of the details of experience with language, 

including phonetic detail for words and phrases, contexts of use, meanings and inferences associated with 

utterances”.  
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Todos os pressupostos e princípios mostrados neste capítulo sustentam a concepção de 

que a gramática emerge e se molda em meio a situações discursivas e apresentam uma 

motivação cognitiva, e servem de base para a teoria da Gramática de Construções, perspectiva 

teórica que sustenta esta análise e que será apresentada no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

A Gramática de Construções 

 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos da Gramática de Construções. 

O termo “Gramática de Construções” refere-se a um corpo epistemológico que entende a língua 

como uma rede de construções, definidas genericamente como pareamento entre a forma e o 

significado. Entre os autores afiliados a essa teoria, esta pesquisa recorre principalmente a 

Goldberg (1995, 2006), Croft (2001), Bybee (2010, 2015) Traugott (2008) e Traugott e 

Trousdale (2013).  

São apresentados os princípios construcionalistas, a noção de rede construcional e sua 

implicação para os estudos da mudança linguística.  

 

2.1 Princípios da proposta construcionista 

 

A Gramática de Construções (GC) está no abrigo das discussões linguísticas 

estabelecidas pela LFCU, que, por sua vez, se configura a partir dos princípios da Linguística 

Funcional e da Linguística Cognitiva e tem se solidificado como um quadro teórico-

metodológico subsidiador de pesquisas linguísticas voltadas para os deslizamentos funcionais 

dos usos da língua.  

Nesta pesquisa admite-se que a voz reflexiva é uma construção esquemática que pode 

ser reelaborada em outras subconstruções resultando em diferentes organizações linguísticas da 

reflexividade33.  Esta ideia será sustentada pelas propostas de Bybee (2008, 2010, 2015), Croft 

(2001), Goldberg (1995, 2006), Traugott (2008) e Traugott e Trousdale (2013). Essas propostas, 

que se completam, admitem a língua como uma rede de construções e a percepção das 

generalizações possíveis dentro dessa rede auxilia o entendimento da organização da língua e 

das mudanças que afetam as formas e os significados.  

                                                           
33 Considera-se aqui que a reflexividade é um domínio cognitivo e a voz reflexiva é um fenômeno gramatical. O 

objeto desta pesquisa é a voz reflexiva, mas em muitos momentos da análise é preciso recorrer à noção de domínio 

da reflexividade, principalmente como se verá no capítulo 4.  
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 Goldberg (1995) reconhece que os padrões sentenciais básicos são construções. Além 

disso, a autora propõe a teoria sobre o perfilamento, segundo a qual a transitividade também se 

torna responsável pela organização de uma oração. 

O princípio básico da Gramática de Construções reside na concepção de que a língua se 

organiza em construções que são configuradas pela reunião de elementos cognitivos e 

linguísticos em uso efetivo. Como explicam Furtado da Cunha et al. (2013, p. 14), “ todos os 

elementos que compõem o processo que leva ao desenvolvimento de novas construções 

gramaticais surgem do uso da língua em contexto e envolvem habilidades e estratégias 

cognitivas que também são mobilizadas em tarefas não linguísticas”.  

Os autores esclarecem ainda que alguns dos pressupostos básicos da GC são: a rejeição 

à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da pragmática às análises, a não distinção 

rígida entre léxico e gramática, e a estreita relação entre a estrutura da língua e o uso que é feito 

dela em contextos reais de comunicação. Assim, uma construção é concebida e se propõe como 

instrumento de análise da língua a partir da integração desses pressupostos.  

Tendo como sustentação primária a não separação rígida entre o léxico e a gramática, a 

GC admite que a unidade básica da gramática é a construção. Por construção, entende-se 

qualquer elemento na língua, independente do seu tamanho, que se associe diretamente a algum 

sentido ou função pragmática, daí decorre a definição simplificada de que uma construção é um 

par de forma e de sentido. A respeito da relação entre a forma e o sentido, Lakoff (1987), em 

uma abordagem unicamente cognitiva34, pronunciou-se explicando que a construção gramatical 

é um par forma-sentido, sendo a forma um conjunto de condições da forma sintática e 

fonológica, e o sentido é um conjunto de condições de significado e uso. 

A definição clássica de construção, a partir de Goldberg (1995, 2006) e Croft (2001), é 

que ela é um pareamento de forma e de significado, e representa a unidade básica da língua, 

que, por sua vez, não é vista por essa abordagem teórica com uma distinção rígida entre léxico 

e sintaxe. A construção é qualquer elemento formal, independentemente do tamanho, que se 

associe a algum significado, função pragmática ou estrutura informacional. Como 

consequência, a língua é vista como um “conjunto de construções específicas e hierarquizadas 

que, interconectadas, compõem uma ampla rede, na qual propriedades fonológicas, 

morfossintáticas, semânticas e pragmáticas se encontram integradas” (ROSÁRIO; OLIVEIRA, 

inédito).  

                                                           
34 Já em 1987, Lakoff prenunciava, a partir da visão cognitivista, que a língua se organizava em construções, 

entretanto nessa obra o enfoque sobre a língua não era ainda uma proposta de gramática de construções, como 

assim o fizeram Goldberg (1995) e Croft (2001).  
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A construção não é o uso. Ela é um padrão para o uso, que é instanciado no uso da 

língua. As múltiplas construções existentes na língua são cognitivamente armazenadas e 

utilizadas conforme as necessidades comunicativas dos usuários e estão correlacionadas aos 

contextos de uso. Por isso, os significados são construídos no momento do uso a partir da fusão 

entre forma e sentido. Para Goldberg (1995), há uma distinção entre construções lexicais e 

construções sintáticas, que reside no nível de complexidade interna de cada uma delas.  

A figura 2 ilustra a representação da construção, uma visão esquemática de uma 

construção proposta por Croft (2001, p.18), denominada pelo autor de A estrutura simbólica de 

uma construção. 

 

 

Figura 5 - Modelo da estrutura simbólica na Gramática de Construções Radical (Fonte: Croft, 2001) 

 

Segundo a figura 5, a construção é um imbricamento de forma e significado, de maneira 

que não há primazia de um sobre o outro. O vínculo simbólico existente entre a forma e o 

significado é de fato o mais relevante para se compreender as relações de representação e 

significação nas línguas. Esse vínculo pressupõe uma correspondência de traços sintáticos e 

semântico-discursivos. A construção é abstrata, um padrão de uso, e é instanciada no momento 

de uso efetivo da língua.  

Nota-se que a estrutura simbólica de Croft (2001) sobre a construção ressalta a 

importância atribuída tanto ao contexto interno quanto ao contexto circunstancial. Oliveira 

(2015, p. 24) se pronuncia a esse respeito, explicando que o contexto deve ser “considerado em 

dupla e correlacionada dimensão – contexto de forma (fonética, morfologia e sintaxe) e 

contexto de sentido (semântica, pragmática e discurso)”. Para a autora, as duas dimensões 

motivam os usos linguísticos e são motivadas por eles. Portanto, essas dimensões são relevantes 

para que se possa entender uma construção instanciada durante um uso efetivo da língua.  
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Considerando que a gramática não é vista a partir da rígida divisão entre léxico e 

gramática, o tamanho da construção é variável. A esse respeito, Martelotta (2011, p. 85) explica 

que 

a noção de construção cobre uma variedade de unidades linguísticas, 

distribuindo-se num continuum que engloba desde morfemas simples, 

passando por palavras multimorfêmicas, expressões idiomáticas, sintagmas 

fixos com significado composicional, até padrões sintáticos abstratos.  

 

Segundo as propostas de Goldberg (1995, 2006) e Croft (2001), a construção é um 

esquema simbólico, a partir do qual são instanciados os componentes gramaticais. Ela é um 

esquema porque é abstrata e também porque na sua configuração estão envolvidos fatores do 

nível linguístico (sintático, semântico e conceitual) e também do nível não linguístico (contexto 

e conceptualização). Isso porque o mundo não é percebido por meio de palavras isoladas, mas 

sim por uma rede de ligações entre partes que fazem sentido conjuntamente.  

Goldberg (2006) considera que o modelo de construções permite que a língua seja 

observada tanto a partir de generalizações amplas quanto de padrões específicos. As 

estruturas conceptuais são universais, porém as construções são específicas de cada língua, haja 

vista que a ligação simbólica entre a forma e o significado é interna à construção. Para a autora, 

a língua, e por consequência as construções, são aprendidas/construídas tendo como base o 

input, a cognição geral, a pragmática e os processos de restrição. A língua é vista de maneira 

geral e específica. 

Tomando como referência a reflexividade, a transitividade de uma oração organizada 

na voz reflexiva pode ser associada a uma generalização ampla. A língua possui grandes 

esquemas disponíveis, tais como a transitividade, e a relação sujeito-objeto equivale 

parcialmente ao que Traugott e Trousdale (2013) denominam esquema ou macroconstrução. Já 

a reflexividade é um esquema elaborado a partir dessas macroconstruções, podendo assumir 

padrões específicos conforme as línguas e as circunstâncias contextuais. Esses autores definem 

as construções quanto ao tamanho em micronível e nível-esquemático. 

O nível esquemático funciona mesmo como uma grade que pode ser preenchida, cada 

compartimento é chamado de slot. Um exemplo de uso de uma construção no nível 

esquemático, em português, seria quanto mais (  )  mais (  ). Os locais vagos (slots) podem ser 

preenchidos na interação conforme as necessidades comunicativas, como em:   quanto mais 

rico mais humilde, quanto mais ganha mais gasta. Outro exemplo é a construção V dar Adj 

(verbo dar flexionado + adjetivo), instanciada pelos construtos deu certo, deu errado e, em usos 

mais inovadores, é possível conferir deu bom e deu ruim.  
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Retomando a reflexividade prototípica, que pode ser representada genericamente pela 

construção [SNag Vação SPcorref.S/at/ pac] cada uma dessas partes (sujeito, verbo, objeto 

pronominal) são slots a serem preenchidos. Quanto às diferenças entre a construção da 

reflexividade e a construção quanto mais (  )  mais ( ), por exemplo, tem-se que, nesta, alguns 

itens lexicais quantificadores (quanto e mais) já são cristalizados, variando apenas os verbos 

que preenchem os slots. A construção da reflexividade é totalmente esquemática, abstrata e 

virtual. Nela, não estão fixados itens linguísticos, ela está no plano de uma construção de 

relações sintáticas de acordo com a definição de construção de Goldberg (1995). 

Goldberg (1995; 2006) designa a organização das sentenças como formas de superfície 

(Suj. V. Obj.). A partir da semântica e das relações estabelecidas pelo verbo na oração, 

“diferentes formas de superfície são tipicamente associadas com semântica superficialmente 

diferente e/ou com funções discursivas.35” (GOLDBERG, 2006, p. 9). Para a autora, as 

construções podem ser morfemas, palavras, sintagmas e sentenças. As sentenças básicas 

instanciam construções que codificam como sentido básico uma cena da experiência humana.  

Uma transferência, por exemplo, é uma cena da experiência humana que pode ser 

representada pela forma de superfície Suj. V. Obj.1 Obj.2. Essa forma instancia uma construção 

bitransitiva, a qual requer que o argumento objeto seja [+ animado] e capaz de receber o item 

transferido. A autora representa com a seguinte figura uma construção detransitiva:  

 

 
 

Figura 6 – Construção detransitiva (Fonte: Goldberg, 2006, p. 20). 

 

A construção é estruturada a partir da semântica do verbo e da natureza da experiência 

humana que ele descreve. A construção envolve tudo que pode ser visualizado na figura, e a 

forma de superfície é a organização sintática. A autora considera o papel semântico do verbo 

fundamental para a construção bitransitiva. É a natureza da “intenção de causar e receber” que 

leva à detransitividade. Nessa configuração, o rec-Obj1 é considerado como secundário porque 

                                                           
35 Cf. trecho original: “Different surface forms are typically associated with slightly different semantic and/or 

discourse functions”.  
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não faz, originalmente, parte dos argumentos da construção básica (Suj. e Obj). Ele é 

requisitado como um argumento próprio do verbo e, com isso, integra a construção.  

 Goldberg (1995) identifica o Obj2 da construção detransitiva como paciente e o Obj1 

como receptor, a fim de ratificar que o Obj2 é primariamente requisitado na construção e que é 

integrado pelo significado inerente ao verbo. Ela explica que:  “as linhas tracejadas indicam 

que o papel argumento da construção pode estar contribuindo para a construção sem um papel 

correspondente existente como parte do significado verbal inerente. Isto é, um papel 

participante correspondente do verbo pode existir, mas não precisa36” (GOLDBERG, 2006 p. 

21). Em (01) há exemplos de outras construções consideradas por Goldberg como bitransitivas: 

 

(01)   a) Mina bought a book for Mel! 

          b) Mina bought Mel a book. 

          c) Mina sent a book to Mel! 

          d) Mina sent Mel a book. 

         (GOLDBERG, 2006, p. 26) 

 

A construção pode ser instanciada por diferentes maneiras de organização (formas de 

superfície). Em (01a) e (01b), o tema é o “livro”, “Mel” é o tópico secundário e livro é mais 

relevante para o verbo “comprar” do que “Mel”. Então, “livro” integra primariamente a 

construção, a fim de cumprir com a transitividade. A semântica do verbo comprar não solicita 

necessariamente outro complemento (receptor), mas essa solicitação pode ocorrer na 

elaboração na construção.  

Partindo de diferentes codificações de cenas de experiência humana, Goldberg (1995, 

p. 3) apresenta cinco tipos de construções que podem ser instanciadas como sentenças básicas: 

Construção bitransitiva:    

X CAUSA Y RECEBER Z                         SUJ + VERBO+ OBJ 1 + OBJ 2  

                                                                             Pat faxed Bill the letter. 

 

Construção de movimento causado:  

X CAUSA Y MOVER-SE PARA Z             SUJ+ VERBO+ OBJ+ OBLÍQUO 

                                                                                            Pat sneezed the napkin off the table. 

 

Construção resultativa: 

X CAUSA Y TONAR-SE Z                         SUJ + VERBO+ OBJ + X COMPL 

                                                           
36 Cf. trecho original: “Dashed lines indicate that the argument role of the construction may be contributed by the 

construction without a corresponding role existing as part of the inherent verbal meaning. That is, a corresponding 

participant role of the verb may exist, but need not”.  
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                                                                           She kissed him unconscious. 

 

Construção de movimento intransitivo:  

X MOVE-SE EM Y                                       SUJ+ VERBO+ OBLÍQUO 

                                                                             The fly buzzed into the room. 

 

Construção conativa: 

X DIRECIONA UMA AÇÃO PARA Y      SUJ+ VERBO+ OBJ 

                                                                           Sam kicked at Bill. 

 

 

A construção é definida semanticamente, considerando-se a diátese do verbo e o tipo de 

ação que ele descreve. As bitransitivas envolvem um predicado com três argumentos (agente, 

beneficiário e tema). Esses papéis semânticos correspondem às três principais entidades 

envolvidas na semântica do verbo enviar. A construção detransitiva replica um padrão de 

construção armazenado em que as condições cognitivas do verbo determinam o perfilamento. 

Cada uma das cinco construções representa generalizações que se configuram como padrões 

armazenados.  

Cada construção é propícia para a semântica do verbo, pela mesma forma como o 

significado do verbo colabora para a semântica da construção. Os significados se completam. 

O verbo propõe uma moldura de cena que define os papéis temáticos e as funções argumentais 

dos participantes da construção (agente, paciente, alvo).   

Goldberg (1995) pondera que, em uma abordagem construcional, a construção é 

responsável, a partir de suas organizações particulares, por diferenças sistemáticas no sentido 

de um mesmo verbo empregado em diferentes construções, isto é, o significado é obtido pela 

integração dos termos na sentença e os papéis que eles desempenham.  

Esses papéis, que a autora chama de papéis perfilados, designam as relações 

gramaticais (sujeito, objeto direto, objeto indireto) (GOLDBERG, 1995). Ela esclarece ainda 

que em alguns momentos, sob condições cognitivas específicas, alguns dos papéis perfilados 

podem não ser expressos na sentença.  

Sumariamente, a cognição linguística é contínua aos demais sistemas cognitivos. Assim, 

a linguagem não é autônoma e esses outros sistemas interferem na linguagem, por isso a 

gramática é uma rede de construções que integra a forma e o significado, conferindo uma 

continuidade básica entre sintaxe e léxico sustentada pelo uso.  

Por isso, a perspectiva da detransitividade na análise construcional tem se mostrado 

muito produtiva, uma vez que apresenta a integração entre os componentes linguísticos, 
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articulados cognitivamente. Goldberg (2006, p. 220) mostra como a estrutura argumental 

exigida é determinada pela semântica do verbo, conforme consta em (02): 

 

(02) a) Chris gave Pat a ball. 

        b) Pat put the ball on the table. 

 

Para a autora, as formas e as interpretações gerais das sentenças são determinadas pela 

semântica e/ou interpretação sintática que são expressas pelo verbo. 

Assim, as significações dos verbos give (dar) e put (colocar) definem quantos 

argumentos/papéis perfilados devem constar na estrutura para que haja um sentido geral da 

sentença. O verbo give requer uma estrutura sentencial com, no mínimo, três argumentos para 

que possa haver um sentido geral da sentença, que se organiza em: sujeito, verbo, objeto 1 e 

objeto 2. Em (2a), os objetos devem necessariamente ser um “receptor/paciente” e “entidade 

dada/alvo”. Já em (2b), um dos objetos deve cumprir o papel de locatário. Assim, as escolhas 

desses itens devem atender às significações a que eles se prestaram. 

Associando-se a proposta de Goldberg (1995) sobre os papéis perfilados com o estudo 

da voz reflexiva, compreende-se que a mesma exigência argumental do verbo dar não ocorreria 

para um outro verbo como cortar.  Este verbo perfila dois argumentos, um agente e outro alvo 

do processo verbal, como em: 

 

(03) a) O menino cortou o pão. 

        b) O menino cortou o dedo. 

        c) O menino cortou-se.  

 

Em qualquer uma das três sentenças em (03), é possível obter uma significação geral, 

pois, embora os objetos pertençam a categorias semânticas diferentes, eles cumprem os papéis 

para os quais foram requeridos: “dedo”, “pão” ou o pronome reflexivo se (indicativo da 

reflexividade verbal) podem ser alvo do ato de cortar. 

A Gramática de Construções pretende compreender a estrutura sintática, além das regras 

predeterminadas e fixas, que Croft e Cruse (2004) classificam como “regras da sintaxe regular”. 

As regras regulares não são suficientes para entender sentenças como: 

 

(04) a) Spill the beans. 

        b) Abotoar o paletó. 

        c) Chutar o pau da barraca.  

 



76 

 

Essas sentenças atendem à prescrição de uma sintaxe regular (verbo + complementos), 

mas, considerando apenas a ordem sintática, o usuário jamais chegaria ao significado real das 

sentenças. Os significados somente podem ser construídos quando se leva em conta a 

dinamicidade da língua, os processos cognitivos e os contextos de uso. Sentenças com em (04) 

acionam uma realidade extralinguística, são do domínio popular e, em geral, nelas os 

significados das partes que as compõem não correspondem ao significado da sentença. As 

partes são absolutamente entrincheiradas porque existe entre elas um vínculo muito forte, 

implicando um olhar conjunto, da forma e do significado. Com isso, entende-se que construção 

não se limita nem à forma nem ao significado, mas sim ao conjunto dessas interfaces, e que a 

sua interpretação somente é possível mediante uma visão ampla sobre a língua e sobre os fatores 

externos ao sistema linguístico.  

A visão holística sobre a língua está presente também na proposta de Traugott (2008) e 

Traugott e Trousdale (2013), que, assim como Goldberg (1995, 2006), acreditam que a língua 

é organizada por uma rede de construções interdependentes e os padrões linguísticos são 

aprendidos e mantidos por meio de construções. Esses autores não acreditam na separação 

rigorosa entre léxico e gramática, e, sim, que eles integram um continuum que abriga desde 

unidades monomorfêmicas até sequências de sentenças maiores, envolvendo os níveis 

morfossintático e semântico, com a ressalva de que, para a GC, a gramática não possui módulos 

separados para fonética, sintaxe e semântica. As categorias desses níveis de análise são 

gradientes, favorecendo as mudanças na língua. 

 

2.2 Mudança linguística na perspectiva construcionista  

 

A teoria da GC pode ser compreendida como um refinamento, quando aplicada à análise 

de processo de mudança como a gramaticalização, por exemplo, pois deixa de observar 

fenômenos no nível da cláusula (redução de forma e de sentido; dependência morfossintática) 

e amplia o foco para os níveis semântico-pragmáticos e textuais-discursivo, daí a extrema 

relevância do contexto de uso. (OLIVEIRA, 2015). 

Nesse sentido, Traugott (2008) apresenta uma proposta de gramaticalização de 

construções como um processo de mudança linguística que se inicia com neoanálise e analogia 

no nível pragmático (contextos de uso efetivo), depois acontece no semântico e, por fim, na 

forma da língua. Tais estágios correspondem à inovação, convencionalização e mudança, 

discutidos na seção sobre mudança linguística. 
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Traugott (2008) apresenta estágios hierárquicos da gramaticalização de construções que 

possibilitam tanto a percepção da língua como uma rede quanto uma metodologia para análise 

de construções. A autora intitula esses estágios de “Trajetória de mudança construcional” e os 

organiza visualmente por meio da figura seguinte: 

 

 

Macroconstrução 

(esquema abstrato e virtual) 

 

Mesoconstrução 

(conjunto de construções específicas, com função semelhante) 

 

Microconstrução 

(construção type individual 

 

Construto 

(token empiricamente comprovado, locus da pesquisa funcionalista) 

 

Figura 7 - Trajetória de mudança construcional (Fonte: Traugott, 2008). 

 

 

Esses estágios ou padrões construcionais se inter-relacionam de maneira cíclica. As 

setas para cima indicam a fixação de construções ao se criarem esquemas mais abstratos, a 

partir do uso efetivo (construto). Os passos inovação, convencionalização e mudança explicam 

esse processo. É no construto que ocorre a inovação, que pode se tornar uma mudança e se fixar 

na língua como uma macroconstrução. As setas para baixo explicam-se pela capacidade de 

analogização do usuário, uma vez que o esquema virtual superior fornece subsídios para a 

criação de novos usos linguísticos. 

A macroconstrução é um esquema abstrato e virtual, como o é a transitividade, um 

grande esquema disponível. Já a relação sujeito e objeto pode ser considerada uma 

macroconstruções. Conjuntos mais específicos como tipos de predicado e de sujeito são 

considerados mesoconstruções. As microconstruções se relacionam com a frequência type 

(classe de tipos). E o construto é a frequência token (itens em construção), o uso real que 

instancia a construção (macro ou meso).  

Levando-se em consideração os estágios hierárquicos de gramaticalização de 

construções, a voz reflexiva, como um processo mais específico, pode ser classificada como 

uma mesoconstrução [SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac]  e as suas variações, como por exemplo a voz 
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reflexiva prototípica não marcada, é uma microconstrução [SN   Vação   ø] . Essas duas diferentes 

maneiras da voz reflexiva atualizam a transitividade que é uma macroconstrução.  

Croft, Goldberg e Traugott e Trousdale, no conjunto de suas obras, consideram a 

construção como um pareamento de forma e significado que pode ser abordado por várias 

dimensões. Para Traugott e Trousdale (2013) algumas dessas dimensões são:  o tamanho, o 

grau de especificidade fonológica e a conceptualização ou o tipo de conceito. As duas 

primeiras dizem respeito à forma e a terceira ao significado. Todas essas dimensões são amplas 

e gradientes.  

Quanto à dimensão tamanho, a construção pode ser atômica, complexa ou mediana:  

i. atômica: monomorfêmica: uma desinência ou um morfema como o s indicativo de 

plural no português, ou ainda, uma palavra simples destituída de algum constituinte 

gramatical;  

ii. complexa: sintagma ou palavra composta; 

iii. intermediária: derivada por prefixação. 

 

Pela dimensão da especificidade fonológica, uma construção pode ser substantiva, 

esquemática ou intermediária.  A substantiva é fonologicamente especificada de maneira total, 

como, por exemplo, itens lexicais ou frases feitas. A esquemática envolve graus de 

esquematicidade e virtualidade: quanto mais específica, menos esquemática. Para Bybee 

(2010), a dimensão esquematicidade é uma condição para que haja uma construção. Na opinião 

dessa autora, a construção deve ter no mínimo uma categoria esquemática. Nesse sentido, 

diverge dos demais estudiosos porque não considera um item lexical (que é fonologicamente 

especificado como uma construção). A construção intermediária possui uma parte substantiva 

e outra esquemática, por exemplo, em português, o esquema adj mente (infelizmente).  

A conceptualização explica, a partir do tipo de conceito que carrega, se uma construção 

é mais de conteúdo (lexical), como os nomes e os verbos, ou, mais procedural (gramatical), 

indicando as relações linguísticas, como as categorias gramaticais, as desinências e outros.  As 

relações entre uma construção lexical e uma gramatical não são dicotômicas, ao contrário, essas 

construções são vistas em um cline de gradiência. Um exemplo disso são as constatações dos 

estudos sobre gramaticalização de itens lexicais que, com o tempo, assumem funções 

gramaticais. Traugott e Trousdale (2013) reforçam que na visão construcional não existe uma 

divisão de princípios entre construções lexicais e gramaticais e isso enriquece a maneira de 

pensar sobre a transição de expressões mais lexicais para as mais gramaticais. As construções 

que podem ser classificadas como intermediárias são aquelas que possuem conteúdo lexical e 
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gramatical, por exemplo, a contrução-way, em inglês. Em português, a evidencialidade e a 

modalização são exemplos de construções intermediárias.  

Traugott e Trousdale (2013) sumarizam as dimensões das construções com o seguinte 

esquema: 

 

Dimensões das construções 

Tamanho 
Atômico 

Vermelho (red), -s 

Complexo 

Mexer os pauzinhos, em cima de 

Intermediário 

Fogueira (bonfire) 

 

Especificidade 

Fonológica 

Substantiva 

(dropout) abandono, -
dom 

Esquemática 

N, SAI (inversão Suj./Aux.) 

Intermediária 

V-ment 
 

Conceptualização 
Com conteúdo 

Vermelho (red), N 

Processual 

-s, SAI 

Intermediária 

way-construção 

Quadro 1 – Dimensões das construções (Fonte: Traugott e Trausdale, 2013, p. 13) 

 

 

A partir do esquema de Traugott e Trousdale (2013), Rosário e Oliveira (inédito) 

elaboraram um quadro com exemplos de cada uma dessas dimensões em português, veja: 

 

Tamanho Atômica  

café, _s (pl) 

Complexa 

sei lá, por isso 

Intermediária 

pós-graduação 

Especificidade 

fonológica 

Substantiva 

café, _ eiró  

Esquemática 

SV, Sprep 

Intermediária 

adj_mente 

Conceptualização  Conteudista 

café, SV  

Procedural  

s(pl), por isso 

Intermediária  

poder (modal) 

Quadro 2 – Dimensão das Construções Adaptação (Adaptado de Rosário e Oliveira, inédito)  

 

O item lexical café é considerado como uma construção. Quanto à dimensão do 

tamanho, essa construção é atômica, porque é instanciada por uma palavra apenas; no que diz 

respeito à especificidade fonológica, ela é substantiva, pois é fonologicamente especificada na 

sua totalidade; e, por fim, quanto à conceptualização, essa construção faz parte do léxico e 

comunica um conteúdo referencial e, por isso, é conteudista. O nível intermediário das três 

dimensões reitera a fluidez das construções, pois comprova que em cada uma delas é possível 

verificar uma mobilidade entre os níveis lexical e gramatical. Por isso, muito embora admita-

se a existência de construções lexicais e gramaticais, assegura-se também a dinamicidade e a 

fluidez entre elas.  
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 Traugott e Trousdale (2013), além dos estágios hierárquicos e das dimensões de 

construções, consideram ainda outra modalidade de abordagem da língua a partir de 

construções organizadas hierarquicamente em uma rede. Essa proposta se assemelha a dos 

estágios hierárquicos (Traugott, 2008), com a diferença de que, na mais recente, é possível uma 

visualização da língua de maneira ainda mais holística, pois essa proposta confere métodos para 

que o olhar do analista se desloque do item para todo o entorno construcional, haja vista que os 

processos de mudança não ocorrem de modo isolado, mas sim em todo o entorno linguístico. 

A hierarquia acontece em três níveis: esquemas, subesquemas e microconstruções que 

se explicam pelos graus de generalidade e abstração entre eles, conforme se mostra a seguir: 

 

 

 

 

Figura 8  - Gradiência de relações hierárquicas entre construções (Fonte: Traugott e Trousdale, 2013, p. 17) 

 

Traugott e Trousdale (2013) explicam a relação hierárquica entre as construções a partir 

da classe dos quantificadores. A classe como um todo (envolvendo todos os tipos de 

quantificadores) está no nível mais alto da hierarquia de construções. No nível imediatamente 

abaixo estão dois subesquemas. Dependendo da natureza do esquema, pode haver até mais 

subesquemas. A classe de quantificadores possui o subesquema de grande quantidade e o 

subesquema de pequenas quantidades. No terceiro nível, estão as microconstruções que são 

instanciadas pelos mais diferentes construtos (token) possíveis conforme o contexto e as 

necessidades discursivas. 

Essa representação hierárquica demonstra de modo claro que a construção é uma 

virtualidade, algo abstrato que sugere possibilidades diversas para os construtos, que são as 

instanciações concretas na língua, os usos efetivamente produzidos na fala ou na escrita. Bybee 

(2010) observa que o construto ajuda a modelar a representação mental da língua. Ele é o lugar 

da inovação que pode se efetivar no sistema linguístico promovendo uma mudança. 

O esquema é elaborado a partir das relações entre o mais geral (categoria) e o mais 

específico (construto), comprovando que um construto, como o quantificador many, integra 
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uma rede na língua, uma vez que instancia uma microconstrução. Dessa maneira, a rede 

construcional é composta. Na língua, existe sempre uma relação de interdependência e, como 

advertem Traugott e Trousdale (2013), o usuário possui conhecimento intuitivo dessas relações, 

das micronstruções, dos subesquemas e dos esquemas. Esse conhecimento possibilita os 

diversos construtos que instanciam os esquemas.  

A concepção da língua como uma organização interligada e interdependente é um 

princípio que sustenta o emprego da metáfora “rede” para se referir à língua. Croft (2001), numa 

visão compartilhada com Goldberg (2006), refere-se à construção como uma associação de 

emparelhamentos em rede.  

Traugott e Trousdale (2013) postulam acerca de como essa rede pode ser visualizada, 

destacando, sobretudo, seus nós constitutivos. Estes autores, fundamentando-se na perspectiva 

cognitiva (conforme Claudia Brugman e Georg Lakoff), explicam que uma rede conceitual 

pode ser organizada a partir da semântica e do léxico. Nessa rede, as relações lexicais são 

mantidas por meio de seus significados, partindo de um significado central que se combina com 

outros mais abstratos. 

Uma rede conceitual é exemplificada por Traugott e Trousale (2013) por meio da 

relação entre conceitos mais básicos e mais abstratos, conforme a figura adiante:  

 

 

Figura 9 – Rede Conceitual (Fonte: Traugott e Trousdale, 2013, p. 17). 

 

Na rede, os conceitos dos níveis inferiores são associados aos conceitos dos níveis 

superiores. Quanto mais acima, mais esquemático o conceito é (mobília e item industrializado), 

e é uma generalização do conceito mais básico (cadeira, piano). As linhas representam as 

associações entre os conceitos. O conceito de cadeira é unido por uma linha mais forte à 
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categoria mais geral (mobília) porque ela representa um membro central (prototípico) dessa 

categoria. 

No nível inferior (mais específico), os conceitos também se associam entre si, porque 

são semanticamente próximos, como cadeira e mesa, ou porque integram dois conceitos 

esquemáticos distintos. Piano, por exemplo, pode instanciar o esquema mobília (mais distante) 

ou instrumento musical (central). A consideração da relação de distância entre os membros de 

uma rede é importante para as discussões sobre as mudanças linguísticas por analogia, por 

exemplo. 

Uma visão da língua como uma rede permite atestar a importância do contexto no 

momento de instanciação de construções e, por isso, piano, em determinados contextos, não 

será instanciado como uma mobília, mas somente como instrumento musical. Outra importante 

contribuição da noção de rede é que, como ela descreve toda a arquitetura da linguagem e não 

apenas módulos específicos, é possível se observar seus vários nós e as relações entre eles. Em 

uma rede são fundamentais os nós e os laços entre os nós. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013) 

A noção de rede não se aplica apenas a um nível da língua, mas sim a toda a arquitetura 

da linguagem, mostrando os diversos níveis e suas relações, comprovando que a cognição 

funciona de modo holístico. Os limites entre os níveis fonológico, sintático, semântico e 

pragmático são vistos como gradientes e tênues, corroborando a tese da não distinção rígida 

entre léxico e gramática, cada nova construção na língua representa um novo nó na rede, um 

novo pareamento de forma e sentido. O surgimento de um novo nó na língua implica um 

processo de mudança que ocorre com a mobilização de diversas partes da rede. 

A orientação construcionalista da gramática é uma teoria de língua em uso, por isso, 

especialmente de acordo com Croft (2001) e Traugott e Trausdale (2013), reconhece que as 

mudanças se iniciam no uso – na interação entre os usuários da língua, que negociam 

significados inovadores –, e as micromudanças são tão relevantes quanto as macromudanças. 

Os estudos linguísticos orientados pela LFCU ampliaram o foco da análise sobre os 

fenômenos de mudança na língua, destinando uma atenção especial para a dimensão contextual, 

pois entende-se que as mudanças não ocorrem de modo limitado a um item e sem a interferência 

direta do contexto que, simultaneamente, mantém e modifica o sistema da língua. Bybee (2010) 

defende que a língua deriva de processos cognitivos gerais e os usos linguísticos são produto 

da experiência, rotinização, da perspectivização dentre outras motivações. Daí ser fundamental 

a consideração do contexto para a análise linguística. 

Traugott e Trousdale (2013) apresentam uma visão de mudança com base na noção de 

construcionalização que pode ocorrer de dois tipos: construcionalização e mudança 
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construcional. Esses dois diferentes tipos de mudança na língua são discutidos a partir da 

conceptualização – do modo como a mente constrói a experiência do falante no mundo. Nas 

palavras dos autores, a 

 

construcionalização é a criação de nova forma - novo significado 

(combinações) de signos. Ela forma novos tipos de nós, que têm nova sintaxe 

ou morfologia e um novo significado codificado na rede linguística de uma 

população de falantes. Ela é acompanhada por mudanças no grau de 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. A construcionalização 

de esquemas sempre resulta de uma sucessão de micro-passos e, por 

conseguinte, é gradual. Novas micro-construções podem também ser criadas 

de forma gradual, mas elas também podem ser instantâneas. Micro-

construções gradualmente criadas tendem a ser procedurais, e micro-

construções instantaneamente criadas tendem a ser conteudísticas. 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p.22)37 

 

A construcionalização é um tipo de mudança que implica o desenvolvimento de uma 

nova construção na língua, um novo pareamento com nova forma e novo significado 

independentemente do tamanho. Tomando como referência a visão da língua como uma rede, 

a nova construção significa um novo nó na rede, que pode ser “procedural” (signo gramatical) 

ou lexical (signo com conteúdo). Construcionalização gramatical é, então forma nova e sentido 

novo, com aumento na produtividade e na esquematicidade. 

Para se chegar a isso, a mudança se inicia em pequenos passos (micromudanças), 

partindo da neoanálise na forma e na função. A neoanálise diz respeito a uma nova interpretação 

de uma construção já existente que pode se direcionar para a forma ou para a função. O falante 

interpreta de maneira diferente algum aspecto da construção e segue reutilizando-a com o novo 

sentido interpretado. A analogização é um dos processos de domínio geral que é fundamental 

para a neoanálise. A mudança acontece do nível pragmático (no uso efetivo) para o nível da 

forma. Uma neoanálise necessita se convencionalizar, por meio de uma série de 

micromudanças, para que se efetive como uma construcionalização. 

A mudança construcional acontece em alguma parte de uma construção já existente, 

afetando somente algum dos componentes da construção. Na mudança construcional, não é 

necessário haver simultaneamente alteração na forma e no sentido: se houver mudança em 

                                                           
37Cf. trecho original: “Constructionalization is the creation of form new - meaning new (combinations of) signs. It 

forms new type nodes, which have new syntax or morphology and new coded meaning, in the linguistic network 

of a population of speakers. It is accompanied by changes in degree of schematicity, productivity, and 

compositionality. The constructionalization of schemas always results from a succession of micro-steps and is 

therefore gradual. New micro-constructions may likewise be created gradually, but they may also be instantaneous. 

Gradually created micro-constructions tend to be procedural, and instantaneously created micro-constructions tend 

to be contentful. ” 
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apenas um dos componentes dessas duas interfaces já se constata uma mudança construcional. 

Nem toda mudança construcional resulta em uma construcionalização, mas a 

construcionalização se inicia em uma mudança construcional, uma micromudança. 

A análise da mudança na perspectiva construcional tem sido orientada pela variação 

entre esquematicidade, produtividade e composicionalidade.  

Traugott e Trousdale (2013) definem a esquematicidade como uma propriedade da 

categorização que envolve abstração. Ela tem como referência um esquema, que é uma 

generalização taxonômica, apontando para padrões rotinizados da experiência (linguística ou 

não). A esquematicidade se dá em graus mais generalizados ou mais específicos. Quanto mais 

específico, maior a riqueza de detalhes. Na língua, os esquemas são instanciados por 

subesquemas, e estes, no nível mais baixo, por microconstruções (types)38. 

O grau de esquematicidade deve ser considerado em um continuum: de um lado   

construções altamente esquemáticas e abstratas, de outro, construções menos esquemáticas. O 

grau de esquematicidade está relacionado com o nível de generalização ou de especificidade. 

A figura (9), “Rede conceitual”, mostra que o nível superior é mais geral e, portanto, 

esquemático (itens industrializados); o nível inferior é mais específico e menos esquemático 

(cadeira). 

Correlacionando-se esta perspectiva à sintaxe ao fenômeno em análise nesta tese, a 

transitividade é uma construção mais esquemática e mais geral; a voz reflexiva prototípica 

marcada, representada pela construção [SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac], é um subesquema que 

instancia a construção da transitividade, e a voz reflexiva prototípica não marcada, representada 

pela construção [SN   Vação   ø], pode ser considerada um microesquema (type).  

Goldberg (2006) defende que os falantes possuem conhecimento a respeito dos itens 

específicos da língua e também sobre as esquematicidades, no sentido de que elas fazem parte 

da cognição humana. A elaboração de uma sentença como João cortou o bolo é possível em 

função de um nível mais geral, abstrato e esquemático (SVO). Os falantes têm conhecimento 

desse nível mais geral e a partir dele elaboram suas sentenças. A criatividade de um usuário da 

língua se dá em função do seu conhecimento sobre os esquemas abstratos, a partir dos quais 

novas instanciações são elaboradas na comunicação. O pensamento analógico auxilia o usuário 

da língua nesse processo.  

A produtividade de uma construção é gradiente e ela se relaciona com a frequência. Para 

Traugott e Trousdale (2013), a produtividade em uma construção é vinculada aos níveis de 

                                                           
38 A figura 8, “Gradiência de relações hierárquicas entre construções”, representa o grau de esquematicidade de 

uma construção.  
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esquemas, a saber: i) a capacidade de extensão – possibilidade para sancionar outras 

construções menos esquemáticas; ii) o grau em que os esquemas são limitados. A frequência 

da construção equipara-se ao type e a frequência do construto à frequência token. 

Considerando-se a produtividade do esquema da voz reflexiva prototípica marcada, a 

construção [SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac] é sancionada pela microconstrução [SN   Vação   ø]. O 

aumento da frequência de uso contribui para a rotinização e automação de novos usos, 

auxiliando nos processos de mudança. 

A composicionalidade diz respeito ao quanto uma construção é composta, integrada ou 

não. Traugott e Trousdale (2013) dizem que a composicionalidade relaciona-se com a extensão 

da ligação entra a forma e o significado, considerando a semântica (significado das partes e do 

todo) e a sintaxe (propriedades combinatórias). A composicionalidade se refere ao nível de 

transparência de uma construção. Em uma construção mais composicional, quando o 

significado das partes é recuperado no significado do todo, o todo reflete uma “junção” das 

partes. 

Em português, um exemplo de construções em que é possível constatar o envolvimento 

desses três parâmetros na mudança é a construção formada por pronome locativo (loc) e verbo 

(V) (LocV), estudada por Rocha (2016). Essa construção, classificada como conectora textual, 

é instanciada pelos construtos lá vai, e aí vai, como consta no trecho seguinte, parte de uma 

ficção:  

 

(05) Deve fazer umas quadrinhas novas... Porque não faz? - Fiz já. - Pode recitar? - Pois não. - Diga lá. 

- Lá vai: Ai, Filomena, Se eu fosse como tu, Punha uma máscara Na cara do Dudu. 39 

 

  

A autora conclui que o construto destacado instancia a construção LocV, uma vez que 

sofreu um esvaziamento das propriedades das partes e com isso perdeu a sua 

composicionalidade. Por outro lado, se observa a alta esquematicidade da construção porque 

ela é genérica e instanciada por diversos construtos como lá vai, sei lá, aí vai etc, se tornando 

com isso também muito produtiva.  

A redução da composicionalidade assinala um processo de mudança, uma vez que o 

sentido das partes se torna opaco e outros sentidos surgem nos usos da construção, como é 

perceptível em lá vai, que consta em (05), em que o sentido da construção não pode ser obtido 

a partir da soma do sentido das partes.  

                                                           
39 Corpus do Português: (http://www.corpusdoportugues.com.br) 
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Considerando-se esses três parâmetros de mudança linguística, classificada como 

construcionalização, ocorre aumento da produtividade e da esquematicidade e a redução da 

composicionalidade. Isso significa que a construção se torna funcional uma vez que é aplicável 

em diversos contextos, sobretudo, porque como é esquemática seus slots podem ser preenchidos 

conforme a necessidade discursiva determinada nos contextos de uso. A construção LocV, por 

exemplo, pelo seu caráter esquemático pode ser instanciada por sei lá, vem cá, vá lá e isso faz 

com que ela se torne produtiva. Por outro lado, o traço da composicionalidade da construção 

diz respeito ao fato de que ela só pode ser interpretada pela integridade das partes, isto é, as 

partes não possuem significado de maneira isolada.  

A GC parte do pressuposto de que a língua se organiza em rede de construções. A 

construção é o pareamento entre a forma e o significado, cuja interpretação só é possível a partir 

da integração entre as duas partes. Alterações em alguma das partes que compõem a construção 

podem implicar em mudanças na língua.  

Quando a mudança ocorre nas duas partes da construção, resulta na formação de uma 

nova construção, uma construcionalização. Ao contrário, quando apenas uma das partes muda, 

constata-se uma mudança construcional. No primeiro tipo de mudança – a construcionalização 

– um novo nó é criado, portanto, a rede é ampliada.    

A consideração de que todos os fatos na língua se organizam em construções 

conectadas, formando uma rede, fornece uma base teórica para a análise e descrição da voz 

reflexiva. Como foi mostrado, ao longo do capítulo, a voz reflexiva é uma construção 

esquemática e altamente abstrata, que é possibilitada por grandes esquemas na língua, dentre 

eles a ordem SVO e a transitividade40.  Por isso, ela integra uma rede de construções de voz 

que, por sua vez, integra outras redes da organização gramatical.  

Nesta tese a voz reflexiva é considerada como uma construção integrante da rede 

construcional de voz e, como se explicou na introdução, defende-se que a VRNM não 

representa apenas uma variação construcional, pois ela possui função diferente, logo instancia 

outra construção. Isso significa que a VRNM é um novo nó na rede de voz porque a mudança 

não representa somente uma forma diferente para representar um mesmo conteúdo no plano do 

significado. Ao contrário, forma e sentido da VRNM são distintos da forma de do significado 

da VRM.   

 A descrição da voz reflexiva em rede possibilita, por exemplo, analisar o fenômeno do 

apagamento do pronome clítico de maneira ampla e integrado aos movimentos de mudança da 

                                                           
40 Isso será tratado de maneira pormenorizada no capítulo 5.  
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língua, uma vez que a mudança não ocorre de maneira pontual, mas sim na rede que a 

construção integra, como se verá nos próximos capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

A voz reflexiva e os níveis de organização linguística  

 

Este capítulo trata da organização da voz reflexiva a partir dos níveis de organização 

linguística e da concepção da voz como uma construção abstrata porque envolve os níveis 

sintático e semântico. Elementos dos níveis cognitivos e discursivo-pragmáticos, discutidos nos 

capítulos 1 e 2 são correlacionados com os do nível sintático a fim de explicar como a voz 

reflexiva é uma construção esquemática e altamente abstrata.  Em uma visão construcional, a 

voz reflexiva integra a rede de voz e, por isso, estabelece vínculos formais e semânticos com as 

vozes ativa e média. Por isso, antes de tratar especificamente da voz reflexiva, é feita uma 

apresentação dessas duas vozes. Prioritariamente, a voz é tratada a partir das propostas de 

Benveniste (2005), Bertoque (2014), Camacho (2002, 2003), Givón (1984, 1990) e Kemmer 

(1993, 1994). 

 

3.1 Voz  

 

A voz é um fenômeno altamente abstrato que diz respeito ao tipo de relação semântica 

estabelecida entre o verbo e o sujeito na constituição oracional. Logo, a sua caracterização 

ultrapassa os limites da forma, visíveis na estrutura esquemática da sintaxe. À luz da LFCU, a 

voz é um domínio multifatorial que reflete o tipo de relação do sujeito com o verbo, definida 

pela diátese verbal. Embora seja a diátese fundamental para a definição da voz, esta não é um 

fenômeno puramente verbal porque incide sobre toda a oração, ou seja, atua de maneira 

integrada com outros esquemas construcionais da rede que organiza a oração.  

O termo diátese, do grego diáthesis, significa “maneira de ser do verbo” e, segundo a 

tradição helênica, ela estabelecia uma correspondência entre a forma e o sentido do verbo, 

dividida em: enegertiké (ativa); pathetiké (passiva) e mesótes (média), que era uma combinação 

das duas anteriores. O termo grego foi adaptado na gramática latina por vox > voz, por isso, 

considerando o sentido original, diátese equivale à voz. É a diátese que possibilita a um verbo 

se subcategorizar para diferentes construções. Por exemplo, o verbo quebrar pode integrar uma 

construção mais transitiva como João quebrou o vaso, ou uma menos transitiva O vaso 

quebrou. Esse verbo possui duas diáteses.  
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Dependendo da diátese de um verbo, o sujeito poderá exercer as funções semânticas de 

agente (em uma voz ativa prototípica) ou de paciente (em uma voz passiva). Na ocorrência 

seguinte, um verbo prototípico para uma voz ativa assume outra configuração:  

 

(01) ... eu faço assim… mais agora duns tempo pra cá… as coisa tá tão difícil que falei assim… minha 

mãe mim deu consei… ó Sidinéia cê tem que dá… dá as coisa pro Leonardo quando CE pudé… pô seus 

fii quando cê pudé… que cê fica se matano pra dá as coisa pra eles… i::: eles tem que sabê… cê tem 

que tê um limite…  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 3) 

 

  

Em (01), o verbo matar requisita valencialmente uma estrutura biargumental: um 

argumento com o papel semântico de agente e o outro de paciente, configurando a voz ativa. 

Entretanto, como sujeito e objeto são correferentes, a oração está na voz reflexiva. 

A reflexividade resulta da noção semântica de que a ação descrita pelo processo verbal 

se volta para o sujeito para se efetivar nele, ocasionando uma simultaneidade de papéis 

semânticos. Nesse sentido, de fato, como entendiam os gregos, a voz média e, por consequência, 

a reflexiva41, são uma combinação da ativa e da passiva, pois nela há o sentido de atividade e 

também de passividade.  

Conforme Benveniste (2005, p. 185), “a ‘voz’, que é a diátese fundamental do sujeito 

no verbo, denota certa atitude do sujeito relativamente ao processo e por meio dessa atitude 

esse processo se encontra determinado no seu princípio”. Essa “atitude” parte do sujeito, que é 

uma função sintática e não semântica, mas que, semanticamente, pode desempenhar o papel de 

agente ou paciente. 

Benveniste (2005) atenta ainda para as marcas de pessoa e de número que caracterizam 

a desinência verbal, estabelecendo uma distinção morfossintática. Para ele, a categoria voz, ao 

contrário das demais categorias verbais, como pessoa e número, não admite uma rigorosa 

delimitação; fato que dificulta o estabelecimento de critérios para a distinção desse fenômeno. 

Fica nítido que Benveniste faz convergir critérios formais e significativos para tratamento da 

voz. Em função disso, a noção cognitivo-funcional de prototipicidade é pertinente para a 

descrição desse fenômeno, uma vez que um determinado tipo pode se aproximar ou se afastar 

do maior número de características que identificam uma determinada voz.  

                                                           
41 Neste trabalho, como será melhor detalhado adiante, a voz reflexiva é considerada como um subesquema do 

esquema maior da voz média. Adianta-se, portanto, que essas duas vozes são consideradas como distintas. 
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Caracterizar uma atitude envolve uma atividade linguística complexa, uma vez que se 

faz necessário acionar elementos semânticos e pragmáticos. Essa concepção sobre voz vai ao 

encontro da proposta de Tomasello (2003), para quem os eventos humanos mais simples 

possuem uma organização linguística mais simples e os mais complexos se manifestam em 

estruturas com maior densidade de material linguístico e de abstração, resultantes de uma 

evolução linguística, e revelam a emergência da gramática de padrões interacionais, 

cognitivamente motivados. 

A definição e a distinção dos padrões e característics das construções de voz só podem 

ser feitas em consideração a elementos semânticos e pragmáticos e, como a representação da 

voz é uma forma da gramática, infere-se a aplicabilidade da proposta de Tomasello (2003) para 

sua análise, uma vez que a voz tem uma estrutura altamente complexa e abstrata, resultante da 

evolução da língua.  

A voz, conforme Camacho (2002, p. 227), é “a forma que o predicado verbal assume 

para representar sua relação com o argumento na função de sujeito”. Embora esta definição 

pressuponha a consideração de estrutura linguística, o autor esclarece que, segundo a concepção 

funcionalista, a elaboração da voz reúne e reflete uma “diversidade de valores semântico-

oracionais e pragmático-discursivos”, que são codificados pela estrutura sintática e, nela, 

assumem diferentes tipos de configurações, que resultam em diferentes tipos de voz. Com isso, 

diferentes vozes, ativa e uma passiva correspondente, não podem ser entendidas apenas como 

estruturas sintáticas diferentes para representarem um mesmo evento do mundo por meio da 

alternância entre as funções sintáticas e dos papéis semânticos dos termos codificados na 

oração.  

Elementos do nível pragmático, referentes aos processos cognitivos de domínio geral, 

interferem nessas diferentes estruturas (ativa e passiva), fazendo-as assumir significações 

diferentes porque representam distintas conceptualizações de valores funcionais e configuram 

diferentes estratégias de informatividade. A esse respeito, Camacho (2002) explica que a 

organização da voz se faz por motivações pragmáticas, via articulações semânticas, que são 

estruturadas sintaticamente. Esses três níveis são sustentados, motivados e organizados por um 

domínio maior e subjacente, o domínio cognitivo, no qual os eventos do mundo são 

conceptualizados.  

A análise da voz, em primeira instância, ocorre no nível sintático, entretanto, todos os 

domínios linguísticos e extralinguísticos sustentam a sua configuração e essa visão reitera a 

concepção de Tomasello (2003), para quem a gramática é a maneira natural de organização da 

língua a partir do que é feito dela nas situações reais de interação. Por isso, os fatos gramaticais 
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são conduzidos pelas funções da linguagem e a voz é correlacionada a motivações que estão 

além do próprio sistema linguístico.   

Tanto Benveniste (2005) quanto Camacho (2002) entendem que a voz não pode ser 

definida de modo categórico, uma vez que a sua caracterização, bem como o limite entre os 

seus tipos, é tênue. Benveniste (2005) alerta que as construções existentes se originaram 

diacronicamente de diversas construções primitivas, justificando a diversidade tipológica das 

construções de voz. 

Nesse sentido, as noções de categoria e de prototipicidade, tratadas no capítulo 1, são 

produtivas para entender as diferentes vozes. Cada tipo específico de voz apresenta 

características centrais responsáveis pela sua definição, entretanto elas também possuem traços 

de características de outras vozes. O traço semântico que caracteriza uma voz ativa prototípica 

é a agentividade do sujeito, entretanto, esse traço também está presente na reflexiva. Por isso, 

os autores defendem que definição distintiva entre elas não pode ser categórica. Tais 

considerações também justificam uma visão da voz reflexiva no espectro da rede conceptual da 

transitividade, da diátese e da voz média, o que, por sua vez, ratifica a escolha pelo aparato 

teórico-descritivo da GC para o estudo da VRP.  

Segundo Givón (1984), a voz envolve três domínios funcionais, a saber: a topicalidade, 

que atribui a função de tópico da sentença para um argumento não agente; a impessoalidade, 

em que a identidade ou presença do argumento agente é retirada da sentença, e a 

detransitividade que indica uma redução do grau de transitividade. Bertoque (2014. p. 168) 

explica que esses domínios significam um destaque para a “entidade mais relevante 

cognitivamente, a supressão ou indeterminação de argumentos menos relevantes e/ou 

recuperáveis no contexto, e a organização linguística que possibilita a compreensão do processo 

de transferência”. Isso é realizado porque os níveis de constituição linguística são acionados. 

Para Givón (1984), a voz é fundamentalmente pragmática, uma vez que, por uma 

questão pragmático-discursiva, agente e paciente podem ser topicalizados em eventos 

semanticamente transitivos. A topicalização de um ou de outro argumento, seja agente ou 

paciente, ocorre por motivação pragmática e tem como fim alterar o comportamento dos 

interlocutores da enunciação. A organização da voz é feita considerando-se o nível 

informacional, portanto relacionando elementos cognitivos e interacionais. Givón (1984) 

explica a topicalidade como um dos responsáveis pela organização da voz, mas acrescenta que 

outros também cooperam com a definição da voz, tais como perfil, foco, dado e novo.  

A voz é, portanto, um fenômeno linguístico que se organiza pela integração entre o 

predicado e o argumento na função de sujeito. Ela se configura a partir dos papéis semânticos 
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assumidos pelo sujeito, e pela forma morfológica assumida pelo verbo, quanto ao número e 

quanto à pessoa. Esses são os critérios pelos quais Klaiman (1988, apud CAMACHO, 2003) 

define como sentenças básicas a ativa e a passiva e explica que, nesses casos, cabem ao sujeito 

dois status conceituais, o de iniciador e/ou controlador da ação, e o de afetado por ela. Uma 

estrutura prototípica dessas duas vozes deveria atender plenamente a esses critérios. 

Benveniste (2005) sustenta que a oposição dos tipos de voz no indo-europeu ocorre a 

partir de uma subcategorização do verbo, ou seja, a semântica do verbo também pode sustentar 

o tipo de relação construída com o sujeito. A partir da análise que ele faz acerca dos verbos, 

entende-se que, semanticamente, alguns verbos só admitem que o sujeito se comporte como 

agente, e outros só admitem que o sujeito se comporte como paciente, mas há outros que 

admitem orações em que o sujeito é agente ou paciente e, ainda, como agente e paciente, 

simultaneamente. Resguardadas todas as diferenças, a proposta de Benveniste (2005) apresenta 

alguma semelhança com a proposta de Goldberg (1995) sobre o perfilamento. Em uma 

abordagem construcional da gramática, a autora sugere que as relações sintáticas são realizadas 

a partir da capacidade de um termo (neste caso, o verbo) perfilar outros termos para juntamente 

comporem uma construção na língua.  

Deve-se atentar para o fato de que a voz não é um fenômeno do verbo e sim da relação 

dos termos codificados na oração (morfossintáticos e semânticos), bem como dos fatores 

externos (pragmáticos e discursivos), relativos à sua atualização. Tudo é cognitivamente 

processado na interação. A voz não reside nem na forma, nem na semântica, mas sim na 

integração desses níveis linguísticos, conjuntamente com as motivações externas ao sistema 

linguístico, uma vez que atende aos propósitos discursivo-pragmáticos estabelecidos nas 

práticas sociais situadas. Essa ideia encontra perfeito abrigo na teoria das construções.  

Camacho (2002, 2003) e Bertoque (2014) conduzem ao reconhecimento de diferentes 

configurações de voz no português, identificadas como ativa, passiva, impessoal, média, 

reflexiva, adjetival. Nesta tese, serão colocadas em evidência a voz ativa, porque é considerada 

base para as demais, a voz média porque é o domínio sob o qual está a voz reflexiva, com 

enfoque especial para o que está sendo considerado como voz reflexiva prototípica.  

 

3.2  Voz ativa 

 

A voz ativa é uma construção que representa a relação primária entre o sujeito e o verbo. 

Por ser básica, ela não envolve uma constituição sintática ou semântica complexa e é a partir 

dela que as demais construções de voz são elaboradas. Concebida como uma construção, a voz 
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integra uma rede construcional de voz e, por isso, uma elaboração diferente da voz sempre mantém 

vínculos com outras. Por exemplo, a voz passiva e a voz reflexiva conservam traços formais 

e/ou de sentido da ativa. 

Bybee (2015) explica que membros não marcados, como o é a voz ativa, representam 

formas básicas do paradigma e por isso servem de base para formações de novas formas. Como 

se verá nas análises, nesta tese defende-se que uma das explicações para a mudança na voz 

reflexiva é a analogia estabelecida entre verbos na voz reflexiva com verbos semanticamente 

semelhantes na voz ativa.  

A definição de voz ativa relaciona-se com o fato de que o evento descrito pelo verbo é 

tratado como uma ação (ação = ato = ativa), porém, como a caracterização da voz não se faz 

apenas por vias semânticas, nem sempre a voz ativa representa um evento de ação prototípico.  

Em português, sintaticamente, uma relação primária entre sujeito e verbo é apresentada 

pela ordem SVO. Para Câmara Jr. (1977), a não alteração na ordem dos elementos é 

fundamental para a relação primária, isto é, básica, pois ela representa uma ordem lógica dos 

acontecimentos: partindo do sujeito (esquerda) em direção ao objeto (direita). Assim, a oração 

atende à ordem estabelecida pela estrutura argumental (a estrutura lógico-semântica do 

predicado).  

Conforme Bertoque (2014, p. 172), na “ ‘estrutura argumental preferida’ de verbos de 

ação que constituem a voz ativa no PB, há a tendência de o predicado requerer dois SN lexicais: 

um SN1 que ocupa a posição de S e outro SN2, a posição de O”, ou seja, a voz ativa prototípica 

segue a ordem básica de organização da sentença. 

Quanto ao nível semântico, em português a voz ativa básica, isto é a prototípica, 

pressupõe que os envolvidos na descrição do evento sejam os seguintes: sujeito, com traços 

semânticos de [+anim], [+cont] e [-afet],  papel semântico de agente, iniciador intencional de 

um processo sobre o qual exerce controle e não é afetado; verbo, que descreve um evento de 

ação, pontual, provocando algum tipo de mudança no objeto; objeto, com traços semânticos de 

[-cont] e [+afet] ou [afet], com o papel semântico de paciente, meta ou alvo.  

As situações em que os argumentos ou verbo assumem acepção abstratizada, isto é, que 

se distancia da básica, também são produtivas para uma elaboração de uma voz ativa 

prototípica42. De igual modo, as entidades inanimadas podem exercer a função de sujeito, desde 

que possuam metaforicamente os traços [+anim], [+cont] e [-afet]. 

                                                           
42  Como na ocorrência (01), em que o verbo matar é usado em sentido metafórico.  
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Para Givón (1994), a base da voz ativa é um evento transitivo prototípico que envolve 

um agente, que é o sujeito sintático; um paciente, que é o complemento/objeto, e um verbo. 

Essa concepção é também sustentada por Camacho (2003), que fundamentado em Klaiman 

(1988), considera que a sentença ativa básica é aquela em que o sujeito sentencial não sofre 

nenhum afetamento pela ação descrita no predicado, uma vez que sujeitos sintaticamente ativos 

podem ser afetados ou não pela ação do predicado. Os afetamentos mais prototípicos e mais 

salientes são aqueles em que a ação do verbo causa alguma transformação concreta no objeto, 

provocando uma mudança de estado físico.  

Givón (1994) orienta-se basicamente por duas teorias: a dos protótipos, em que a ativa 

e a passiva seriam as vozes prototípicas, e a noção da transitividade escalar de Hopper e 

Thompson (1980), fundamentada em aspectos semânticos e pragmáticos inerentes ao 

envolvidos em um Estado de Coisas.  Segundo a teoria dos protótipos, o elemento que possui o 

maior número de características é representante da categoria, por isso, há orações classificadas 

como ativas, cujos elementos apresentam todas as características de uma ativa prototípica, mas 

também há outras, igualmente ativas, que não apresentam todas as características. 

Segundo a noção de transitividade escalar, um evento transitivo prototípico requer dois 

participantes: um de quem parte a ação verbal e o outro que é afetado por ela. Nesse sentido, a 

transitividade é considerada mais em termos semânticos do que sintáticos, de maneira que ela 

acontece em um processo contínuo, escalar e não categórico. 

Por esse raciocínio, acolhendo a ideia de grau de “afetamento”, proposta por Hopper e 

Thompson (1980), Givón (1990, 1994) caracteriza um evento transitivo prototípico (que é base 

para a voz ativa prototípica) como aquele que envolve o agente, o verbo e o paciente, que 

registra um alto grau de transferência entre os envolvidos. 

O processo de transitividade para Givón (1990, p. 565) parte de três dimensões 

semânticas. Para ele, o “evento transitivo prototípico” é aquele que possui mais condições para 

uma transitividade mais alta; sendo assim, sua base é a voz ativo-transitiva. Cada dimensão 

semântica corresponde a um aspecto central do evento transitivo prototípico e, por 

consequência, a uma oração transitiva prototípica. As dimensões semânticas são: o agente, que 

é envolvido em uma ação transitiva prototípica e é responsável pelo evento, ativamente 

iniciador, volicional e controlador, causando no verbo uma ação notável; o paciente, que, em 

eventos transitivos prototípicos, é inativo, não-volicional, não controlador, que registra ou 

recebe uma mudança de estado (saliente ou perceptível) e o verbo que, quando expressa um 

evento transitivo prototípico, codifica um evento compacto (não-durativo), limitado (não 

alongado) e real (não hipotético). 
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Bertoque (2014), ao analisar a realização da voz a partir da noção de transitividade, 

verifica, conforme os 10 padrões propostos por Hopper e Thompson (1980) 43, que a intensidade 

da transferência varia conforme a modalidade oral ou escrita e também quanto ao registro, se 

fomal ou informal. Na fala e no registro informal, há uma redução da transitividade em função 

da supressão de participantes, que ocorre por alterações nos padrões e nos traços semânticos. 

Essa mesma observação é feita por Hopper e Thompson (2001) ao analisarem a transitividade 

na língua inglesa falada, em verbos em que, a priori, a estrutura argumental exige o 

preenchimento do Arg2, o que indica alta transitividade, e se constatou um não preenchimento 

dessa casa argumental, implicando redução de transitividade.  

A noção de afetamento é essencial para se entender o domínio semântico das vozes. Na 

ativa prototípica, o sujeito não sofre nenhum afetamento causado pela ação do verbo. 

Diferentemente das vozes que integram o domínio médio, ao qual pertence também a voz 

reflexiva, em que o sujeito, em um grau maior ou menor de saliência, está envolvido no efeito 

causado pela ação descrita pelo verbo, portanto é gradualmente afetado.  

Como uma depreensão sintático-semântica, a construção da voz ativa prototípica tem o 

seguinte esquema:  

 

O esquema apresentado é instanciado em uso efetivo, como exemplificado em (02):  

(02) … os minino num pudia jogá bola no quintal dela… qu/ela ia cortava a bola dos minino tudo 

xingava… né? ela era muito assim mesmo terrível…   

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 4) 

 

     Ela      cortava       a bola  

SN1 

(Suj./Agente) 

V 

Verbo de ação 

SN2 

(Obj./ Paciente) 

EsCo: Atividade [-tel], Ação [+cont], Evento [+din] 

                                                           
43 Hopper e Thompson (1980) apresentam dez parâmetros sintático-semânticos que, embora sejam independentes, 

funcionam juntos e articulados a fim de enfocar diferentes modos da transferência da ação verbal, que se inicia no 

Arg1 e se completa no Arg2. Quanto mais esses parâmetros se fizerem presentes em uma oração, maior é o grau 

de transitividade. Na medida em que eles diminuem, a transitividade abaixa. Os parâmetros são: participantes, 

cinese, aspecto do verbo, pontualidade do verbo, intencionalidade do sujeito, polaridade da oração, modalidade da 

oração, agentividade do sujeito, afetamento do objeto, individuação do objeto 

 

SN1(Arg1)           V           SN2v (Arg2) 

      Arg1                  +                [V (ação)]                         +                  Arg2 

                                    (Ag)                                                                                                                                                         (Pac)  

[ + animado/ +definido/ + controlador/ iniciador/intencional ]                                                                           [ afetado/não controlador/] 
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O SN1 preenche a casa do Arg1, ocupando a função sintática de sujeito e a posição 

pragmática de tópico da sentença. Essa posição é reservada prototipicamente para o sujeito 

agente, iniciador, intencional e controlador da ação expressa pelo verbo e que não é afetado por 

ela. O SN2 preenche a casa do Arg, está na função sintática de objeto, é paciente da ação do 

verbo e é modificado por ela. O verbo é de ação e apresenta alta transitividade, ou seja, exige a 

presença de complemento (Arg2) para que seu sentido seja completo. E, por fim, a oração 

obedece a ordem prototípica para a voz ativa: (SN + SV + SN). 

O construto em (02) é o instanciamento de uma construção de voz ativa prototípica, 

como se mostrou no esquema acima, que, por sua vez, é licenciado por uma construção mais 

esquemática que é a SVC. A natureza dessa construção pode ser considerada mais esquemática 

porque autoriza uma ampla possibilidade de preenchimento das casas (ou slots), resultando em 

diferentes vozes como a ativa e a reflexiva. 

A seleção do predicado verbal causa restrição lexical e semântica das casas argumentais 

devido à natureza construcional da língua, uma vez que a produção de sentido decorre da 

articulação entre as partes componentes da oração, e isso não se faz apenas pela junção de 

elementos, ou seja, não basta apenas preencher as casas abertas na construção abstrata. Esse 

processo é sugestivo de alteração na voz.  

São apresentadas duas ocorrências de oraçõs na voz ativa, a partir das noções de 

trasitividade mais baixa ou mais alta. No primeiro diálogo há orações de, a priori, uma 

transitividade mais alta, atendendo à estrutura argumental requerida pelo predicado, mas, em 

função de redução de traços semânticos e de informações pragmáticas e discursivas, a 

transitividade é menor.   

 

(03) 

Inf.  Que tá por perto… que… isso que ele tava fazeno num era nada engraçado… e não adiantô…ele 

continuô 

Doc.  Insultano? 

Inf.  Insultano… aí eu parti pra cima dele… pedi pra ele… e ele pegô e partiu pra cima de mim 

tamém e eu dei um gorpe nele e derrubei ele e ele caiu… por cima do braço e quebrou… 

Doc.  Quebrou o braço 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 1) 

 

 

(04) Mai::: acontece que… né… foi melhó…po/que… so que tamém… ele acabô:::… né… ele nunca 

mais feis isso né… i eu acabei quebrei as empada dele tudo… a vasilha de empada… 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 1) 
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Em (03) verbo derrubar, em derrubei ele, atende uma estrutura biargumental: Arg1, 

sujeito desinencial, uma possibilidade favorecida pela gramatica do PB, com os traços 

semânticos [+anim], [+cont], [-afet], papel temático agente intencional; Arg2, na função 

sintática de OD pronominal, semanticamente paciente, com os traços [+anim], [-cont], [+afet], 

registra uma transformação física. O verbo descreve um evento de ação, portanto, compacto 

(não-durativo), limitado (não alongado) e real (não hipotético). Trata-se de um evento transitivo 

prototípico, com alta transitividade (alto grau de transferência entre os envolvidos), e, por 

consequência, uma voz ativa prototípica, conforme Givón (1990, 1994). 

Em ele caiu… por cima do braço e quebrou…, (03), e em i eu acabei quebrei as empada 

dele tudo, (04), o mesmo verbo quebrar, usado nas duas orações em sentido básico, apresenta 

duas situações distintas. Nelas, os níveis de transitividade são diferentes porque descrevem 

eventos distintos, resultando no não preenchimento de uma casa argumental, fato sugestivo de 

mudança de voz. 

A segunda oração apresenta transitividade mais alta: sujeito agente, verbo de ação e OD 

paciente que registra mudança física, bem como os traços semânticos são os mesmos que 

constam na oração com derrubar em (03). Todos os termos sintáticos, requeridos pela estrutura 

argumental, estão presentes e, pelos traços semânticos, desempenham as funções inerentes à 

um evento com transitividade e, portanto, é voz ativa prototípica. 

Porém, na outra oração (ele caiu… por cima do braço e quebrou), observa-se uma outra 

configuração sintática em torno do verbo quebrar, que não é orientada apenas pela valência do 

verbo, mas por toda a organização do enunciado e até do parágrafo. Primeiro, a oração faz parte 

de período em que ela funciona como uma construção coordenada aditiva, integrada pela 

conjunção e. Semanticamente, a oração funciona como um resultado, uma consequência da 

primeira oração. Sintaticamente, esse verbo apresenta estrutura biargumental, como foi 

mostrado em (04), sujeito agente e objeto paciente. Entretanto, em (04), o objeto é desinencial, 

recuperando o referente ele e a casa do Arg2 OD está vazia. A omissão do OD foi funcional e 

produtiva porque ele (o braço) já estava explícito na oração: ele caiu… por cima do braço e 

quebrou o braço. A informação é recuperada pelo contexto porque o OD estava explícito na 

oração anterior, o que provocou uma redução na transitividade, resultando no não 

preenchimento sintático do Arg2.  

Assim, o que se teria era uma voz ativa que não se enquadraria nos parâmetros de uma 

prototípica porque, formalmente, há a ausência de um elemento, porém, semanticamente, a 

ausência não afeta a comunicação, pois a informação é recuperada.  
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Por outro lado, existe a possibilidade de um outro arranjo cognitivo feito pelos usuários 

da língua, o qual não é autorizado a partir da forma como o enunciado se mostra organizado, 

mas que, cognitivamente, é possível de ser inferido pela capacidade criadora do usuário. Tal 

arranjo seria a suposição de uma oração como O braço quebrou, permitida pela omissão do OD 

(braço) na segunda oração do enunciado (04). O complemento da primeira oração (braço), 

assume a função de sujeito lógico do verbo da segunda oração (quebrar), resultanto em uma 

oração, em que o sujeito exerce a função semântica de processado. Nesse caso, a voz 

apresentaria traços de voz média.   

A noção de contexto, em seu sentido amplo, também é produtiva para auxiliar o 

entendimento da organização sintática de (03). É um texto oral com baixo nível de formalidade. 

Com já se mencionou anteriormente, Bertoque (2014) comprovou que as modalidades oral e 

informal favorecem o apagamento do objeto, o que reforça a defesa da íntima relação entre a 

forma da língua e aquilo que os falantes fazem com ela em situações interativas, reiterando que 

a gramática emerge das pressões do uso, cognitivamente motivadas.  

Os usos do verbo quebrar nas duas orações – a primeira com alta transitividade e a 

segunda com a transitividade baixa – reforça a proposta da LFCU de que a transitividade é da 

oração e não do verbo. Camacho (2003), segundo Klaiman (1988), considera que a sentença 

ativa básica é aquela em que o sujeito sentencial não sofre nenhum afetamento pela ação 

descrita no predicado. Isso sugere que, dependendo do nível de afetamento do sujeito, a voz 

gradualmente se afasta da ativa prototípica e assume outras configurações e até mesmo muda 

de voz. 

A discussão a seguir a respeito da voz média e da voz reflexiva parte das principais 

características da voz ativa prototípica e da consciência de que a voz é escalar e gradual.  

 

3.3  Voz média e voz reflexiva  

 

Admite-se que a voz média é um domínio amplo, podendo ser subdividido em outros 

menores, a saber: média clítica, média não clítica, recíproca e reflexiva. Cada uma dessas vozes 

constitui um nó na rede construcional da voz média e esta, por sua vez, integra a rede de voz.  

Há várias concepções sobre as classificações e os limites entre essas vozes, e todas têm 

como principal ponto de partida o fato de que a média pronominal (ou também média clítica) e 

a reflexiva apresentam sentidos próximos (centralidade da ação no sujeito) e estruturas 

idênticas (verbo na forma da voz ativa, acrescido do pronome clítico, conhecido na literatura 
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como reflexivo). Categorialmente falando, esses dois pontos seriam as características comuns 

entre elas, ou melhor, o ponto de interseção como entende Givón (1989).  

Informa-se de início e, a partir da concepção categorial assumida no capítulo 1, que a 

voz média e a reflexiva são entendidas como vozes distintas, pois se diferenciam por fatores 

discursivos e pragmáticos. Os limites entre elas não são rígidos, por isso, nesta tese, elas são 

vistas como escalares e graduais. Os exemplos a seguir são respectivamente da voz média e da 

reflexiva:  

 

(05) ... debilitada ... então assim ... hoje eu tô bem .... amnhã amanheço mal ... a última vez foi quando 

eu tiva as crise com a D. né .... eu me apeguei muito com ela... aí de repente.  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 2) 

 

 

(06) ... aí eu me ofereci pra ir pra casa dela... já pensô... com quinze anos de idade se oferecendo pra ir 

pra casa de professor... mais eu falei a::... lembro coisas boas assim de professor mesmo que a::... 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 8) 

 

 

As cosntruções em (05) e (06) possuem o traço comum de que a ação descrita pelo verbo 

se realiza no sujeito, que é interior a esse processo, isso as faz integrantes do domínio de voz 

média.  Por outro lado, elas se diferenciam porque em (05) o pronome clítico não é requerido 

pela estrutura argumental e em (06) ele é requerido e indica uma correferencialidade entre o 

objeto e o sujeito.  

Conforme proposta de Kemmer (1993), há domínio um semântico da voz média porque 

alguns verbos apresentam maior probabilidade de serem empregados nessa voz. Por isso, a voz 

média pode ser tratada, primeiramente, a partir da sua configuração semântica, o que é, aliás, 

um ponto pacífico entre os teóricos que descrevem essa voz, pois têm a mesma opinião sobre o 

fato de que, nela, o sujeito é sede do processo verbal, que acontece em seu interior. 

Formalmente, a voz média pode ser organizada: i) somente com o verbo, na forma da 

voz ativa (média não clítica); ou ii) verbo adjungido ao pronome clítico (média clítica), como 

em (05). Essas são as formas gerais de organização dessa voz nas línguas, o que não significa 

que em todas acontece sempre assim. Segundo Bagno (2011), a voz média, deixada de lado 

pela tradição gramatical do português, é, infelizmente, confundida com a voz reflexiva porque 

as duas se formam com a presença do clítico.  

No inglês, por exemplo, não há marcação para a voz média, ao contrário do português 

em que alguns verbos recebem marcas e outros não. Já na gramática italiana não há a diátese 
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média, entretanto, essa língua utiliza de recursos formais para suprir essa ausência: o mesmo 

pronome reflexivo, como se faz em português.  

Conforme Serianni (1999), no italiano, o pronome pretende significar apenas uma 

intensa participação do sujeito na ação do verbo e, em alguns casos, se torna desnecessário 

como em mi faccio una passeggiata (*eu me faço uma caminhada). Porém, nas 

subcategorizações da voz reflexiva como a de reflexivos intransitivo ou intransitivo 

pronominal, o pronome também, a exemplo do português, é utilizado como um elemento 

meramente formal, sem função sintática, como no caso de mi pento (me lamento) – construção 

que lembra o queixar-se, eminentemente pronominal –, accanirsi (enfurecer-se), arrendersi 

(render-se). Ou seja, em italiano, não se reconhece a diátese média, mas, assim como em 

português, o pronome reflexivo é empregado para indicar a centralidade do processo verbal no 

sujeito ou a sua intensa participação.  

Não é simples chegar a uma definição semântica e formal da voz média, por isso, as 

reflexões anteriores caracterizam esse tipo de voz a partir de alguns dos seus principais 

estudiosos, tendo como ponto de partida a concepção semântica do sujeito como centro do 

processo descrito pelo verbo. Isso equivale mais ou menos ao seu afetamento/envolvimento, 

dimensão de sentido básica na definição da voz média.  

Benveniste (2005) explica a voz média a partir do que ele chama de “estado do verbo”, 

que, no indo-europeu, caracteriza-se pela oposição das diáteses ativa e média, e defende que a 

ativa se opõe primeiramente à média e, depois, à passiva, que é uma modalidade da média. No 

indo-europeu, o verbo faz referência apenas ao sujeito e não ao objeto. Benveniste, 

fundamentando-se em Panini, explica a distinção entre parasmaipada “palavra para uma outra” 

(= ativo), e atmanepada “palavra para si” = (médio). Na voz ativa, então, o sujeito é externo ao 

processo (palavra para outro); na média o sujeito é interno. Por esse raciocínio, a voz passiva, 

na qual o sujeito é interno ao processo, é derivada da voz média. Assim, as diáteses são divididas 

em dois blocos de vozes: i) ativa: com sujeito externo ao processo; ii) média e passiva: com 

sujeito interno ao processo.  

A partir de uma comparação entre o sânscrito, o grego e o latim, Benveniste (2005) 

infere a existência de verbos somente ativos como ir, comer, dar etc e verbos somente médios 

como nascer, morrer, suportar, sentir etc. Eles indicam respectivamente sempre uma atitude 

do sujeito em relação ao processo e a sede do processo. Com base na relação “interior”, 

“exterior” ao processo, Benveniste (2005) sustenta que, em princípio, a oposição à voz ativa é 

a voz média.  
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Nos verbos de dupla diátese, o raciocínio é o mesmo: “exterior”, sujeito agente e efetua 

a ação (ativo); “interior”, sujeito agente e paciente: afeta e é afetado.  

A propriedade de ser “interior” ao processo ocorre primeiramente na voz média, e depois 

na forma passiva, embora construída a partir de uma ativa, pois a passiva básica implica, 

primeiramente, o sujeito como centro do processo verbal (conf. Keenan, 2007). Nesse sentido, 

Benveniste (2005, p. 187) considera a passiva uma modalidade da média, porque, 

 

dessa confrontação se destaca de maneira bem clara o princípio de uma 

distinção propriamente linguística, referente à relação entre o sujeito e o 

processo. No ativo, os verbos denotam um processo que se efetua a partir do 

sujeito e fora dele. No médio, que é a diátese que se definirá por oposição, o 

verbo indica um processo do qual o sujeito é a sede; o sujeito está no interior do 

processo. 

 

 

 

O construto em (07) exemplifica esse processo: 

 

(07) É… aí pegô i::: me deu essa foice… e eu tô lá com essa foice eu batia ela no ramo assim… no mato 

pra cortá o mato lapiava meu rosto por que num cortava né… 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 8) 

 

 

Na oração me deu essa foice, o sujeito (ele) expressa uma atitude em relação ao 

processo, mas ele não pode ser a sede dele (interior), embora a ação parta do sujeito, ela ocorre 

fora dele, ou seja, o sujeito é exterior ao processo, por isso, a voz é a ativa. O verbo dar, 

conforme Benveniste, só admite a voz ativa. 

A voz ativa e a média não clítica compartilham a mesma configuração formal. 

 

(08)  Depois que a minha mãe morreu ... cuidei do meu pai né... aliás... cuido dele até hoje ...  
(CONT, PB, OR, FG, Inq. 17) 

 

 

O verbo morrer, por exemplo, é sempre médio, portanto, ele é lugar do processo, o 

sujeito está em seu interior. Em português, assim como em italiano e inglês, esse verbo é sempre 

médio e integra a elaboração de voz média não pronominal.  A natureza da voz e, sobretudo, a 

sua determinação via semântica, é um fenômeno gramatical de forte motivação cognitiva, uma 

vez que a sua configuração formal é orientada pela perceptualização do evento no mundo.  
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Kemmer (1993) também compreende que a voz média é um domínio que integra verbos 

que possuem o traço comum de centralidade da ação no sujeito. A autora propõe a 

subcategorização desses verbos conforme a natureza dos eventos que descrevem. Dentro dessa 

proposta, ela classifica o verbo die/ perish (morrer) como pertencente a um dos subdomínios, 

chamado de spontaneous events (eventos espontâneos). Os verbos categorizados nesse domínio 

implicam basicamente mudança de estado da entidade envolvida, tais como morrer, crescer, 

torna-se mais forte, afundar etc. Esses eventos ocorrem sem a iniciação direta de um agente 

humano. A autora faz essa distinção para mostrar que, em algumas línguas, alguns desses 

verbos recebem uma marca morfossintática medial. Entretanto, em inglês, eles não recebem a 

marca medial. Em português e italiano, alguns verbos não recebem a marca, mas outros, como 

tornar-se, recebem. Reitera-se que a gramática italiana não possui a diátese média, mas apenas 

formas (pronome reflexivo) para marcar a centralidade ou intensidade da ação do verbo no 

sujeito.  

Keenan e Dryer (2007) e Palmer (1994) entendem que a voz média se parece com a voz 

passiva porque carregam a noção semântica de não atitude do sujeito em relação ao processo 

verbal, que acontece independentemente de sua iniciativa ou vontade conscientes. Porém, a 

diferença é que na passiva existe um elemento agentivo não expresso e na média não existe a 

possibilidade desse elemento.  Keenan e Dryer (2007) advertem que orações não agentivas, e 

com semelhaças semânticas com as passivas, são consideradas médias. Eles explicam isso por 

meio dos seguintes exemplos:  

 

(09)  a) The ship was sunk.   (O navio foi afundado.) 

         b) The ship sank.          (O navio afundou.) 

 

Em (09a) a ação foi causada por um agente, ainda que ele não seja conhecido. Em (09b) 

o agente é imperceptível. Afundar permite a ausência da entidade agentiva devido à sua natureza 

semântica (diátese), uma vez que é um evento passível de ser descrito pelo verbo, sem a 

necessidade de um elemento formal marcando o que ou quem desencadeou o processo verbal. 

Por isso, em (09b) ocorre a voz média em sua forma não clítica. O verbo afundar, tal como o 

verbo morrer, permite a formação da voz média sem a marcação pronominal tanto em português 

quanto em inglês. 

Em resumo, a voz média caracteriza-se semanticamente pelo fato de que o sujeito é 

interior ao processo verbal. E, formalmente, ela pode ocorrer, em português, nas formas clítica, 
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com a presença do pronome e não clítica, sem a presença do pronome.  Na média não clítica, 

as noções da diátese do verbo e da transitividade são altamente produtivas para a constação do 

tipo de voz, uma vez que a sua forma é a mesma da voz ativa, porém, ao contrário da ativa, a 

média implica transitividade baixa, porque não é requisitado o objeto para completar o processo 

verbal, pleno no sujeito.  

Em inglês, por exemplo, não há marca morfossintática para a voz média e ela é 

caracterizada por critérios semânticos. Em italino, há apenas a voz reflexiva, mas entende-se 

que as classificações dos tipos de reflexiva nessa língua equivalem, aproximadamente, ao que 

em português é admitido como média pronominal, verbos pronominais e reflexiva. Em 

português, alguns teóricos entendem que a média e a reflexiva são a mesma voz, sobretudo a 

forma clítica, porque a marca morfológica é a mesma para as duas vozes (especialmente o 

pronome se), como em: cortar-se e esquecer-se. Estas duas construções são comumente 

classificadas ou como unicamente médias ou como unicamente reflexivas.  

Nesta tese, assume-se que, em português, a voz média e a reflexiva podem ser 

distinguidas, e, portanto, a oração com o verbo cortar é uma construção de voz reflexiva e o 

esquecer integra uma construção de voz média. Tais verbos, cujas diáteses conduzem a 

distinção da voz, são tomados para este fim em sua acepção mais concreta ou prototípica. 

A voz média abriga uma vasta gama de situações tanto sintáticas quanto semânticas e, 

às vezes, o limite entre ela e a reflexiva é tênue, dificultando, mas não inviabilizando uma 

categorização. É nesse sentido que Kemmer (1997) propõe as classes de verbos semanticamente 

médios, a partir dos traços da voz média. Os verbos incluídos nessa classe conservam como 

característica comum a centralidade gradual no sujeito do evento descrito pelo verbo.  

Kemmer (1997) analisa a voz a partir da divisão dos verbos em dois grupos: ações 

corporais e cognitivas. As ações corporais são passíveis de estruturas biargumentais e abriga 

construções com verbos como, lavar-se, vestir-se, ajoelhar-se, sentar-se etc. Dependendo do 

contexto informacional, esses verbos descrevem ações a favor do sujeito ou não, configurando 

sentenças em voz ativa, reflexiva. As ações cognitivas implicam um envolvimento mais 

centrado no sujeito, como, alegrar-se, arrepender-se, esquecer-se, culpar-se. Esses verbos são 

menos produtivos para ações que envolvem dois participantes e mais produtivos em 

construções médias.  

A distinção dos verbos quanto ao número de participantes envolvidos na organização 

da voz possibilita a distinção entre a voz média e a voz reflexiva. A voz média ocorre em 

estruturas monoargumentais e a reflexiva em estruturas biargumentais. Essas diferenças são 
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estabelecidas a partir da noção de que o evento está centrado no sujeito (monoargumental) ou 

completa-se em outro elemento envolvido (biargumental).  

Se essas vozes se distinguem pela estrutura argumental, por outro lado, é no nível 

semântico que reside o traço que autoriza a inclusão da voz reflexiva no domínio da voz média 

e ele diz respeito à centralidade do evento descrito pelo verbo no sujeito. Esse traço é comum 

a todas as vozes do domínio médio, a saber: média não clítica, média clítica, recíproca e 

reflexiva. Portanto, esta tese assume que a voz média e a voz reflexiva pertencem a um mesmo 

domínio, mas são vozes distintas.  

A voz reflexiva, então, pertence ao domínio da voz média, mas conta com a 

especificidade de também se vincular ao domínio semântico da reflexividade. Semanticamente, 

isso significa que um agente que poderia causar uma ação em outra entidade causa essa ação a 

si mesmo (simultaneiedade dos papéis de agente e paciente), que estruturalmente, como um 

processo linguístico, se manifesta no nível sintático por meio da VRP. Em português, a 

marcação dessa voz é realizada pronominalmente. 

Estruturalmente, então, a voz reflexiva é formada por um verbo flexionado como na voz 

ativa acrescido de um pronome clítico, conhecido na literatura como pronome reflexivo, 

representado por um clítico em sua forma átona (para as construções prototípicas), ou em sua 

forma tônica (para as “formas lexicais alternativas” ou “de reforço”). Os clíticos exercem a 

função de complemento, portanto requerem sempre um hospedeiro verbal, e sempre concordam 

com o pronome pessoal ao qual se refere o sujeito da oração (MATEUS et al., 2003). Os clíticos 

são pronomes pessoais átonos empregados junto aos verbos e não assumem significação 

própria, ou seja, são palavras gramaticais. 

A expressão “formas lexicais alternativas” foi empregada por Barros (2011), a partir do 

que consta em Camacho (2003), Kemmer (1993) e Mateus et al. (2003) sobre formas de 

“reforço”. Elas são as construções que, a partir da combinação artigo/preposição + pronome e 

dos termos outro, mesmo, próprio, substituem o pronome reflexivo ou reforçam o seu sentido, 

especialmente no caso dos recíprocos. O pronome perfilado a partir da valência do verbo tem 

um valor representativo do referente dos argumentos exigidos pelo verbo. A sua posição na 

oração pode ser antes ou depois do verbo, como no caso do PE e, predominantemente, antes, 

como no PB (CASTILHO, 2010, p. 483).  

O mesmo verbo pode integrar uma construção de voz ativa ou voz reflexiva, conforme 

(07) e (08):   
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(10) Em a China, uma dona-de-casa cortou o pênis do marido, achando que outro cresceria em o 

lugar, segundo o jornal oficial Heilongjiang Legal News. Ao castrar o marido, a mulher de Zhang Jingui 

seguiu os conselhos de um adivinho... 

(Séc. XX, PB, INF, CP) 

 (11) [...] sandália... chinela... dava assim uma chinela pro meu pai comprá pra passa o ano... a gente ia 

em festa com a chinela...com o vestido i:: chinela... ( )... foi a primeira vez que eu fui num salão cortá 

o cabelo com mulher né... salão... cortá o cabelo mesmo... 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 10) 

 

(12)  Ele se cortava muito. Não vejo outra razão. O padre morreu de Aids em 89. Até novembro de 

92, AFC foi pároco de uma igreja de a zona norte de São Paulo. 

(Séc. XX, PB, INF, CP) 

 

 

Em (10), (11) e (12), o verbo cortar, que está empregado em sua acepção básica, 

descreve uma ação física em que alguém corta algo ou alguém.  

Na ocorrência (10), o verbo apresenta os traços [+din] [+ tel]. Nesse construto, a 

transitividade é alta, por isso, dois argumentos são requisitados: Arg1, SN, com os traços 

[+anim], [+cont], intencional, na função sintática de sujeito e papel semântico de agente e Arg2, 

SN, com traços [-anim], [-cont], na função sintática de OD e papel semântico de paciente. 

Mediante esses traços, o paciente é afetado e registra uma mudança física. Essas são as 

características de uma voz ativa prototípica e, por consequência, são também de uma voz 

reflexiva prototípica, isto é, uma VRP se organiza com verbos que também podem compor uma 

construção na voz ativa prototípica, pois exigem, na estrutura argumental, a casa do Arg2, e 

também apresentam traços que equivalem aos traços de uma ativa prototípica, diferentemente 

da voz média que não exige a casa do Arg2. A oração em (10) é um protótipo de voz ativa 

porque reúne todos os elementos necessários à categoria.  

Em (11), também o verbo cortar descreve um EsCo com as mesmas características de 

(10), entretanto, com diferenças nos traços do Arg1, pois S não é agente, apresentando [-cont]. 

A iniciativa parte dele, mas quem realiza a ação é uma condição externa, com isso, o seu papel 

semântico é meta, porque a ação é efetuada nele. A alteração nos traços semânticos reduz 

sutilmente a transitividade e, embora, a oração esteja na voz ativa, ela perde traços 

característicos da transitividade prototípica, logo não se trata de uma ativa prototípica.   

Já em (12), o verbo também descreve um evento em acepção básica, cuja estrutura 

argumental solicita dois argumentos, semelhantemente a (10), porém com a diferença de que 

sujeito e objeto são correferentes, isto é, são a mesma entidade no mundo e acumulam os papéis 

semânticos de agente e paciente em uma ação intencional. A correferencialidade entre S e O e 

a simultaneidade de papéis semânticos desempenhados por esses dois elementos são 

características da VRP. Além disso, outro traço forte que define a condição reflexiva dessa voz 
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é a ação que poderia ser praticada pelo S em favor de outra entidade, mas é causada por ele em 

si mesmo. Uma ação que o sujeito provoca nele mesmo é diferente de uma ação que se passa 

no interior do sujeito, independentemente da sua intenção, desejo e força. A motivação e a 

intencionalidade são elementos distintivos entre eventos médios e reflexivos no mundo.  

Para Camacho (2002), a diferença entre voz média e voz reflexiva reside no fato de que, 

na média, o clítico não preenche uma posição estrutural de Arg2 em um SN2 porque o verbo 

não solicita dois argumentos, que remetam ao mesmo referente no mundo. Segundo ele,  

 

o uso do mesmo marcador aproxima as construções médias das reflexivas-

recíprocas, mas, diferentemente destas, naquelas o clítico não permite por um 

lado, comutações com outros termos possíveis no mesmo paradigma e, por 

outro, não estabelece com o sujeito uma relação semântica de correferência e 

sintática de co-indexação, o que só seria possível se houvesse duas posições 

estruturais disponíveis para serem preenchidas por SNs referenciais idênticos 

(CAMACHO, 2002, p. 293). 

 

Para mostrar essa distinção entre a média e a reflexiva, Camacho utiliza os seguintes 

exemplos:  

 

(13)  a melhor maneira que ele encontrava para se defender era atacando. (CAMACHO, 2003, p. 94) 

(14)  é que ela realmente procura se aperfeiçoa (r) dentro daquilo que faz. (CAMACHO, 2002, p. 293) 

 

Em (13), o verbo defender, pela sua valência, é estruturalmente biargumental:  

 

Arg.1 (SN1)   V (Verbo)     Arg.2 (SN2) 

 

Sintaticamente, os dois argumentos perfilados desempenham as funções S e de OD: ele 

(Arg1) e se (Arg2). O Arg.2 é objeto, anafórico e correferencial ao sujeito (ele). Esse processo 

é acionado pela transitividade do verbo defender, que solicita um complemento; o ato de 

defender pressupõe um defensor e um defendido, podendo ser outra entidade ou o mesmo que 

defende (aquele que defende a si mesmo), por isso, a função do pronome reflexivo (se) é indicar 

a voz reflexiva, em que o sujeito é simultaneamente agente e afetado pelo processo verbal. 

Por outro lado, em (14), o (se) é um SP não argumental. Ele não preenche a casa do 

Arg.2 porque não é perfilado pela diátese do verbo, logo, não existem duas casas para serem 

preenchidas na estrutura argumental. Ele é somente anafórico ao sujeito. É, então, somente um 

redutor do segundo argumento, logo, a oração está na voz média. 
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A voz média pode ser estruturada pela mesma forma com a presença do pronome 

(formalmente idêntica à reflexiva), mas existe também a voz média sem a presença do pronome, 

e o que a caracteriza como tal é o significado da construção: a ação descrita pelo verbo se limita 

ao sujeito. 

Segundo Camacho (2002), a diferença entre a voz média e a voz reflexiva reside na 

funcionalidade significativa do pronome. Quando ele é um argumento requerido pela estrutura 

argmental, instancia um esquema de transitividade mais alta característico da voz reflexiva. Ao 

contrário, quando o pronome é um elemento gramatical não exigido pelo predicado, a 

trasitividade é mais baixa, inerente à voz média. Em outras palavras, em (13), o clítico 

representa um termo requerido valencialmente pelo predicado, mas em (14), ele é ‘apenas’ um 

marcador medial, sem posição valencial. O pronome, então, exerce em cada uma dessas orações 

função sintática (e semântica) diferente. 

A voz média se manifesta em predicados monoargumentais, preferencialmente em 

representações de estado de coisas de processo, nos quais o evento não é resultado de outra 

entidade causativa e, portanto, tem transitividade mais baixa. O sujeito faz parte do processo 

ou é simplesmente afetado, sem que haja uma causa explícita.  

Camacho (2002, p. 296) apresenta mais alguns exemplos para ratificar a distinção entre 

a voz média e a voz reflexiva:  

 

 (15)  a) João cortou o bolo. 

          b) João cortou-se 

          c) A gente se desgasta mais. 

 

Em (15a), o S, João, é potencialmente mais capacitado para desencadear uma ação; essa 

possibilidade inexiste no OD, bolo. Assim, em (15a) e (15b) o sujeito é [hum], [+ anim] e EsCo 

evento, [+ação]. Em (15b), o mesmo EsCo afeta e modifica o Arg2, [-anim], que é correferente 

com o Arg1, caracterizando a voz reflexiva. O pronome clítico é um argumento valencial 

porque é requerido no esquema argumental.  Este pronome pode ser substituído por qualquer 

outro elemento do mesmo paradigma, que o sentido do verbo se mantém inalterado, e, a oração 

permanece coerente. Em (15a), na casa do Arg2, ocorre uma substituição do se (que ocupa essa 

casa em 15b), pelo item lexical bolo. Tal substituição comprova que o pronome assume uma 

função sintática OD. Já em (15c), o pronome clítico não admite substituição por outros termos, 

sob pena de que a integridade do conteúdo da sentença fique comprometida. 

Em (15a) e (15b), ocorre “fechamento semântico do predicado”, ou seja, nessas orações, 

em função da presença do pronome, a significação é obtida pela relação entre o sujeito e o 
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verbo, não necessitando, sintaticamente, de outros termos, por isso, ela se fecha na predicação 

não saindo do âmbito do sujeito. O sujeito é envolvido no processo, mas com graus 

diferenciados de intensidade. Sintaticamente, a diferença consiste no fato de que na reflexiva 

(15b) o pronome é anafórico e correferencial ao sujeito, mas em (15c), ele é apenas anafórico 

ao sujeito (CAMACHO, 2002, p. 294).  

Kemmer (1993) distingue a voz média e a voz reflexiva considerando a proximidade 

entre elas e a natureza semântica das médias, que são elaboradas com um só participante 

(iniciador / controlador do evento e entidade afetada). Ela se sustenta ainda na proposta de 

transitividade/detransitividade de Hopper e Thompson (1980) e de Givón (1984) para 

equacionar os domínios médio e reflexivo. 

Para Givón (1984), a distinção entre essas vozes está no grau de transitividade e, por 

meio de critérios pragmáticos e sintáticos, ele considera a voz média, bem como a passiva e a 

impessoal, como detransitivas, porque, em graus diferentes, elas apresentam um decréscimo de 

transitividade. São características da detransitividade: demoção do agente; promoção de um 

elemento não-agente à função de tópico; estativização do verbo: o evento é representado como 

estado resultante.  

Construcionalmente, conforme Croft (2001) e Goldberg (2006), a transitividade faz 

parte das generalizações amplas da língua, isto é, ela possibilita construções que tenham alcance 

sintático, reiterando a integração entre léxico e gramática. Essa interdependência é possível 

porque os níveis de descrição linguística são concebidos articuladamente em função da 

produção final de sentido. Como se percebe, essa proposta se coaduna com as de Givón (1984) 

e Kemmer (1993), uma vez que para estes autores deve haver o envolvimento dos níveis 

semânticos e pragmáticos para a compreensão da transitividade e da sua fundamental relevância 

para a caracterização das diferentes categorias de voz. 

Além de recorrer à noção de transitividade proposta por Givón (1984) para analisar os 

tipos de voz, Kemmer (1993) atenta também para a distinção entre o número de participantes 

envolvido na ação verbal.  As reflexivas e as médias envolvem um único participante, com a 

ressalva de que, nas reflexivas, o único participante desempenha duas funções sintáticas e 

semânticas.  Segundo essa teoria, o único participante iniciador segue para um segundo 

participante, chamado ponto de chegada. As relações entre os termos da oração na voz 

reflexiva ocorrem como em uma ação transitiva prototípica, entretanto, com um único 

participante. O processamento dessa relação ocorre cognitivamente, em que a entidade 

iniciadora e a entidade receptora convergem para um único referente no mundo. Essa proposta, 
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conhecida por relativa elaboração de evento, é, na verdade, uma refacção mais detalhada da 

proposta de transitividade de Givón (1984).  

Fundamentando-se no postulado de Haiman (1980), Kemmer (1993) diferencia as vozes 

considerando que, nas reflexivas, é possível individualizar conceitualmente os participantes por 

seus diferentes papéis semânticos e, nas médias, isso não é possível. 

Haiman (1980 apud Kemmer, 1993) propõe uma explicação para as vozes média e 

reflexiva, fundamentando-se no aspecto cognitivo, a partir da consideração de que os indivíduos 

fazem coisas para outras pessoas ou para si mesmos. Quando as coisas não são feitas em favor 

de outras pessoas, ocorre a reflexividade. Nela, uma unidade físico-mental pode ser distinguida 

em dois participantes, cada uma assumindo um papel semântico diferente. Isso significa ter 

noção de autoconsciência (existência biológica) e consciência de si mesmo (o indivíduo se vê 

como sujeito inserido no mundo). Na voz reflexiva, a autoconsciência motiva o emprego do 

pronome clítico, preenchendo o lugar do Arg2; a consciência de si mesmo seria marcada no 

próprio sujeito. Isso pode se passar em verbos que indiquem eventos [+ação], como ocorreu 

com o verbo cortar em (15b), mas também em verbos em eventos de [+exp] [+proc], como 

(16):  

 

(16)   ... aí devido o esforço meu… eu já fazia… serviço pesado já como os outros companheiro lá do 

serviço… os/outro garimpero fazia… i:: acabô daí que o patrão acabo se convencendo que tinha 

alguém lá… dentro do trabalho… alguns garimpero que era mais um que/eu no serviço… com trinta dia 

ele fez proposta pro rapaz que trabalhava no garimpo mesmo… na cata… 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 02) 

 

O verbo convencer descreve um EsCo que é direcionado pelo sujeito para outra pessoa 

ou para ele mesmo, como ocorre em (16). É claro que essa não é uma situação de transitividade 

mais alta, mas, mesmo assim, é possível, como na proposta de Kemmer (1993), individualizar 

os participantes, diferenciar entre a voz média e a reflexiva, e, por meio da autoconsciência, 

marcar essa individualização com o pronome reflexivo. 

A proposta de Kemmer (1993) sobre a distinção entre as vozes por meio da distinção 

dos participantes é representada com a seguinte figura: 

 

 

               Evento dois participantes          Reflexivo          Médio             Evento um participante 

   

  +                                                                                                             _ 

                                 Grau de distintividade dos participantes 
Figura 10 - Continuum do grau de distintividade dos participantes (Fonte: Kemmer, 1993, p. 209). 
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O continuum propõe uma gradação entre eventos com dois participantes (transitividade 

mais alta) e com um participante (transitividade mais baixa). Os esquemas das vozes média e 

reflexiva são intermediários a esses eventos. Kemmer (1993) considera a perspectiva pela qual 

o evento é descrito, partindo de um participante chamado Iniciador, seguindo em direção ao 

outro participante, o Ponto de Chegada. Esse é um evento transitivo prototípico (voz ativa 

prototípica) com duas diferentes entidades, com papéis semânticos distintos e diferentes 

funções sintáticas. Do mesmo modo, o evento reflexivo envolve dois papéis semânticos, mas a 

entidade referencial é a mesma; o evento médio não envolve dois participantes, mas a ação 

centra-se no sujeito, por isso, ele está em outro extremo do continuum de participação. 

Nos eventos em que há “dois participantes” –  voz reflexiva –, é possível fazer uma 

distinção entre duas partes conceptuais discretas; na média, isso não é possível. Conforme 

Kemmer (1993), há duas situações:  

i) o iniciador e o ponto de chegada podem ser entidades distintas e os eventos se 

aproximam do ponto (+) à esquerda do continuum; 

ii)  iniciador e o ponto de chegada podem ser a mesma entidade, envolvendo um 

grau muito baixo de transitividade, e os eventos se aproximam do ponto (-), à 

direita do continuum. 

A voz reflexiva prototípica é constituída a partir de verbos de ação, cujos sujeitos são 

animados e humanos. Nela, a transitividade é mais alta porque, para representar a completude 

da ação que o verbo codifica, a casa do Arg2 é preenchida por um pronome. Dessa maneira, 

esses verbos perfilam dois envolvidos na sua ação para que ela aconteça de maneira plena (do 

sujeito para o objeto). Os dois envolvidos nessa ação verbal equivalem a uma mesma entidade 

no mundo, que sintaticamente é S.   

Nesta tese, a voz reflexiva prototípica é considerada como um tipo de construção da 

língua, representada por um esquema integrado por elementos do nível sintático e semântico. É 

por isso que tem se reiterado o fato da construção da VRP ser altamente esquemática e abstrata, 

uma vez que o seu preenchimento deve considerar os dois níveis. A VRP, em sua modalidade 

marcada, VRM, será representada pelo esquema:  

SNagente     Vação     SPcorrf.S/átono/ paciente 

                                                Arg1               V                     Arg2 

(+ animado/ +definido/ + controlador/ iniciador/intencional)                     (afetado/não controlador) 
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Este esquema tem como pressuposto o esquema da voz ativa, uma vez que ela é base 

para as demais vozes. Na parte superior do esquema está a representação básica da construção44 

e na parte inferior os traços semânticos necessários para uma VRM. Esses traços são 

fundamentais, pois uma vez alterados podem implicar alteração na voz, distanciando-a do 

modelo protótipo.  

Para a GC, a transitividade é fundamental para a configuração do tipo de voz e os traços 

semânticos são relevantes para atestar o seu grau. Ela integra os grandes esquemas da língua 

que estão disponíveis para o usuário, portanto é um padrão construcional e, portanto, mais 

esquemática que a voz, uma vez que pode abrigar diferentes vozes. Logo, um esquema de voz 

é integrante do esquema maior, que é a transitividade. Pela natureza hierárquica e conectada 

das construções, a VRP também pode abrigar outros subesquemas de voz reflexiva. Por isso, 

para a GC a língua é um conjunto de construções hierarquizadas e interconectadas (ROSÁRIO; 

OLIVEIRA, inédito). 

A maneira como os eventos do mundo são conceptualizados em diferentes contextos 

exerce interferência na estruturação da língua, motivando a criação de outras construções, isto 

é, de subesquemas. É por isso que outro aspecto relevante da expressão da reflexividade no PB, 

que diz respeito ao desuso do pronome, deve ser considerado.  Observe-se o que consta em 

Barros (2011), a partir dos corpora do FG: 

 

(17)  todo mundo ficô apavorado né… qu/eu fiquei muito ruim chorei demais… num sabia que/tinha 

contecido… as meninada tudo garrô gritá:::… minha ficô pavoradinha… que… machuquei né? Nossa 

Senhora dor mais triste que tem… ai::: credo… 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 3) 

 

 

O verbo machucar descreve um evento de ação, com uma alta transitividade, e perfila 

um complemento objeto, no papel semântico de afetado. Nesse construto, o objeto afetado seria 

o mesmo sujeito agente da ação, mas a casa do Arg.2 não foi preenchida pelo pronome 

reflexivo. O falante não empregou o pronome, mas a comunicação entre os interlocutores é 

mantida de modo satisfatório com a plena certeza de que eles têm consciência de que o sujeito 

da oração é afetado, ou seja, o sentido da reflexividade é mantida mesmo sem a presença do 

pronome. 

                                                           
44 Metodologicamente, ao longo da tese o esquema será retomado apenas por (SNagenteVação  SPcorrf.S/átono/ paciente), 

porém considerando constantemente os traços semânticos que estão na linha inferior. 
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Castilho (2010, p 481) afirma que, em casos como (17), o pronome perdeu o seu traço 

de reflexividade e o falante tem dificuldade em operar com esse termo. Segundo Barros (2011), 

o desuso do pronome não decorre necessariamente de uma dificuldade, mas muito mais pelo 

entendimento de que, em determinados contextos, ele pode se tornar desnecessário. No 

construto com o verbo machucar, observa-se que o sujeito não é agentivo, não intencional e 

que a causa iniciadora da ação do verbo não reside no sujeito e não é apresentada 

discursivamente. Por isso, a construção instanciada não apresenta todos os traços semânticos 

de uma ativa prototípica (que por consequência são também os de uma VRP), ao contrário, ela 

apresenta detransitividade, fazendo que, semanticamente, o evento se aproxime mais de um 

evento médio (porque o sujeito é mostrado como centro do processo) do que de um evento 

reflexivo prototípico. Esses argumentos, que serão desdobrados na análise, podem ser 

justificados por um exercício cognitivo específico do usuário resultando na não marcação 

pronominal. Usos como (17) mantêm o sentido de reflexividade ou, possivelmente, de 

medialidade, porque o contexto imediato oferece informações para isso. 

O não emprego do pronome é recorrente também na língua escrita, como consta em:  

 

(18)  Visite o decorado e encante45. 
(CONT, PB, LE, FG/NS) 

 

O construto em (18) é parte de um anúncio publicitário exposto em um outdoor no 

centro de Goiânia. A natureza do gênero explica a opção pela forma imperativa com uma natural 

omissão do sujeito pronominal “você”. Por outro lado, o verbo encantar apresenta alta 

transitividade, implicando um argumento afetado. Nessa oração, você (sujeito não explícito) 

deveria ser retomado, pelo pronome reflexivo (se).  

Nota-se que em (17) e (18) é possível identificar um padrão de voz reflexiva instanciado 

num esquema diferente da construção VRP, apresentado anteriormente. A ausência do pronome 

não é apenas uma questão de alternância estrutural: o usuário da língua, de modo consciente ou 

não, quando deixa de usar o pronome o faz por inúmeras motivações de ordem pragmática, 

elaboradas cognitivamente. Para a GC um esquema pode motivar o surgimento de outros 

subesquemas, por isso, o esquema (SNagente Vação  SPcorrf.S/átono/ paciente), instanciado, por exemplo 

em (15b), possibilita outros esquemas como:  

                                                           
45 Amostra não sistematizada.   
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Observa-se que nesse esquema houve a ampliação dos papéis semânticos e dos traços 

do SN sujeito, consequentemente o esvaziamento dos papéis semânticos do SN objeto, que é 

recuperado discursivamente com base em inferências.   

Enfim, para efeitos desta tese, reitera-se a concepção de que a voz média configura um 

domínio de voz, que apresenta como característica fundamental a noção semântica de 

centralidade da ação do verbo no sujeito, que pode ser um paciente, processado, experienciador 

ou meta. A voz média pode ser instanciada nas formas clítica e não clítica. Assume-se também 

que a voz reflexiva, chamada aqui de voz reflexiva prototípica (VRP), é subesquema da voz 

média. 

A VRP é elaborada a partir de verbos que podem também compor a voz ativa 

prototípica. Isso significa que as ações podem ser feitas em favor de outras entidades ou em 

favor do próprio sujeito. Quando elas são feitas em favor do próprio sujeito, significa que sujeito 

e objeto são correferentes, a casa do Arg2 é preenchida com um pronome clítico em função 

reflexiva. O sujeito da voz reflexiva assume o papel semântico de agente e também, como o 

sujeito da voz média, assume os papéis de paciente, processado, experienciador ou meta.  

A construção reflexiva prototípica (VRP) é formalmente caracterizada pelo pronome 

reflexivo, constitui um esquema de voz reflexiva marcada (VRM) e, por sua vez, deriva o 

subesquema da voz reflexiva não marcada (VRNM).   

Logo, compreende-se que a voz reflexiva integra uma rede construcional de voz, que, 

no PB contemporâneo, está em processo de mudança e, por isso, no capítulo 4 apresentam-se 

os resultados da análise desse processo ao longo do período de formação da língua portuguesa.  

 

 

 

 

 

SN        Vação          ø 

                                                         Arg1               V                     Arg2 

           experienciador/processado/meta  

+ - animado/ + - controlador/ + - intencional 

                       paciente/ afetado/ 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

 Uma visão histórico-construcional da voz reflexiva  

 

 

Este capítulo descreve e analisa a VRP ao longo da história da língua portuguesa, e se 

baseia em princípios da LFCU, especialmente naqueles que atentam para o fato de que 

habilidades cognitivas possibilitam práticas sociais resultantes da evolução cultural acumulada 

ao longo da história e, entre essas práticas, está o uso da língua que atualiza conhecimento 

gramatical (TOMASELLO, 2003) e que, para se compreender o desenvolvimento de uma 

construção, é importante uma análise diacrônica (BYBEE, 2015; TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013). Serviram também de aporte para esta descrição e análise autores como Bagno (2011), 

Câmara Jr (1985), Cennamo (1997), Ilari (2001), Mattos e Silva (2006), Maurer Jr (1959), Silva 

Neto, (1957) e Tarallo (1990).  

 

As discussões e informações aqui presentes auxiliam na descrição diacrônica das 

diferentes formas de instanciação da construção da voz reflexiva e no entendimento das 

mudanças atuais no PB. Por isso, este capítulo está articulado em três blocos, a saber: 

 

i) contextualização histórica do processo de formação da língua portuguesa, com 

ênfase em fenômenos linguísticos relevantes para a análise da VRP; 

ii) descrição, a partir de pressupostos histórico-contextuais, da VRP; 

iii) análise das diferentes elaborações de VRP na perspectiva da LFCU.  

 

 

4.1 Contextualização histórica da formação da língua portuguesa  

 

Os tópicos a seguir resumem alguns pressupostos relativos à contextualização histórica 

da formação da língua portuguesa, a partir dos quais esta análise diacrônica foi elaborada: 

 

i)  O português integra o grupo das línguas românicas ou neolatinas, entre as quais estão 

o italiano, o francês, o espanhol, o romeno etc. 
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ii) Essas línguas resultam das transformações do latim vulgar, a variedade latina falada 

pelas camadas populares de Roma, levado para as regiões por onde o Império Romano se 

expandiu, e que entrou em contato com as línguas faladas nos territórios conquistados.  

iii) Entre esses territórios está o noroeste da Península Ibérica, a Gallaecia46, atual 

Galiza, onde habitavam povos de origem céltica. 

 

O que se chama de latim vulgar é uma variedade altamente heterogênea, dialetalizada. 

Entre, aproximadamente, os séculos VII a.C. e XIII d.C. diversos fatores concorreram para sua 

diversidade, tais como não influência escolar ou literária, imprecisão de delimitação geográfica 

e extenso período temporal. Para Câmara Jr. (1985, p. 21), o latim vulgar “não é uma unidade 

linguística em qualquer momento de sua história”, ao contrário, ele “diversifica-se em dialetos 

sociais, e, diacronicamente, é uma continuidade de mudanças”, e, para Silva Neto (1957), ele 

se refere a um conceito coletivo.  

O pronome reflexivo relaciona-se diretamente com o tipo de voz, e não constam, na 

literatura especializada, explicações detalhadas acerca da mudança nas vozes do latim clássico 

para o latim vulgar. Sabe-se da existência no latim clássico das vozes ativa, passiva e média. E 

as grandes inovações no latim vulgar são as seguintes:  

 

i)   a voz passiva passa a ser elaborada na forma analítica; 

ii)  o uso do pronome reflexivo se é ampliado, pois no latim clássico restingia-se à voz 

média; 

            iii) a voz média é ampliada ao agregar os verbos depoentes.   

Na sintaxe clássica, o pronome se restringia-se à função reflexiva da voz média, no latim 

vulgar suas funções são expandidas, a saber: 

i) realçar a ação do verbo como sendo espontânea (ir-se);  

ii) apassivar a oração (no latim clássico a voz passiva só existia na forma sintética 

mediante o emprego de morfema);  

iii) expressar ação recíproca (como em: eles se gostam);  

iv) indeterminar o sujeito.  

                                                           
46 Gallecia surge de gallaeci, que eram os povos de provável origem céltica que habitavam a região antes da 

chegada dos romanos: gallaecia>galécia> galízia. Os povos da região, atual Galiza, ficaram conhecidos como 

galaicos.  
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No latim clássico, os verbos “depoentes” constituíam uma conjugação à parte porque 

possuíam forma de passiva (marca formal) e significado de ativa. Com a perda da marca 

morfológica, no latim vulgar, eles passam a integrar a forma dos verbos ativos de mesma 

conjugação: morior > morio = ‘morrer’, mas são integrados à voz média. Esses verbos, segundo 

Benveniste (2005), apresentavam diátese única que o caracterizava ou como ativos ou como 

médios. 

No latim vulgar, por exemplo, o uso do pronome junto ao nominativo (sujeito) é intenso 

e, na opinião de Ilari (2001), o motivo era a busca de uma expressão afetiva47, o que tornou o 

uso banalizado. Outra inovação é a criação do pronome pessoal de terceira pessoa. A base desse 

pronome foi o demonstrativo ille. O pronome era usado também para dar ênfase ao sujeito e 

para marcar o objeto. Essa diferença entre usos do pronome é importantíssima para se 

compreender a história da marcação pronominal reflexiva no português porque, no latim 

clássico, o pronome na função objeto podia ser inferido pelo contexto, o que desobrigava o 

preenchimento da casa do Arg. 2 na estrutura oracional. Já no latim vulgar, o uso desse pronome 

passou a ser comum.  

Segundo Maurer Jr (1959), as formas pronominais do latim vulgar eram:  

 

  nominativo gen./dat. acusativo 

 

 

singular  

1ª pessoa Eo mi/mihi me 

2ª pessoa Tu ti/tibi te 

3ª p. masc. ille (illi) [il]lui/[il]li [il]lum 

3ª p. fem. Illa [il]lӕi/[il]li [il]lam 

3ª p. neutro Illud  illud 

reflexivo 3ª pessoa Si si/sibi se 

 

 

plural  

 

 

1ª pessoa Nos nos/nobis nos 

2ª pessoa Vos vos/vobis vos 

3ª p. masc. Illi [il]lis e [il]lorum illos 

3ª p. fem. Illӕ [il]lis e [il]lorum illas 

3ª p. neutro Illa  [la] 
Quadro 3: Formas pronominais do latim vulgar (Fonte: ILARI, 2001, p. 94) 

 

Segundo o quadro, a classificação dos pronomes reflexivos no latim vulgar limitava-se 

à 3ª pessoa do singular (si, sibi, se); si e sibi marcavam os casos genitivo e dativo; e si e se 

marcavam respectivamente os casos nominativo e acusativo. O complemento acusativo, 

correferente ao sujeito, era marcado pelo pronome se. Os pronomes que desempenhavam a 

                                                           
47 Para vários estudiosos do latim vulgar, algumas formas (morfológicas, partículas) entraram nessa categoria 

devido a uma necessidade de “reforço” ao que era dito. Um exemplo é a anteposição aos pronomes demonstrativos 

das partículas accu ou accu, que podem ser mais ou menos traduzidas por “eis” no português moderno. 
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função de acusativos para as outras pessoas (me, te, nos, vos) desempenham, no português atual, 

a função de pronomes reflexivos.  

As características apresentadas anteriormente estão na base da língua que se formou na 

região noroeste da península Ibérica. O português surgiu incialmente como parte do domínio 

galego-português, posteriormente esse domínio se dividiu entre o galego e o português. Para 

Castro (2006), a divisão definitiva se deu entre os séculos XV e XVI, quando a língua mais 

radicalmente se transfigurou. Portanto, o português, é descendente direto do galego-português48 

e não do latim.  

A língua trazida para o Brasil é uma continuação histórica do galego-português e é 

equivalente ao que Cardeira (2006) chama de português médio, que, e em território brasileiro, 

sofreu muitas transformações, decorrentes do contato com línguas indígenas e africanas, 

causando um profundo distanciamento entre a língua falada no Brasil e a língua falada no 

território português.  

A respeito desse distanciamento, Bagno (2011) explica que a tendência à redução49 

existente no PB é uma influência africana que se desenvolveu no período colonial, expandiu-se 

para o meio rural e hoje já está presente na fala culta. As línguas africanas não apresentavam, 

por exemplo, um sistema flexional, como o português, e por isso os falantes africanos 

simplificavam o sistema verbal, omitiam preposições, pronomes pessoais, objetos etc.  

 

4.2 A voz reflexiva ao longo da história do português  

 

Nesta seção, consta uma descrição de diferentes organizações da voz reflexiva no 

português em perspectiva diacrônica a partir do latim vulgar até o português moderno, 

                                                           
48 Bagno (2011) defende que o galego foi a língua derivada do latim vulgar que, levada para o centro e sul de 

Portugal, originou o português. Os argumentos do autor para essa tese são a partir de fatos linguísticos, políticos e 

geográficos, entre os quais a data de constituição do Condado Portucalense, por volta do século XII, data posterior 

ao surgimento dessa língua. Em sua opinião, não há justificativas para denominar de galego-português uma língua 

que já existia antes da constituição geográfico-político de Portugal em uma região, Galécia, que já existia antes 

das invasões romanas. O galego tem sua existência atestada antes do ano mil, antes mesmo da chegada dos povos 

germânicos na região, e o Condado Portucalense só se constitui como entidade depois disso, assim insistir no 

surgimento do galego-português e depois na sua transformação em duas línguas distintas é uma desconsideração 

linguística e histórica;  ao contrário, como defende o autor, o que surgiu no extremo noroeste da península foi o 

galego e depois foi levado para o sul (região do atual território de Portugal) e lá sofreu transformações que 

culminariam no português, nome recebido em referência a Portugal. Para Bagno, chamar essa língua de galego-

português é uma conveniência política, cultural, econômica e ideológica, mas nem um pouco linguística. 
49 Bagno (2011), apoiando-se em Gärtner (2002), trata de fenômenos do PB, que sugerem uma redução ou 

simplificação, pois implicam em redução de material linguístico, como a simplificação da flexão verbal, 

simplificação da flexão nominal, omissões de preposições, omissões de artigos, omissão do pronome pessoal 

objeto, a omissão das consoantes em palavras cuja a última sílaba é CVC. Esses fenômenos e características do 

PB têm sido explicados pela influência das línguas africanas da família Banto.  
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objetivando entender como a voz reflexiva se organizou ao longo do tempo. Para isso, em 

alguns momentos, faz-se uma análise contrastiva português e italiano antigo, em função da 

natureza românica dessas línguas e a fim de atribuir peso metodológico e descritivo à análise. 

Isso porque um estudo comparativo fornece informações a respeito da filogenia do PB.  

 

 

4.2.1 As bases latinas da voz reflexiva 

 

A organização da voz reflexiva no latim é melhor compreendida a partir da visão da 

rede construcional da voz. Por isso, para sua definição, as demais construções de voz serão a 

ela correlacionados. 

No latim clássico, como herança do indo-europeu, existiam as vozes ativa, passiva e 

média. Elas eram distinguidas pelo tipo de relação do sujeito, da seguinte maneira: 

 

i)   ativa (sujeito agente); 

ii)  passiva (sujeito paciente); 

iii) média (sujeito para si: isto é, a ação do sujeito se limitava a ele mesmo). 

 

A voz média assumia três valores: reflexiva, recíproca e dinâmica. Os valores de 

reflexiva e recíproca equivalem aos do PB contemporâneo. A voz média dinâmica era ampla e 

representava diversos valores como cuidados corporais, estado de espírito, movimento, valor 

expletivo, intensa participação do sujeito no que o verbo expressa etc (CÂMARA JR, 1985). 

Nesta tese, a partir dos princípios da GC, assume-se que a voz média no português decorreu da 

especialização do valor dinâmico da média no latim que, por sua vez, era diferente do valor 

reflexivo.   

Um fato extremamente relevante para os estudos da voz reflexiva é o subsistema de 

verbos latinos denominados “depoentes”, que preservavam a forma da voz passiva, mas 

assumiam o significado de voz ativa. Eles recebiam esse nome porque, segundo os gramáticos 

latinos, haviam “deposto” o significado passivo. 

 

Quanto à organização formal dessas vozes, destaca-se que:  

i)  A passiva só se realizava na forma sintética, marcada morfologicamente no verbo 

com o sufixo R. 
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ii)  Os verbos depoentes também recebiam o sufixo R, marca original obrigatória da voz 

passiva.   

iii) A voz média, com os seus diferentes valores, era marcada com R, e com os pronomes 

reflexivos: se, si, sibi, estes restritos aos valores reflexivo e recíproco.  

   

Em resumo, a forma R estava em todas as elaborações de voz que se distinguiam da voz 

ativa, classificadas por Cennamo (1997) como relações de “voz não-ativa”.  

Nos verbos depoentes, a forma R significava uma intensa participação do sujeito na ação 

do verbo (CÂMARA JR, 1985), conforme pode ser atestado em Plauto, no exemplo transcrito 

de Cennamo (1997): 

 

(01) Convortur domum. (Plauto, Stich, 402) 

(Eu volto para a casa.)  

(CENNAMO,1997) 

 

Em (01), o sufixo R reforça a participação do sujeito na ação (*eu me volto para a casa). 

Para Cennamo (1997), esse sufixo era usado para marcar todas as situações em que o sujeito 

(+/- animado) era, de alguma forma, afetado ou envolvido no processo verbal. 

Nas construções de voz média, o sufixo R coocorria com os pronomes reflexivos se/sibi, 

significando reciprocidade e reflexividade, como em (02):   

 

(02) Quae ornatur sibi (Ter. Haut. 288) 

(“Mulheres” que vestem a si.) 

(CENNAMO,1997) 

 

Em (02), tanto a forma R (ornatur) quanto o pronome dativo sibi (reflexivo) marcavam 

a voz média reflexiva.  

A situação de coocorrência, e provável concorrência, da forma R com os pronomes se, 

si, sibi, sugere um processo de dessemantização dessa forma.  

Conforme Cennamo (1997) e Câmara Jr (1985), o uso primordial do pronome reflexivo 

era nas vozes média e reflexiva, pois é nesta voz que o sujeito é “mais agentivo” e o pronome 

pode exercer a função de acusativo.   

Em outras palavras, no latim clássico existiam as vozes ativa, passiva e média. Esta 

última apresentava os valores de reflexividade, de reciprocidade e de dinamicidade.  A passiva 

só se realizava na forma sintética, mediante o acréscimo do sufixo R. Este sufixo também estava 

nos verbos depoentes e nas médias. As médias, especialmente as de valor reflexivo e recíproco, 
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também eram elaboradas com a presença do pronome reflexivo se (acusativo) ou sibi (dativo 

em 3ª pessoa). O pronome reflexivo, no latim clássico, assumia, portanto, as significações de 

reflexividade e de medialidade, desempenhando, preferencialmente, a função sintática de 

acusativo (objeto direto) junto a sujeitos de 3ª pessoa. 

O uso exclusivo do pronome reflexivo na 3ª exige uma explicação complexa, pois isso 

tem íntima relação com o sistema pronominal e as bases enunciativas de sua organização. No 

latim clássico, o sistema pronominal estava ancorado no eixo falante (ego) e ouvinte (tu) no 

momento da comunicação e, conforme os diversos casos, variava entre o falante e o 

destinatário, no singular e no plural.  Não se considerava um elemento externo a essa relação, 

porém havia um sistema de demonstrativos para expressar os referentes externos à 

comunicação, ou seja, a 3ª pessoa. A marcação das terceiras pessoas pelo sistema de pronomes 

pessoais é uma criação do latim vulgar a partir desse sistema de demonstrativos e repercute em 

todas as línguas românicas, aproveitando um dos antigos demonstrativos (ĭlle), “esvaziado” de 

seu significado dêitico.  

Esse comportamento linguístico pode ser melhor compreendido a partir de Benveniste 

(2005), que defende a natureza dos pronomes, tendo como referência a pessoa e a não pessoa. 

A marcação de pessoa (eu e tu) está diretamente envolvida no ato discursivo, ou seja, obedece 

a critérios do mundo da enunciação, os papéis enunciativos se alternam conforme a mudança 

de turno na fala. Como ele explica, elas são palavras vazias e, por isso, se prestam a essa 

alternância. Já o pronome de terceira pessoa é externo ao discurso, por isso, considerado não 

pessoa. O seu uso direciona para uma informação anafórica fora da relação discursiva, com 

função sintática e em substituição a um nome externo à situação discursiva, pondendo se referir 

ou substituir qualquer classe de palavra. 

No latim, a reflexividade era estabelecida apenas na terceira pessoa, ou seja, 

representava uma relação sintática e não discursiva. Por esse motivo, tais ponderações acerca 

do funcionamento da categoria dos pronomes no latim clássico permitem, no mínimo, duas 

hipóteses a respeito da elaboração da voz reflexiva nessa língua: 

 

i) o sistema de marcação da reflexividade era independente do sistema de marcação de 

pessoa, por isso, os pronomes se e sibi, restritos à não pessoa, eram produtivos para expressar 

a correferencialidade; 

 ii) os eventos prototipicamente reflexivos eram expressos por outros recursos 

linguísticos, como a construção a mim mesmo, em eu cortei a mim mesmo, em português. 
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No latim vulgar, a voz passiva e a voz média sofrem as seguintes alterações: 

 i)   a passiva passa ser elaborada por meio da construção perifrástica formada com o 

verbo auxiliar sum (ser) mais particípio passado do verbo principal;  

ii)  a forma R foi totalmente banida dos sistemas da voz passiva, da voz média e dos 

verbos depoentes; 

iii) os verbos depoentes assumem forma de voz ativa; 

iv) a voz média foi ampliada.  

Na explicação dessas mudanças tem-se que, devido ao fato da forma R ter desaparecido 

das construções de voz passiva, de voz média e de verbos depoentes, as antigas passivas 

sintéticas assumem valor médio e passaram a integrar o paradigma da voz média pronominal. 

A voz média com valor reflexivo passa a ser elaborada, então, somente com a marca pronominal 

se, como em (03): 

 

(03) Istae veters, quae se unguentis unctitant (Plauto, most 274) 

(Essas velhas senhoras que se besuntam com óleo.)  

(CENNAMO,1997) 

 

Depois, com a perda da forma R, o pronome reflexivo foi ocupando o lugar dessa forma, 

passando a indicar, entre outros valores desse sufixo, a intensa participação do sujeito na ação 

verbal.  Cennamo (1997) apresenta uma relevante discussão a respeito dessas mudanças, que, 

como é comum nas línguas, não ocorreram de modo abrupto e linear, ao contrário, elas 

envolveram complexas situações interacionais. A autora refere-se à polissemia da forma R, o 

que pode ter gerado um equívoco na interpretação de alguns estudiosos da gramática latina, a 

respeito de sua função na elaboração da voz, pois em Plauto, por exemplo, Cennamo (1997) 

constata o emprego de R para indicar uma ação [- controle]:  

 

(04) Ubi circunvortor, cado. (Plauto) 

(Quando girando-me cai.)  
(CENNAMO,1997) 

 

 

Indepentemente da polissemia da forma R, sua dessemantização a levou à sua 

obsolescência: ela desapareceu em muitos verbos depoentes, como em morior que passa a 

morio. Isso faz que muitos depoentes passem a ter significação ativa e a intensa participação do 

sujeito, significado da forma R no latim clássico, seja preservada em outros e marcada pela 

forma pronominal se. Esses ex-depoentes passaram a compor o paradigma da voz média. 
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Verbos pronominais do português originários dos depoentes são queixar-se e arrepender-se 

(MAURER JR, 1959). 

  Com o desaparecimento da forma R, algumas de suas funções são assumidas pelo 

pronome reflexivo (se), que, por sua vez, assume também sentidos não reflexivos. Conforme 

Maurer Jr (1959), as novas e principais funções desses usos e seu equivalente em português 

seriam:  

 

i. expressar as noções de interesse, espontaneidade ou intensidade da ação, ao 

ocorrerem junto a verbos intransitivos, como, sair-se, vir-se, morrer-se, rir-se; 

ii. exercer a função de partícula apassivadora, como em vende-se a casa; 

iii. expressar a indeterminação do sujeito, particularmente, junto aos verbos 

intransitivos, como em come-se bem aqui; 

iv. exprimir reciprocidade, que no latim clássico era feita mediante a presença da 

expressão inter si.  

 

Como se constata, ocorreu uma significativa ampliação no uso e nas funções do 

pronome se na gramática do latim vulgar. Nesse sentido, Cennamo (1997) argumenta que essa 

diversidade levou a uma certa confusão na classificação das vozes por alguns gramáticos dessa 

língua, o que pode ter relação com uma perspectiva impositiva da língua. Essa confusão pode 

estar na origem da declaração de Maurer Jr (1959, p 177), que foi enfático quando disse que 

“com a perda da passiva antiga, não há propriamente categoria de voz no latim vulgar”.  

Portanto, não é nova a confusão e a incerteza envolvendo a natureza da voz, a distinção 

entre voz média e voz reflexiva e o emprego do pronome reflexivo. Um estudo da história da 

língua portuguesa, no entanto, pode ajudar a esclarecer muitos pontos obscuros a esse respeito.  

No português, foram mantidas as configurações e os usos do pronome reflexivo, 

herdados do latim vulgar. Como parte integrante de uma mudança ocorrida em todo sistema 

pronominal, em especial nas suas relações e distinções entre acusativo e dativo, os pronomes 

reflexivos se e sibi resultaram respectivamente em se e si. Uma convergência equivalente 

envolvendo a marcação desses dois casos ocorreu para a 1ª e a 2ª pessoas, fazendo surgir as 

formas pronominais me, te e nos. Estas construções pronominais átonas juntaram-se à rede das 

construções gramaticais nas posições proclítica e enclítica em relação aos verbos, e, num 

processo de reanálise, exercem dupla função sintático-semântica, que envolve a marcação da 

reflexividade e da pessoa enunciativa. O pronome clítico se, juntamente com os demais 

pronomes de 1ª e 2ª pessoas (me, te, nos e vos), marca a voz reflexiva e, na estruturação da 
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VRP, ocupa a casa do Arg2, com função sintática de objeto, indicando correferencialidade entre 

o sujeito e o objeto.  

Além dessa função, o pronome se desempenha dentro da categoria da voz média todas 

as outras funções que adquiriu no latim vulgar a partir da média dinâmica. O pronome se, em 

português, assume ainda outras funções que indicam valores de passividade e de 

indeterminação do sujeito. Em todos esses usos, o pronome se vem sendo chamado de pronome 

reflexivo, independentemente da sua função. 

Em algumas línguas, dentre elas o português e o italiano, generalizou-se a noção de 

reflexividade e o nome reflexivo é usado para qualquer construção em que a marca de 

reflexidade aparece, mesmo quando o seu significado não seja reflexivo, como nos casos em 

que a função do pronome remeta à voz média dinâmica do latim vulgar, como em sentir-se. 

Uma das características do latim vulgar refletidas nas línguas românicas é a fixação da 

ordem das palavras na oração, decorrente da perda dos casos. No português contemporâneo, o 

pronome em sua função reflexiva assume, preferencialmente, a próclise, PB, ou ênclise, no PE 

e, por sua natureza clítica, é adjungido diretamente ao verbo.  

Tendo como referência essa orientação de organização da sentença e de posição do 

clítico junto ao verbo, a próxima seção apresenta e descreve diacronicamente os dados da voz 

reflexiva encontrados nos corpora.  

 

4.3  A configuração da voz reflexiva ao longo da história do português  

 

Esta seção descreve os dados do português histórico, divididos em: português arcaico 

(século XIV até o século XVI); e português moderno (séculos XVII, XVIII e XIX).  Os 

resultados dos dados do português contemporâneo (séculos XX e XXI) compõem o capítulo 

V desta tese, haja vista que se considera esse o período de distinção e implementação da 

gramática do PB e de seus dialetos e que, portanto, os usos da voz reflexiva nesse período 

revelam o extremo do continuum de mudanças construcionais, cujo polo à esquerda é o latim 

vulgar.  O fato de que algumas das características formais da voz reflexiva se mantiveram ao 

longo entre determinados séculos levou à apresentação dos resultados em bloco. 

Para a análise diacrônica atentou-se para os seguintes critérios: 

1. Diferentes características estruturais da forma de superfície, tendo como ponto de 

partida o esquema construcional da VRP.  
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2. A seleção dos dados relevantes, com base nos resultados de Barros (2011), foi feita 

a partir de construções de voz reflexivas elaboradas com verbos50 que, em outros 

dialetos do português brasileiro (e na padronização escrita), integram estruturas 

prototípicas e que, na fala goiana, são usados, preferencialmente, sem o pronome 

reflexivo. 

 

4.3.1 Análise dos dados históricos  

 

Distinguidos os verbos relevantes, com base nos resultados de Barros (2011), não foi 

encontrada nenhuma ocorrência de VRNM e um número reduzido de ocorrências de VRM (70), 

se considerado o quantitativo de textos (55) componentes do corpus, conforme distribuição 

apresentada na tabela a seguir: 

 

Verbo  Séculos  

XIV XV XVI XVII XVIII XIX Total 

Afastar  1 3 4 1 3 1 13 

Alimentar     2   2 

Apresentar    1 2 1 2 6 

Aprontar *     2  2 

Arrumar         

Convencer         

Cortar         

Encantar         

Encostar         

Esconder    3 2 4 2 11 

Formar         

Machucar         

Matar    5 4 5  14 

Mudar   1 3 2 5  11 

Oferecer         

Preparar    1 1 4 1 6 

Queimar   1 2  1 2 

Total  1 4 18 16 24 7 70 

Tabela 1: Frequência da ocorrência da VRM nos corpora do TB 

 

 

A tabela mostra que no período que vai do século XIV ao século XIX os verbos de 

deslocamento, afastar, apresentar, esconder, mudar, e os prototipicamente de ação, alimentar, 

matar, preparar e queimar, foram produtivos para constituir a construção de VRM, tanto no 

período arcaico quanto no período moderno. Isso sugere que o sistema de voz reflexiva 

                                                           
50 Essa decisão está de acordo com Goldberg (2006), para quem a semântica do verbo motiva a organização 

sintática, pois é no nível semântico que as cenas da experiência apresentam significação.  
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apresenta a configuração [+agentiva] para o sujeito e a função acusativa para o objeto, 

conservando as bases sintático-semânticas da voz reflexiva no latim vulgar.  

Os dados do período arcaico e do período moderno foram considerados segundo 

Goldberg (1995, 2006), que define a sintaxe a partir das cenas da experiência humana, as quais 

se constituem em uma estrutura profunda, mas se mostram sintaticamente por formas de 

superfície (a organização sintática atualizada pelas orações). A partir dessa definição, Goldberg 

(2006) demonstra que as construções na língua refletem determinadas cenas do mundo por meio 

da disposição entre os níveis sintático e semântico, esclarecendo que é a partir do nível 

semântico, especialmente pela semântica do verbo, que a organização sintática é motivada, uma 

vez que é nesse nível que as cenas da experiência humana assumem significação.  

 

(05) O homem bom quando lhe ouuio dizer, que todauia queria poer mão em tal feito, foy taõ ledo, que 

mais ſer não pode, & aſſi como chorando com prazer, ſe afaſtou delle hum pouco olhando, & diſſe. E he 

iſto verdade, filho, ſenhor, que vos tam 

(Séc. XIV, PE, INF, TB) 

 

Tomando-se a ocorrência (05) como referência para explicar a proposta de Goldberg 

(1995, 2006), tem-se que o construto, ou forma de superfície, ſe afaſtou delle instancia uma 

construção abstrata, o que equivale à estrutura profunda, organizada num predicado de três 

lugares, e reflete uma cena da experiência humana, no caso, de movimento causado. Afastar 

evoca uma ação provocada por um envolvido com efeitos perceptíveis em outro envolvido na 

cena. É a moldura semântica desse verbo que define os papéis temáticos e as funções 

argumentais integrantes da construção: agente, paciente, alvo. Isso é uma generalização 

possível por padrões armazenados. A correferencialidade entre agente e paciente delimita a 

generalização, resultando em uma VRM.  Sintaticamente, esse construto é estruturado em [S 

ODRefl V OI].  

Nesse sentido, considerando o objeto indireto como opcional ao esquema da reflexiva, 

foram encontradas as seguintes estruturações sintáticas, que permitem visualizar, as formas de 

superfície da VRM nos períodos arcaico e moderno:  

 

Arcaico Moderno 

S   ODRefl V
1  V2 

ODRefl  V
1 S  V2   

S  V1  V2  ODRefl  

ODRefl S  V 

S ODRefl  V
  

S  ODRefl  V
1 V2   

S V1 V2   ODRefl  

S ODRefl  V 
S V OD Refl 

Quadro 4: Formas de estruturação sintática da VRM no PB 
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Na seção a seguir, essas estruturas de formas de superfície serão analisadas conforme o 

período de formação da língua e sua configuração estrutural e funcional.   

 

 

4.3.1.1 O português arcaico  

 

Esta seção apresenta a VRP, no período arcaico, atentando para critérios formais da 

organização construcional. São analisadas primeiramente as construções verbais perifrásticas 

e, em seguida, as construções verbais simples. Essa ordem de apresentação da análise tem como 

critério a prioridade por padrões construcionais reflexivos que se distanciam da ordenação 

prototípica no português contemporâneo, ou seja, constituem contextos construcionais atípicos 

da voz reflexiva.  

 

 

4.3.1.1.1 As diferentes formas de superfície da voz reflexiva na história do português 

  

4.3.1.1.1.1 Em construções perifrásticas  

 

a) ODRef  V1  S  V2  

 

(06) UJstas as causas da pestilëcia. agora ajamos de veer per que modo & como se deue homë de guardar 

da pestilëcia & preseruar se della. pollo qual deues de notar que segûdo diz o grãde medico scilicet 

dauid. que primeiro se deue o homë de afastar do mal & inclinar se ao bë. scilicet que homë 

primeiramëte ha de cõfessar seus pecados humildosamëte.  

(Séc. XV, PE, INF, CP) 

 

Em (06), a forma de superfície está sintaticamente organizada como ODRef  V1  S  V2. O 

verbo afastar (V2), em forma nominal, compõe uma “espécie”51 de perífrase verbal com o verbo 

auxiliante52 dever (V2). A ordenação oracional é peculiar porque o pronome reflexivo está em 

                                                           
51 A utilização do termo “espécie” pretende denotar a diferença estrutural entre a perífrase em uso na ocorrência e 

as que são empregadas no português contemporâneo: proximidade do verbo auxiliante que contém as informações 

de tempo, pessoa e modo e o verbo pleno indicando o conteúdo semântico da ação. Como se verá ao longo desta 

seção as perífrases verbais no português arcaico, e até no moderno, eram elaboradas com elementos intervenientes. 
52 Em uma perspectiva funcional, se diferencia em um continuum os verbos cópula, auxiliar, modal e suporte. 

Nesta tese, como critério metodológico, os verbos não nuclerares serão denominados “auxiliantes”, conforme Ilari 
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uma posição proclítica junto ao verbo auxiliante (V1) e não ao verbo pleno, (V2). Outra 

peculiaridade da construção é interveniência de S aos verbos auxiliante e o pleno, o que indica 

alta composicionalidade, grande mobilidade dos elementos na sentença.  

Para Mattos e Silva (2006) é raro, no português arcaico, o verbo pospor-se ao sujeito e 

ao complemento (pronome), mas pode ocorrer nas orações que funcionam como complemento 

da oração principal, introduzidas pelo relativo que, como ocorre em que primeiro se deue o 

homë de afastar do mal & inclinar se ao bë, que complementa o verbo dizer, da oração 

principal.  

Esse tipo de ordenação peculiar é explicado por Mattos e Silva (2006) nos seguintes 

termos: nas orações subordinadas, é regra o pronome ficar contíguo ao elemento subordinante 

e, no caso de outros elementos (como primeiro) estes se interpõem entre o subordinante e o 

pronome. Assim, certamente, o pronome atraiu para si o V1. 

Em (06), a oração que primeiro se deue o homë de afastar do mal que tem como núcleo 

o verbo triargumental afastar representa uma alteração da ordem SVO. Basicamente, isso 

ocorre porque a perífrase formada por dever e afastar é separada porque o auxiliante se desloca 

para a esquerda, assumindo, com o adjunto temporal, (primeiro) a função de topo da oração, 

como consequência, o sujeito assume a posição entre o V1 e V2. Como o clítico é adjungido ao 

V1, ele também se desloca para a esquerda.  

Dessa maneira, (05) e (06) são instanciações de uma construção reflexiva, isto é, formas 

de superfície, conforme Goldberg (1995), embora o verbo possua todos os traços de uma 

transitividade alta, tais como as construções com verbo na voz ativa, o fato de S e O serem 

correferentes causa uma redução sutil na transitividade, constituindo voz reflexiva, pois o 

evento assume traços de processo ou experiência.  

Uma estrutura do tipo (06), em termos de Goldberg (1995), contém os meios básicos de 

expressão oracional em uma língua. As características sintáticas e semânticas são refletidas em 

um conjunto harmônico, fazendo com que a quantidade, o tipo, a função sintática e os papéis 

semânticos de cada argumento sejam solicitados e controlados pelas especificações que a 

construção determina. Por isso, a ordem que se percebe na superfície sintática representa 

sempre uma licença da construção que anterior à superfície, todavia, não é por puro capricho 

do usuário que estilizações ocorreram e ocorrem na língua. Elas se devem a fatores inerentes à 

                                                           
e Basso (2008), pois, mesmo que em algumas perífrases eles não sejam genuínos auxiliares, possuem menor carga 

informacional em relação ao verbo pleno. Os verbos auxiliantes são representados por V1 e os verbos plenos por 

V2. 
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interface que condiciona o sistema formal e significativo, isto é, aos elementos da ordem do 

discurso e da situação interativa.  

A ocorrência em (06) integra um texto informativo com orientações sobre a saúde, física 

e emocional do homem, que é o único referente do enunciado. Isso facilita as manobras 

linguísticas do locutor, que altera a sintaxe com menor probabilidade de equívocos 

interpretativos e, assim, consegue detacar informações que são mais relevantes para os efeitos 

comunicativos.  

A informatividade diz respeito ao conteúdo conhecido pelos interlocutores durante a 

interação, por isso, a organização de novas informações é feita com base nas informações 

pragmáticas existentes. O homem é uma informação dada, já conhecida, a informação deve de 

se afastar do mal é uma informação nova, assim, na organização sintática, a topicalização dessa 

informação é produtiva porque o referente já é conhecido. O posterior preenchimento da casa 

do Arg1, sujeito, homem, é mais em função de uma determinação sintática do que 

informacional.  

 

b) S ODRefl  V
1 V2 

 

(07) Hy - disse dõ Duarte a quatro daquelles que heram a cavallo & a dous de pee - & tamgee essa 

cavallgada por diamte ho mais que poderdes, caa eu quero esperar estes mouros. & emtão se foy 

chegamdo comtra as vinhas da villa omde os outros vinhã & travou escaramuça com elles, porë os de 

cavallo não se ousavão afastar dos de pee, por averë delles ajuda. & os nossos fezerão hûa hyda cõ 

elles, na qual Fernã Martiz de Vascomçellos, neto que hera do mestre de Samtiago dom Më Rrodriguez, 

matou hû mouro de cavallo daquelles que ally estavã na fromtaria... 

 (Séc. XV, PE, LIT, CP) 

 

 

Em (07), a organização sintática da forma de superfície equivale a S ODRefl V
1 V2. Os 

termos integrantes da perífrase estão próximos e o S está em posição inicial, mas há o 

afastamento do pronome em relação ao V2, como em (06), seguindo a tendência do período de 

o pronome clítico ser contíguo ao V1 e não ao V2. Isso sugere que a contiguidade do clítico ao 

V1 é uma regularidade sintática nesse período. 

Em (07), o centro lógico-semântico é afastar e, apesar de o verbo ousar apresentar certa 

carga informacional, ele tem natureza interpessoal e, por isso, não é produtivo para expressar a 

reflexidade, embora esse verbo apresente um traço de medialidade.  

Mattos e Silva (2006) assim explica uma tendência sintática que pode justificar o 

pronome adjungido ao V1: no português arcaico, a próclise é categórica nas negativas. Em (08), 

a negação atrai para si o pronome, afastando-o do V2.  
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Mattos e Silva (2006) e Said Ali (1965) alertam para o uso do pronome se junto a alguns 

verbos que não o requeriam, como sair-se, partir-se e outros, o que é o caso de dever em (07) 

e de poder, em (09). O fato de o pronome se estar adjungido ao verbo auxiliante não significa 

que esse modal apresente função reflexiva, a reflexividade está no escopo de toda a perífrase 

verbal. 

Achados no italiano antigo53 sugerem que a presença de pronomes adjungidos ao 

auxiliante em construções perifrásticas não é restrita ao português: 

 

(08) si caccia per virtù della Croce. E però dice s. Bernardo: Nullo demonio si puote approssimare alla 

Croce, vedendo il gonfalone nel quale è sconfitto. Il demonio come falso ed ingannatore   

(Nenhum demônio se pode aproximar da cruz) 

(Cavalca, Esp. simbolo, a. 1342. Pisantino) 

 

 

Em (08), o pronome antecede o V1, a diferença em relação ao português arcaico é a de 

que, no italiano antigo, as construções perifrásticas não eram separadas por outros termos da 

oração, sugerindo que a construção perifrástica já estava entrincheirada, ou seja, possivelmente 

a ordem SVO já estava implementada naquela época. 

Nos dados dos séculos XIV, XV e XVI, do português, foram recorrentes construções 

semi perifrásticas, mas no italiano do século XIV, elas já apresentavam a estrutura perifrástica 

prototípica. 

No italiano, em construções perifrásticas, o pronome pode aparecer contíguo ao verbo 

principal:  può approssimarsi ‘pode aproximar-se’, e também pode aparecer junto ao V1, como 

em (08). Esse é um fato relevante porque a categoria de verbos reflexivos é delimitada no 

italiano54, e o verbo poder não a integra. Como a reflexividade está no escopo de toda a 

perífrase, esse fato pode ser atribuído a fatores discursivo-pragmáticos, como era no português 

arcaico. 

Em (07), há uma narrativa de um fato no qual estão envolvidos distintos referentes: 

mouros, os de cavalo, os de pé. A oração está na ordem básica, SVO, isso pode estar 

correlacionado com o fato de que o distanciamento entre o sujeito e os outros termos 

fundamentais da oração poderia demandar um maior exercício cognitivo, o que é 

                                                           
53 A expressão “italiano antigo” é uma convenção linguística, utilizada inclusive pelo site de pesquisa (O Corpus 

OVI dell’Italiano antico), porém entende-se que o italiano oficial contemporâneo, ou como chamado nesta tese 

italiano atual, e produto de intervenções políticas e culturais e resultante da padronização do toscano. Nesse sentido 

a referência a “italiano antigo” pode não significar necessariamente um estágio anterior da língua falada 

atualmente, mas também às diversas outras línguas faladas na península antes de 1861 (data da unificação política 

e linguística da Itália). 
54 O emprego do pronome reflexivo nas construções que o exigem segue rigorosamente o que consta na prescrição 

gramatical, tanto na fala quanto na escrita.  



130 

 

contraproducente com o tipo textual narrativo. Como o texto narrativo implica uma sequência 

de fatos, é mais funcional a ordenação linguística direta, linear, icônica. O resultado de uma 

ordenação mais linear é a sintaxe mais simples.  

Esses fatos reiteram o princípio construcionalista da não autonomia da sintaxe e não 

distinção rígida entre ela e o léxico, pois a organização sintática está atrelada à semântica do 

verbo, e este, por sua vez, influencia na definição das funções pronominais. As motivações 

comunicativas fornecem o material básico para a organização da língua, e os dados de análise 

atestam a existência de padrões contrucionais que reúnem restrições quanto à forma delineada 

pelo sentido e pelos fatos pragmático-discursivos, bem como reforça, Crof (2001) por meio do 

modelo de construção radical.  

 

c) S V1 V2 ODRefl 

 

(09) Só aos sacerdotes dos idolos, & ao Rey o dia que tomava posse do Reyno era licito agoardar na 

praya do mar, olhando direito ao poente: & tanto que o Sol queria esconderse de todo ponto, se lançava 

elRey, & os sacerdotes de bruços muito tristes, & vindose com esta dor ao templo fechavão as portas da 

parte de dentro... 

(Séc. XVI, PE, INF, TB) 

 

 

Na oração destacada em (09), a perífrase formada pelos verbos querer e esconder não 

está separada por nenhum outro termo e o clítico está adjungido ao V2, em posição pós-verbal. 

Em uma configuração muito próxima ao que ocorre no português contemporâneo. Ocorrências 

do tipo (09), no período arcaico, foram pouco frequentes, o que pode indiciar uma mudança no 

modo de estruturação da voz reflexiva, uma vez que nos séculos anteriores havia preferência 

pela posição do pronome reflexivo adjunto ao V1. Isso comprova a capacidade criadora do 

usuário de organizar a língua a fim de que ela descreva um evento e produza os sentidos 

desejados ou necessários, atestando a tese de que a gramática emerge no uso. Assim, formas 

diferentes vão surgindo e convivendo até que aquela que se mostre mais produtiva prevaleça 

sobre as outras, criando uma regularidade.  

O verbo esconder, em (09), é biargumental, portanto solicita uma estrutura com dois 

argumentos. Em acepção básica, esse verbo é caracterizado como um verbo de ação, prototípico 

para descrever uma cena de movimento causado. 

Conforme Goldberg (1995), as cenas são generalizações básicas fornecedoras de 

construções conforme a semântica verbal, por isso, o verbo esconder, na sua acepção básica, 

necessita para descrever uma cena de um S agente, animado, iniciador, intencional que cause 
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uma ação, cujos efeitos são perceptíveis em um OD paciente, afetado, que registre uma 

mudança de posição, para isso, Arg1 deve ter os traços [+animado] e [+controle], porém, no 

construto em (09), o verbo se distancia da acepção básica porque S não possui esses dois traços. 

Em função da natureza construcional, a semântica do verbo altera os traços de Arg1, e nessa 

acepção o verbo expressa um processo. Essa situação provoca a redução do grau de 

transitividade, mas a voz se mantém reflexiva.  

Sobre isso, Goldberg (2006) entende que a existência de uma construção significa a 

abertura de um leque de possibilidades articuladas dentro dos limites da própria construção. 

Isso quer dizer que nem todos os papéis dos argumentos e, menos ainda, todas as instanciações 

atendem exatamente ao que está na base prototípica da construção (é sempre uma questão de 

gradiência). Para a autora, os sentidos são afins e não fixos, uns se aproximam mais do que 

outros, constituindo uma polissemia construcional em que uma mesma forma se liga a muitos 

sentidos.  

A proposta de Goldberg (2006) acerca da representação linguística das cenas da 

experiência vai ao encontro das propostas sobre a perceptualização do evento. Para Langacker 

(2013), a perspectiva é um arranjo de visualização entre a situação a ser vista e os espectadores 

(falante e ouvinte) e, nela, estão apreendidos os significados das expressões linguísticas. Em 

(10), há uma estrutura legitimamente narrativa, que é, por isso, mais simples do ponto de vista 

estrutural, representa maior aderência entre os acontecimentos e a forma como eles são 

descritos. Assim, em termos de Talmy (2003), o construto em (09) pode ser considerado um 

arranjo padrão, porém (06) não pode ser incluído nessa categoria. Em função dessas diferentes 

perspectivas de narrativa, as formas de organização linguística são diferentes. Em (06) é 

necessário um maior exercício cogntivo para a recuperação plena do sentido de reflexividade, 

já em (09) ele é mais simples e claramente recuperado. 

 

4.3.2.1.1.2 Em construções simples  

 

 

a) ODRefl S  V 

 

(10) E porem leese no livro, que se diz Spes candidati, que disse Deus que nesta religiom dos fraires 

menores ataa fim do mundo avia de aver fraires de sam Framçisco. Onde quamto sse o homem 

mais afasta da candea açesa, tam menos a claridade reçeebe della; asy he que, quanto esta samta 

religiom se mais achega aa fim do mundo... 

(Séc. XIV, PE, LIT, CP) 
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Em (10), a estrutura de superfície apresenta a organização ODRefl S V1. A topicalização 

do pronome e a interveniência de elementos secundários à cena discursiva afastam esse 

construto do modelo prototípico da voz reflexiva. Essa foi uma estrutura pouco recorrente no 

período55, mas chama a atenção por essa peculiaridade e também pela grafia do pronome 

reflexivo com <s> duplo, o que pode estar relecionado com a falta de uma padronização escrita 

no português desse período56. O verbo afastar, em (10), apresenta transitividade alta: é 

triargumental e exige sujeito agente, objeto direto paciente e objeto indireto locativo/espacial. 

Como S agente e O paciente são correferenciais e a casa do Arg2 (OD) é ocupada por um 

pronome clítico em função reflexiva, é elaborada uma VRM. Logo, a organização peculiar da 

forma de superfície não interfere na configuração reflexiva da voz.   

Em (10), ao alterar a ordem básica ou linear, aquela que respeita a ordem dos 

acontecimentos no mundo (FURTADO DA CUNHA et al, 2013), o locutor antecipa a 

informação sobre a reflexiviadde do evento, antes mesmo de informar quem é o agente (e 

paciente da ação). Essa topicalização atribui maior relevância aos termos cognitivamente 

importantes e joga foco ao conteúdo principal. Considerando-se, como Givón (1984), que 

alterações de natureza pragmática objetivam alterar o comportamento dos interelocutores, por 

isso, a anteposição do pronome atribui peso cognitivo para a informação o homem a ele mesmo 

causa algo.  

Em outras palavras, a anteposição do pronome reflexivo: 

- Aciona o frame de reflexividade, antecipando que a informação a seguir diz respeito a 

um único referente. 

- Antecipa e põe em relevo o traço de impessoalidade do sujeito (o homem), que, no 

conjunto informacional dureciona o conteúdo para um interlocutor universal.  

Como uma estratégia recorrente em dados históricos do português, produtiva para 

atribuir relevo, a inversão em (10) valoriza partes importantes do enunciado e orienta a 

                                                           
55 Como já foi justificado na metodologia, está analise está centrada em critérios essencialmente qualitativos, em 

função da natureza abstrata da construção, mas, ainda assim, de modo não sistemático, em momentos muito 

específicos, foram promovidas algumas análises da frequência dos usos.    
56 Fernão de Oliveira (1536), na primeira gramática da língua portuguesa, propunha um modelo mais simples de 

grafia, livre da influência latina e mais correspondente aos sons da língua portuguesa. Segundo o autor, havia 

muitos modelos ortográficos geradores de diversas variantes, porém, sua gramática tinha uma natureza mais 

descritiva do que prescritiva. Embora, ele argumentasse acerca da necessidade de simplificação da grafia é possível 

encontrar em seu próprio texto a mesma palavra com diferentes grafias. Said Ali (1965), ao tratar dos sons e a sua 

representação no português arcaico, destina uma seção especial para as sibilantes s e z, e diz que “os antigos 

escritores não tinham preocupação etimológica e, se a tivessem, a falta de preparo filológico os levaria a aberrações 

que, todavia, não lhes notamos.” As confusões gráficas do período carcaico são mencionadas também por Matoso 

Câmara (1985) e Mattos e Silva (2006).   
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enunciação, cooperando para a produção de efeitos de sentido e para a organização discursivo-

textual.  

 

b) S ODRefl V 

  

(11)  Senhor Deos , que he poderoſo em todalas couſas , quando ſe hos homens em ellas nom ſabem , 

nem podem valer, entamacode elle com ſua ajuda, porque ſe entam mais conheça, e poz tal medo, e 

receo nos Mouros, com ha vinda, e cheguadadelRey D. Affonſo , que começàram ha dezemparar hos 

combates que faziam, e hirſe pouquos , a pouquos , ha mais andar , como desbaratados, como ſoe ha 

muita gente de fazer, e deſmandarſe , quando ſe menos póde reger , e hos Chriſtãos vendohos rayaes dos 

Mouros moverſe , e partiremſe de onde eſtavam , ſayo gente de pée do Ifante contra elles , e hos Mouros 

ſeafaſtáraõ para hum Luguar , que ſe chama monte de Abbade , e nisſto appareceo ElRey D. Affonſo 

com ſua gente, de que ho Ifante , e hos ſeus foraõ muy ledos, e pozeraõſe loguo todos ha cavallo , e 

juntos com ElRey déram nos Mouros,  

(Séc. XVII, PE, LIT, CP) 

 

(12) Iſto aβ dito, Apol que da flama Celeste guia os carros, da outra parte Se lhe apreſenta, & por ſeu 

nome o chama Dizendo, Magalhães, posto que Marte Com ſeu terror te espante, todauia Comigo deues 

ſó de aconſelharte.  

(Séc. XVI, PE, INF,TB) 

 

A ordem S ODRefl V organiza os construtos que constam em (11) e em (12). Eles se 

realizam a partir de um predicado simples, a estruturação mais simples da VRM. 

Em (11), os termos na oração estão contíguos e a ordem básica foi mantida na estrutura 

de superfície. Essa ordenação foi produtiva e frequente em dados de todo o período analisado, 

desde os primeiros séculos de formação da LP até os dias atuais, especialmente, no PB, em que 

predomina a próclise. 

Por outro lado, em (12), embora a forma de superfície obedeça à ordem S ODRefl V, a 

estruturação da voz reflexiva é atípica, pois há uma interveniência de material secundário para 

a descrição da cena enunciativa. Isso está provavelmente vinculado ao fato de que os dois 

complementos do verbo, OD e OI, são construções gramaticais, respectivamente, pronome 

clítico se e pronome objeto lhe e aparecem em sequência na linearidade oracional.  

Em (12), os dois complementos antecedem o verbo e estão na ordem (OD/OI), típica 

em orações com predicados triargumentais no português, ocorrendo o distanciamento do 

reflexivo em relação ao verbo, posição ocupada pelo OI pronominal (lhe).  

Nas ocorrências perifrásticas anteriores, o clítico está afastado do V2, mas acompanha 

V1, mantendo a tendência a vir sempre agregado a um verbo, mas essa situação não ocorre em 
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(12). Mattos e Silva (2006) e Câmara Jr. (1985) fazem alguns esclarecimentos sobre a história 

do complemento pronominal átono no português, que podem explicar o que ocorre em (12). 

Mattos e Silva (2006) parte do princípio de que o clítico depende sintaticamente do 

verbo que o requer, mas no português arcaico, eles possuíam maior autonomia para “parasitar” 

em outras categorias, ou até mesmo para não se manterem adjacentes aos verbos. Para Câmara 

Jr. (1985, p. 254), a “partícula pronominal não formava um corpo com o verbo, e também podia 

deslocar-se para a antes do sujeito.”  

Essa liberdade, que também justifica o aparecimento do pronome reflexivo em posição 

inicial, situação mencionada anteriormente, em (12) pode ser um recurso de retomada e 

progressão referencial, na medida em que o Sujeito está consideravelmente distante dos 

elementos centrais para a descrição do evento.  

Mostrando-se como uma tendência do português arcaico, no italiano antigo, por 

exemplo, não ocorria de o clítico “parasitar” em outras categorias e, menos ainda, de anteceder 

ao sujeito:  

 

(13) e quello che prende e lascia amore era sempre con Biancifiore? I corpi si doveano allontanare, ma 

le menti con più sollecitudine si doveano far vicine. Niuna cosa è più disiderata  

(Os corpos se deveriam afastar) 

(Boccaccio, Filocolo, 1336) 

 

(14) conviene, acconciare, e al modo della ritondità del ferro dirizzare. Suolsi alcuna volta il cavallo 

ferirsi dell'un piè nell'altro per debilità di magrezza, al quale si può sovvenire, ingrassandolo. 

(Costuma (-se)57 alguma vez o cavalo ferir-se com um pé no outro por magreza)  

(Piero de' Crescenzi volg, XIV, Fiorentino) 

 

 

Em (13) e (14), as construções apresentam a ordem SVO em perífrases com V1 e V2 

contíguos. Como já foi explicado, em italiano contemporâneo as construções perifrásticas que 

envolvem verbos reflexivos podem ter o clítico junto ao V2 (posição enclítica) ou ao V1 (posição 

proclítica), assim, a oração em (13) poderia perfeitamente ser parafraseada por I corpi si 

dovevano allontanare, o que revela pouca diferença na organização da voz reflexiva do italiano 

antigo para o atual. Se assim for, e considerando que os dados em análise são dos séculos XII 

ao XIV, tudo indica que a fixação mais rígida da ordem SVO ocorreu muito mais cedo no 

italiano do que no português, pois nesses séculos já se observa uma certa essa regularidade. 

A não fixação da ordem dos elementos na oração era uma possibilidade do latim, mas, 

com a perda dos casos, as funções sintáticas passaram a ser definidas pela ordem dos elementos 

                                                           
57 Manteve-se uma tradução mais próxima do original da época, mas esse uso não é mais produtivo atualmente. 
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na oração. Os dados do português arcaico indicam que, por algum tempo, a ordenação ainda se 

manteve na escrita, diferentemente do que ocorreu no italiano.  

Isso pode ser explicado a partir de Renzi e Andreose (2006) e Castellani (2000), para 

quem o latim vulgar na Itália inovou mais do que aquele levado para outras regiões da România, 

por diversos fatores contextuais, dentre eles o isolamento dessas regiões. Assim, a fixação da 

ordem sintática pode ser inovadora e, em contrapartida, a demora na fixação e variação dela 

decorrente pode ser resultado de conservadorismo e da manutenção de bases gramaticais 

latinas, como ocorreu na organização de superfície na voz reflexiva no português arcaico.  

No português moderno houve a manutenção das formas simples. Nas formas 

perifrásticas, há uma tendência à simplificação devido à proximidade entre sujeito, verbo e 

pronome; ausência de material interveniente entre esses três elementos, o que leva ao 

entrincheiramento da perífrase; e proximidade do pronome ao V2. Tais propriedades serão 

detalhadas na próxima seção.  

 

 

4.3.1.2 O português moderno 

 

Em relação ao português arcaico, considerando o que Traugott (2008) diz sobre a 

importância dos contextos de inferência sugerida e estrutural, apresentou-se um relato 

detalhado de cada diferente forma de organização da voz reflexiva prototípica encontrada nos 

corpora. No período moderno, os dados revelaram uma tendência à convencionalização, na 

medida em que alguns tipos de estruturação sintática verificados no período arcaico deixaram 

de acontecer, foram menos e outras mais frequentes, sem que aparecesse uma forma inovadora. 

Por isso, nesta seção, o relato da análise dos dados será feito de maneira ampla.  

No português moderno ocorreram quatro tipos de estrutura sintática da forma de 

superfície, a saber: S ODRefl  V1 V2,  S V1 V2  ODRefl, S V ODRefl e S ODRefl V, conforme 

exemplificados a seguir. 

 

(15) Porque se Deus por si mesmo dá o ser a todos os corpos e dele têm os que vivem, a vida, e os que 

se movem, o movimento, segue-se que nenhum (como argumentava o apóstolo e cantava o profeta) se 

possa por todo o universo alongar nem afastar um ponto do mesmo Deus, pois se todos os corpos cabem 

com ele no mundo e ele enche tudo sem ocupar nada, já é sem dúvida espírito e não corpo.  

 (Séc. XVII, PE, REL, CP) 
 

 

 (16) Hontem sahiu aFrota doRio de Janeyro, e nellavay embarcado oExmo Bispo daquellaDi-oce∫e: 

ficaaindahum navio mercantepara de-pois hir de licença ∫ervindodecomboy aoutro, q hade transportar 
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aBahia o ∫eu Exm. Arcebispo, que seestà preparando com todaapreça para fazer asuajornada todas 

asvezes, que selhe ordenar. 

(Séc. XVIII, PE, INF, TB) 
 

(17) O filho do carcereiro Antonio Marquez se ferio na garganta com hua tizoura, e por querer 

matarse lhepuzeram algemas, mas o Padre Jofreu o reduzio a comungar e se lhe fes summario de tres 

dias, não lhefaltando padrinhos poderozos. 

(Séc. XVIII, PE, INF, TB) 
 

 

(18) Como me dizeis q. não tiuestes Carta minha não bos torno Culpa o não me esCreueres q. ainda se 

bos as proCuraras as minhas Cartas era forsa q. de tantas algüa bos fora aguora nesta bos quero auizar 

de tudo pa. saueres o q. se pasa eu mudeime pa. a tore uelha  

(Séc. XVII, PE, CART, TB) 

(19) Chegou o tempo em que este sol, cujos luminosos rayos, foraõ suas plecarissimas virtudes, havia 

de porse no ocazo da morte, para renacer na esphera da eternidade em que esta estrella com a sombra 

da Parca se escondeo a este emispherio para aparecer em outro Firmamento.  

 (Séc. XVIII, PE, INF, TB) 

  

 

A estrutura sintática S ODRefl  V1 V2, como em (15) e (16), apareceu no português 

moderno em número reduzido. Esse padrão pode acontecer em enunciados mais simples (mais 

frequentes) ou com a presença de farto material linguístico secundário em relação à cena 

discursiva interveniente aos elementos da oração básica.  

Em (15), o pronome está adjungido ao V1 e o material secundário à VRM faz que esta 

se “desintegre” na cadeia sintagmática. Essa configuração pode ser justificada com base em 

Neves (2013), que explica a velocidade no processamento como decorrência da relação mais 

frouxa entre a estrutura cognitivo-experiencial e a forma linguística. Essa relação autoriza 

diferentes usos de uma mesma construção e se manifesta a partir de pressões do discurso, de 

forças externas de base cogntiva. 

Já na perífrase em (16), os constituintes estão próximos e o clítico se mantém adjungido 

ao V1. A alta frequência desse tipo de estrutura de superficie sugere regularização na 

configuração constructional da perífrase prototípica, ou seja, V1 adjungido a V2.  

Nesse período, especialmente no século XVIII, há a coocorrência de construções 

perifrásticas em que o reflexivo está adjungido ao V1, como em (15) e (16), com outras 

construções em que o clítico reflexivo está adjungido ao V2, tal como ocorre no português 

contemporâneo, sobretudo, no PB. Isso pode ser atestado em (17).  

Em (17), chama a atenção a crase em seestà preparando. Não são poucas as ocorrências 

dessa natureza nos corpora do português, porém, como explica, Câmara Jr. (1985), as questões 

fonológicas serviram de orientação sintática no português arcaico. Isso ocorreu também no 

século XVIII, ao passo que bem antes, no século XIII, junções de vogais iguais ou diferentes já 
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estavam definidas na grafia do italiano (20), por meio do uso do apóstrofo, forma que também 

prevalece no italiano atual.  

 

(20) e lo dolor per mezzo il volto appare : credendomi appressare , io m’allontano . 

(eu me afasto)  

(Séc. XIII, Toscano) 

 

As construções simples estão em formas equivalentes ao que se verifica para o português 

contemporâneo, variando entre próclise e ênclise, como consta em (18) e (19), e se instanciam 

nas estruturações sintáticas de superficie S V ODRefl e S ODRefl V, sugerindo alto grau de 

entrincheiramento da construção abstrata de VRM. Essas formas simples se mostraram as mais 

frequentes dos séculos XVIII e XIX, frequência que pode ser traduzida como uma provável 

regularidade na posição do pronome reflexivo.  

A tabela seguinte apresenta a frequência das formas pronominais proclítica e enclítica 

ao verbo nos períodos arcaico e moderno:  

 

Séculos 

 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % 

T
ip

o
  

Próclise 

 

1 100 3 75 15 83,33 12 75 16 69,66 4 57,14 

Ênclise 

 

  1 25 3 16,66 4 25 8 33,33 3 42,85 

Total  1  4  18  16  24  7  

Tabela 2: Frequência das formas proclítica e enclítica 

 

A tabela mostra que a posição do pronome variou ao longo da história do português, e 

houve o predomínio da forma proclítica. Essa variação está correlacionada à: i) tendência de, 

nas construções perifrásticas, o pronome acompanhar o auxiliante; ii) interferência do peso 

fonológico na organização da sintaxe; iii) obrigatoriedade no uso do pronome imediatamente 

posposto ao elemento subordinante (que seestà preparando), no português arcaico.  

Enfim, a diversidade de formas da VRM ao longo da história do português está 

correlacionada à sua tendência à inversão sintática, em decorrência da variação da ordem SVO, 

tendência que se faz mais evidente quando V está em ambiente perifrástico. Com base em 

Fernão de Oliveira (1536), por exemplo, pode-se dizer que a indefinição da organização 

sintática no português arcaico pode estar relacionada à ausência de casos e que a fixação da 

ordem auxiliava no estabelecimento da cadeia referencial.   

Soma-se à inversão o fato de que, no português arcaico, o pronome átono é posicionado 

junto ao primeiro elemento da perífrase. Além do que, como informa Câmara Jr. (1985), aos 
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clíticos, era permitido “parasitarem” entre as outras categorias e, até mesmo, não ficarem 

adjacentes aos verbos. Mattos e Silva (2006) afirma que havia uma tendência estilística de se 

colocar o pronome no início da frase. 

A promoção desta análise a partir da noção de formas de superfície é perfeitamente 

conciliável como um dos pressupostos construcionais desta tese: defende-se que as formas de 

superfície são usos decorrentes de um mesmo esquema construcional, porque todas as 

instanciações da VRM dizem respeito a um mesmo tipo de evento no mundo. Esse evento, por 

sua vez, é sintaticamente descrito a partir da relação de simultaneidade nos papéis de 

participação de agente e paciente pelo mesmo elemento referencial que na estrutura de 

predicado são selecionados nas funções de sujeito e objeto direto. Logo, no nível sintático, as 

ocorrências exemplificam uma variação na ordenação dos constituintes na superfície da oração 

da estrutura oracional subjacente básica, Arg1+V+Arg2.     

Na perspectiva construcional, a língua se organiza em construções integradas pela forma 

e pelo sentido, que podem ser representadas por esquemas abstratos, instanciados pelas formas 

de superfície. Logo, as alterações na ordem dos elementos da construção da VRM não 

significam mudança nessa interface, pois a voz se constitui a partir de relações que envolvem 

valência, transitividade, distinção de papel semântico, referencialidade, etc, enfim, um sistema 

de cooperação nos níveis mais abstratos da organização da gramática.   

 Assim, como no português histórico, a VRM apresentou várias formas de superfície, 

defende-se nesta tese que todas essas formas ou construtos (TRAUGOTT e TROUSDALE, 

2013) instanciam uma mesma construção, um mesmo esquema abstrato de VRM, cuja 

representação foi proposta no capítulo 3 como [SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac]. 

Em resumo, a análise do processo de transformação iniciado no latim e que levou ao 

surgimento das línguas românicas é relevante para esclarecer o fenômeno de mudança no 

esquema construcional da voz reflexiva no PB atual e, por isso, estão correlacionados a essa 

mudança, entre outros, aspectos: i) a imprecisão dos limites categoriais entre as vozes média e 

reflexiva já no latim vulgar;  ii ) a ampliação do uso do pronome reflexivo no latim vulgar; iii) 

a estabilidade na organização formal de superfície da VRM nos séculos iniciais da formação do 

português brasileiro. Tais aspectos auxiliam a estabelecer as bases do capítulo 5, a seguir, que 

apresenta os resultados da análise a partir da qual se defende essa mudança.    
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CAPÍTULO 5 

 

A configuração construcional da voz reflexiva no português contemporâneo  

 

 

 

5.1 Retomando o objeto de pesquisa 

 

A fim de atestar a hipótese de mudança no esquema construcional da voz reflexiva no 

PB, o que, consequentemente, implica alteração na conceptualização desse domínio sintático-

semântico e altera a própria configuração da rede de voz, realizou-se uma análise diacrônica da 

elaboração prototípica da voz reflexiva no português, desde o latim ao português arcaico e 

moderno. Os dados revelaram um processo de regularização: nos séculos XVIII e XIX, houve 

a implementação e a estabilização da voz reflexiva através de estruturas de superfície que 

identificam o que se vem denominando nesta tese de voz reflexiva prototípica ou voz reflexiva 

morfologiamente marcada, a VRM, o que indicia uma configuração esquemática própria da 

língua falada atualmente no Brasil, que Bagno (2011, p. 108) denomina vernáculo geral 

brasileiro.  

Por outro lado, não houve nos dados diacrônicos ocorrência da voz reflexiva sem a 

marca pronominal, apesar de a escolha dos verbos de análise recair sobre os mesmos verbos 

analisados no capítulo IV, para os quais Barros (2011) atestou, na fala goiana, um importante 

exemplar do PB, alta frequência da configuração da voz sem a marca pronominal (84%). Com 

foco nos dialetos paulista e mineiro, as análises de D’Albuquerque (1984), Galves (1986), 

Nunes (1991), Rocha (1999), Melo (2005) e Pereira (2007) revelaram um processo acelerado 

de mudança linguística nos contextos de uso do pronome se, marca pronominal reflexiva 

prototípica no PB. 

Neste capítulo, apresentam-se, portanto, os resultados da análise dos dados do português 

brasileiro contemporâneo, séculos XX e XXI. O Corpus do Português ofereceu material de 

análise de todo o período e, para o século XX, contribuíram também os dados de Pereira (2007) 

que atestou a variação no uso do pronome se para marcar a voz reflexiva no dialeto popular 

paulista. Para o século XXI, o Fala Goiana (FG) foi usado como corpus controle.   

A investigação revelou que a instanciação da voz reflexiva no PB se faz pelas estruturas 

VRM e VRNM (sem a marca pronominal) e que, neste caso, ocorreu uma mudança na 
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estruturação construcional da voz reflexiva a partir do esvaziamento do slot destinado ao 

argumento dois, ou seja, a voz reflexiva está sendo atualizada sem a marcação pronominal do 

objeto direto. Assim, neste capítulo, os dados serão analisados objetivando comprovar e 

explicar o processo de mudança, descobrir de que tipo de mudança se trata e como como ela 

altera a configuração da rede construcional da voz reflexiva no PB. 

Para isso, mais especificamente, neste capítulo, promove-se:  

i) Uma apresentação resumida dos resultados da pesquisa de Barros (2011), cujos dados 

datam da primeira década do século XXI.  

ii) Uma releitura ampliada dos dados do FG, dados coletados na primeira e na segunda 

década do século XXI, a fim de comprovar a mudança, tendo como parâmetros a organização 

da transitividade e a noção de processos analógicos contextuais.   

iii) Uma proposta de configuração dos padrões construcionais da voz reflexiva, baseada 

no princípio de que a língua em uso decorre de padrões estruturais disponíveis para o usuário 

no momento da atualização linguística.  

iv) A análise construcional da voz reflexiva no português contemporâneo, a fim de se 

delinear a gramática da voz reflexiva no PB.  

Portanto, neste capítulo são analisadas qualitativamente as diferentes instanciações da 

voz reflexiva na sincronia atual, a partir do pressuposto de que ela apresenta uma variação 

subesquemática. A análise atenta para os mesmos padrões da LFCU utilizados na análise 

construcional dos dados históricos. 

Para melhor compreensão da análise e considerando que nas análises da GC a noção de 

contexto tem especificidades, reitera-se que nesta tese essa noção é concebida em seu sentido 

mais amplo, extrapolando as imediações da ocorrência (cotexto) do dado e considerando-se os 

sujeitos discursivos, as condições de produção do texto, de informatividade e até mesmo a 

configuração dos gêneros discursivos. A partir de Traugott (2008), considerou-se o contexto 

estrutural, observável no texto, mas também o contexto de inferência sugerida, o qual enfoca 

elementos semânticos, pragmáticos e as condições discursivas, que exercem forte pressão para 

a emergência de uma gramática observada a partir das regularidades e da frequência das 

construções na língua. Isso porque a construção da voz reflexiva envolve padrões complexos e 

abstratos da configuração da gramática.  

 

 

5.2 A voz reflexiva na fala goiana  
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5.2.1 Os resultados de Barros (2011)  

 

Esta pesquisa foi motivada por Barros (2011), que analisou o uso do pronome clítico 

nas situações em que, tradicionalmente, ele é requerido como marcador da voz média e da voz 

reflexiva.  Foram analisadas nos corpora do FG todas as construções de voz reflexiva, recíproca 

e média (incluindo os verbos pronominais) em que o pronome clítico deveria estar presente. 

Elas foram agrupadas em dois subgrupos, a saber: a voz média e a voz reflexiva-recíproca, 

conforme a tabela seguinte: 

  

Tipos de ocorrências  Uso Percentual de uso 

Com a marca pronominal  54 15,70% 

Sem a marca pronominal 290 84,30% 

Total 344 100% 

Tabela 3: A configuração morfológica das orações em voz média e reflexiva recíproca (Fonte: BARROS, 2011) 

 

Das 344 ocorrências em que era esperada a presença do pronome, ele ocorreu em 54, 

isto é, em 15,70%, ou seja, houve altíssima frequência do não uso da marca pronominal 

(84,3%), como exemplificado em (01) e (02):  

(01) ah... era uma escola pequenininha... eu:: ... eu fiz amizade com uma menina lá... nossa até hoje eu 

lembro... aí naquela época era tipo::... a gente ia pra diretoria né quando a gente fazia arte...  

 (CONT, PB, OR, FG, Inq. 17) 

 

(02) ... não... eu tentei fazer um...mas aí eu falei ah não mexi com isso não... num tinha dinheiro... pra 

pagá... aí eu peguei e num fiz não... eu só arrependo de num ter feito o:: do estado lá pra perto de casa...  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 17) 

 

Os verbos destacados em (01) e em (02) são, segundo Kemmer (1993)58, 

semanticamente médios, ou seja, são produtivos para instanciar construções da voz média. Em 

(01), os verbos esquecer e lembrar, expressam a média de cognição, e, por isso, o clítico é 

anafórico ao sujeito para a configuração formal da voz média.  

Segundo Camacho (2003), a principal característica da voz média diz respeito à 

impossibilidade de separação cognitiva entre duas entidades envolvidas no EsCo descrito pela 

predicação, ou seja, Arg1 e Arg2. Isso ocorre, sobretudo, nos verbos psicológicos/emocionais 

e, junto a eles, o pronome tem a função de indicar que a ação se limita ao sujeito e não 

desempenha função sintática. Na voz reflexiva, o pronome desempenha a função sintática de 

OD, no Arg 2 e, por isso, pode ser substituído por nomes, por exemplo, sem que haja nenhum 

                                                           
58 Kemmer (1993) propõe uma extensa relação de verbos considerados médios ou que podem se envolver na 

elaboração da voz média.  
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prejuízo à estrutura lógica da sentença, cuja estrutura argumental é [ SN1 (Arg1) + V + SN2 

(Arg2) ] (CAMACHO, 2003). 

Uma construção é uma possibilidade abstrata para a organização linguística, 

convencionalizada e sempre acessível aos usuários da língua, ou, nas palavras de Goldberg 

(1995, p. 3), “a construção de estrutura argumental é uma subclasse especial de construções que 

fornece os meios básicos de expressão oracional em uma língua.”59. A possibilidade de 

organização Suj V Obj é, portanto, uma construção que é instanciada em padrões oracionais 

específicos como os seguintes:  

 

(03) todo mundo ficô apavorado né… qu/eu fiquei muito ruim chorei demais… num sabia que/tinha 

contecido… as meninada tudo garrô gritá:::… minha ficô pavoradinha… que… machuquei né? Nossa 

Senhora dor mais triste que tem… ai::: credo…  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 03) 

 

 

(04) ... quando ele era pequininim ele passava mal… mais num ficava desmaiado sabe? e agora não… 

ele desmaia… tá andano assim… ele passa mal assim… desmaia… machuca… corta… é… que:::le… 

sabe… e só eu pra ajudá minha mãe… que… fica do lado da minha mãe é só eu né?  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 03) 

 

 

Para Givón (1984), a voz reflexiva deve atender às características de uma transitividade 

prototípica, a saber: agente volicional, controlador, iniciador, ativo, responsável pelo evento; 

paciente inativo, não volicional, não controlador, paciente, afetado e registra a mudança de 

estado; verbo compacto (não-durativo), limitado (não-demorado), real (não-hipotético), 

representando um evento que tem movimento completo e real. Assim, uma constução 

prototipicamente transitiva causa uma mudança física no objeto. Por essas características, e 

considerando que os verbos em (03) e (04) apresentam transitividade alta, o preenchimento da 

casa do Arg2 com o pronome clítico, efetiva a transitividade e a configuração da voz reflexiva.  

Os verbos machucar e cortar, pela moldura semântica possuem valência dois e, por isso, 

requerem a presença do (Arg2) na estrutura argumental que sintaticamente seria representado 

pelo clítico, uma vez que, semanticamente, o agente e o afetado têm o mesmo referente. Porém, 

contrariando as considerações, que definem o paradigma da VRM, o usuário goiano instancia 

construções de voz média e reflexiva sem a presença do clítico.  

                                                           
59 Cf. Trecho original: [...] argument structure constructions are a special subclass of constructions that provides 

the basic means of clausal expression in a language.  
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Nas ocorrências de uso do pronome chama a atenção o fato de que ele acontece 

predominantemente (75%) em predicados construídos a partir de verbos de acepção metafórica, 

abstratizada, como em (05) e (06): 

 

(05) … minha mãe mim deu consei… ó S. cê tem que dá… dá as coisa pro Leonardo  quando cê pudé… 

pô seus fii quando cê pudé… que cê fica se matano pra dá as coisa pra eles… i::: eles tem que sabê… 

cê tem que tê um limite…  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 03) 

 

(06) ... ai eu vou continua lá .. minha filha mora perto de casa também né... ai ficô indo lá... e eu num... 

num saio mais... me tranquei... num gosto mais de sai... o único lugar que eu saio é do serviço pra 

casa...  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 17) 

 

Essa opção é sugestiva de que, cognitivamente, há alguma alteração na instanciação da 

construção de voz reflexiva, pois os pressupostos cognitivos licenciam a interpretação que a 

moldura semântica reflete na moldura sintática, pois o componente cognitivo-conceptual está 

na gênese da ativação da linguagem (NEVES, 2010).  

A rigor, o sentido básico do verbo confere o traço mais agentivo e animado, necessários 

para caracterizar um evento transitivo prototípico em voz reflexiva (GIVÓN, 1984; 1990), mas 

em (05) e (06), as ações descritas apresentam um certo afastamento do protótipo de 

reflexividade, pois elas acionam um frame em que estão envolvidas duas entidades, que não 

podem ser distintas: S mata a si mesma / Eu tranquei a mim mesma. Arg1 e Arg2 equivalem 

a uma mesma entidade referencial.  

Portanto, a marcação pronominal pode ser favorecida pela acepção básica do verbo, 

cognitivamente armazenada pelo usuário, e cuja estrutura argumental prevê duas entidades 

envolvidas no processo, informação acionada também na acepção metafórica, que preserva a 

noção de movimento causado, ou seja, a semântica verbal é favorável à marcação do paciente 

afetado.  

A possibilidade de distinção de entidades/participantes envolvidas na ação do verbo 

potencializa a necessidade da marca pronominal, principalmente em verbos cuja acepção básica 

é prototipicamente ativa, o que não é possível acontecer, por exemplo, em verbos de cognição 

e de emoção na voz média, porque neles não se distingue os participantes, conforme mostra o 

continuum proposto por Kemmer (1993, p. 73): 

 

       Evento dois participantes              Reflexivo           Médio              Evento um participante 

 +                                                                                                                            - 

Grau de distintividade dos participantes 
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Considerando que, em Barros (2011), a voz média apresentou um alto índice de 

marcação pronominal, concluiu-se que isso decorreu do fato de que com os verbos que 

descrevem sentimento, emoção e atividades cognitivas em geral, especialmente quando os 

sujeitos estão em primeira pessoa, o pronome atribui peso informacional, intensificando a 

participação do sujeito no evento.  

Enfim, conforme se constatou em Barros (2011), na fala goiana a realização da marca 

pronominal na voz reflexiva se mostrou especialmente favorecida em: i) construções cuja 

distinção entre os dois participantes é mais saliente; e, ii) orações de frame verbal com 

transitividade alta; iii) usos em que a predicação assume significação mais metafórica, mais 

abstrata. Esses fatores, aliados à constatação da alta frequência da não marcação pronominal, 

sugerem uma possível mudança na perceptualização cognitiva dos eventos reflexivos na fala 

goiana, acompanhando o que vem ocorrendo em outras variedades do PB.  

Assim, na próxima seção são apresetados fatores correlacionados ao não uso do 

pronome, possibilidade inovadora, se considerada a história de formação dessa língua. 

Enfocam-se as relações semânticas e, sobretudo, pragmático-discursivas que contornam a voz 

reflexiva em atividades de linguagem, o que significa perseguir o caminho pelo qual a estrutura 

da língua, especificamente a oração, se mostra não autônoma em relação ao todo comunicativo, 

e ver a oração como uma unidade linguística “determinada textual e interativamente, e, 

portanto, [como] ‘autônoma’ apenas do ponto de vista de fechamento sintagmático. ” (Neves, 

2015, p. 16).   

 

 

5.2.2 A construção da voz reflexiva na Fala Goiana atual  

 

Esta seção analisa a voz reflexiva a partir de dados dos corpora do FG com base na 

seleção dos 17 verbos mais prototípicos para a elaboração da voz reflexiva, e que nos dados de 

Barros (2011) apareceram predominantemente sem a marca pronominal. Para isso, foram 

selecionadas todas as ocorrências em que esses verbos instanciaram construções de voz 

reflexiva prototípica ou direta, nos quais a reflexividade estivesse morfologicamente marcada 

(VRM) ou não marcada (VRNM).   

A tabela seguinte apresenta o quantitativo de tokens de voz reflexiva em 18 diálogos do 

corpus do projeto FG:  
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Tipos de ocorrências  Uso Percentual de uso 

VRM - com o pronome  08 8,43% 

VRNM - sem o pronome (Zero)  87 91,57% 

Total 95 100% 

Tabela 4: Tokens da voz reflexiva na Fala Goiana   

 

Os valores numéricos e percentuais ratificam os resultados de Barros (2011) e mostram 

uma forte tendência da instanciação da VRNM. Entende-se que alguns contextos favorecem 

mais a marcação formal, ou melhor, arrisca-se a dizer que ela é realizada somente na descrição 

de eventos reflexivos nos quais nenhum outro componente da linguagem, exceto a presença do 

pronome, seria capaz de tornar a comunicação clara e eficiente.  

 

5.2.2.1 Voz reflexiva morfologicamente não marcada  

A tabela a seguir apresenta os resultados dessa análise, distinguindo-se as ocorrências 

por tipo de verbo, dados que serão analisados em sequência. 

 

Verbo 
Marcada/V

RM 
% 

Inferida/V

RNM 
% 

Afastar      3     50     3    50 

Alimentar       1            100 

Apresentar       1   100 

Aprontar (vestir-se)      -      -      -      - 

Arrumar   2 100 

Convencer 2 100   

Cortar   2 100 

Encantar   1 100 

Encostar   1 100 

Esconder   2 100 

Formar   5 100 

Machucar   9 100 

Matar 1 100   

Mudar   57 100 

Oferecer 2    

Preparar   1 100 

Queimar   1 100 

Total 8 8,43 86 91,57 

Tabela 5: A voz reflexiva na Fala Goiana em contraste com os tipos de verbo  

 

Os dados de Barros (2011) indicaram que o maior número de marcação pronominal 

ocorreu em primeira pessoa e junto a verbos que descreviam fatos emotivos ou que a narrativa 

tinha um forte enfoque emotivo como um todo. No entanto, na investigação atual, os construtos 

apareceram marcados de forma, razoavelmente, equitativa entre primeira e terceira pessoa. E, 

do outro lado, os não marcados também não se mostraram, significativamente, tendenciosos a 

nenhuma pessoa verbal. O fato de aparecer apenas uma ocorrência em 2ª pessoa pode estar 
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correlacionado ao gênero textual: o corpus do projeto Fala Goiana é constituído por entrevistas 

semi-estruturadas e os sujeitos são instigados a relatos de experiências pessoais.   

 

Verbo Marcada / VRM  Inferida / VRNM  

 Singular Plural Singular Plural 

 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Afastar  2  1      1 2   

Alimentar        1      

Apresentar           1   

Aprontar *             

Arrumar        1   1   

Convencer  1  1          

Cortar        1  1    

Encantar        1      

Encostar           1   

Esconder          1 1   

Formar        2  3    

Machucar        5  4    

Matar    1          

Mudar        15  16 20 1 5 

Oferecer  1  1          

Preparar        1      

Queimar         1    

Total  4  4    27  27 26 1 5 

Tabela 6: Frequência da marca pronominal por tipo de pessoa verbal nos corpora do FG 

 

 

Essa restrição do corpus explica, por exemplo, o fato de o verbo mudar apresentar um 

número alto de ocorrências em primeira pessoa. Todos os sujeitos relataram as vezes em que 

eles e/ou sua família se mudaram, ou seja, essa é uma tendência motivada pela natureza da 

narrativa.  

Não é tarefa simples precisar os motivos que de fato têm conduzido à não marcação 

pronominal na fala (e até na escrita) do goiano. Ainda assim, parece lógico e possível um 

caminho que reúna um grupo de fatores que favorecem a VRNM. Relembrando Tomasello 

(2003), esse conjunto é relativamente automatizado e tem atingido os objetivos comunicativos, 

como se pode conferir nas ocorrências da próxima seção.   

Por isso, entende-se que o processo que conduz à instanciação de uma VRNM, tal como 

a de uma VRM, é conduzido por uma série de fatores, especialmente aqueles de natureza 

sintático-semântica e pragmático-discursiva, cognitiva e contextualmente articulados. Por isso, 

é proposta uma análise genérica que atenta para dois parâmetros, a saber: a transitividade, 

como mecanismo sintático-semântico de sustentação da reflexividade, e a analogia, como um 

dos principais processos cognitivos envolvidos na mudança linguística, tendo como pressuposto 
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que na constituição da voz, os níveis sintático-semântico e pragmático-discursivo são acionados 

em interface, conforme as necessidades funcionais e interativas.  

 

5.2.2.1.2  A transitividade  

 

Para Givón (1989, 2001), a transitividade, uma dimensão do plano oracional, é 

complexa porque envolve componentes sintáticos e semânticos. Um evento de transitividade 

prototípica envolve uma relação entre entidades que apresentam os seguintes traços semânticos: 

agente intencional e ativo; paciente concreto e afetado; evento concluído e pontual. A 

transitividade é gradiente, uma vez que um verbo que descreve um evento potencialmente 

transitivo pode selecionar argumentos que apresentem ou não esses traços, pode ser dito mais 

ou menos transitivo, gradualidade que obviamente decorre de fatores pragmáticos e discursivos.  

O verbo cortar, pela sua natureza semântica, é produtivo para descrever eventos 

prototipicamente transitivos, entretanto, o fato de que uma mesma forma verbal poder descrever 

diferentes EsCo faz que esse verbo perca transitividade, o que pode ser evidenciado pela 

ausência do clítico em função reflexiva, como em (07). 

 

(07) Essa no braço foi quando… ah essa aqui foi uma veiz qu/eu cortei foi no... no vidro do do fogão... 

essa ai eu já tava bem véi... já tava casado... foi um probrema que teve lá em casa lá e eu como se diz 

tinha tomado um gole peguei caí... 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 3) 

 

O verbo cortar, assim como outros desse mesmo campo semântico, como machucar, 

ferir, queimar, podem descrever ações que implicam diferentes papéis e categorias aos 

argumentos envolvidos, que não se limitam somente ao grau de agentividade do sujeito ou de 

afetamento do objeto.  

Para Hopper e Thompson (1980), o traço [+- hum] do paciente60 é extremamente 

relevante para a distinção dos diferentes graus de transitividade de uma mesma forma verbal. 

Segundo esse postulado, o verbo cortar pode descrever ações prototipicamente transitivas 

quando o sujeito é intencional e os argumentos são entidades diferentes: sujeito agente [+ hum], 

[+cont], [-afet], intencional; e o objeto paciente [+ -  hum],  [+afet], registrando uma mudança 

                                                           
60 O traço [+ - humano] do paciente são importantes e necessários quando se tratar da distinção entre voz ativa e 

voz reflexiva. Eles fazem com que a transitividade se mostre mais saliente em relação à voz reflexiva prototípica 

e não em relação à transitividade de modo geral. Além disso, esses traços podem facilitar a percepção de que ações 

que são sempre destinadas a humano, quando são feitas em favor do próprio sujeito, criam uma contra-expectativa, 

que aumenta a saliência cognitiva de marcação pronominal.  
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física; o verbo é de ação, [+tel], perfectivo e pontual. A seguir, exemplos de orações cujos 

verbos apresentam essa configuração:  

 

(a) Ele cortou o bolo em duas partes.  

(b) Ele cortou o inimigo com a faca. 

 

Por outro lado, cabe analisar uma oração com as mesmas características sintáticas de (a) 

e (b):  

(c) Ele cortou o cabelo para ir à festa.  

Na oração (c), diferentemente do que ocorre em (a) e (b), o sujeito é [+ humano], não 

agente, intencional, não ativo (é parcialmente paciente ou processado); o objeto é [-  humano], 

afetado, e o verbo registra uma mudança física no objeto, é de ação, perfectivo e pontual. A 

transitividade, como a relação que parte do sujeito e se efetiva no objeto, não é plena nessa 

oração, haja vista que o sujeito, assim como o objeto, são alvos de uma ação de motivação 

agentiva (uma força61) externa, cuja representação linguística não é relevante para os efeitos 

comunicativos. Em uma oração como a que se mostrou em (c), o importante é a informação de 

que alguém teve o seu cabelo cortado.  

Logo, a diferença entre essas reside no tipo de comportamento do sujeito diante do 

processo verbal e na informação sobre a força motivadora da ação, que é conhecida em (a), (b) 

e não em (c). Isso faz com que (a) e (b) possam ser categorizadas como ativas prototípicas e 

(c), ainda que seja categorizada como ativa, em função da ausência de traços no sujeito, não 

pode ser representativa de uma ativa prototípica em decorrência de sua detransitividade.  

Também é possível reconhecer diferenças entre os padrões de transitividade em (d) e 

(e), a seguir:  

 

d) Ele cortou o dedo no copo quebrado.   

e) Ele queria se matar, mas apenas cortou a si mesmo. 

 

                                                           
61 Dik (1997) diz que a força (Fo) deve ser atribuída a uma entidade agentiva não controladora, que incita o 

processo, porém para os efeitos da proposta de continuum gradual de transitividade, como a noção de agentividade 

é mais atribuída ao humano e a força, prioritariamente, a efeitos da natureza, a ideia de força é melhor explicada 

conforme Ilari e Basso (2008) e Perini (2008), que respectivamente, entendem a força como “causa” e “causador” 

do processo. Portanto, entenda-se que força aqui está sendo concebida como o motivador do processo, 

independente dos traços [+-agentivo] ou [+-humano].  
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Nessas orações, a transitividade é alta. Em (d), o sujeito é [+ humano], [- agente], [- 

intenc], [-ativo], [+ paciente], [+afetado]; o objeto é [+ humano], [+afetado], [+paciente e 

registra uma mudança física; o verbo é de ação, e descreve um evento perfectivo e pontual. Em 

(d), a ação não parte do sujeito, ao contrário, apresenta causa e força externas às relações da 

predicação básica, e, por isso, diferente de (c), essa força é expressa na oração em proveito dos 

interesses comunicativos, pois o afetamento ocorre de maneira pontual no objeto, mas o sujeito 

também é afetado.  

 Em (e), o entorno oracional explicita informações sobre a intencionalidade do sujeito 

ao praticar a ação e essa informação muda o seu status em relação ao sujeito de (d), por 

exemplo, que apenas sofre os efeitos da ação. Em (e), o sujeito é [+ humano], agente, 

intencional, [+ativo], mas também paciente62; o objeto é [+ humano], afetado, paciente, registra 

uma mudança física; o verbo permanece de ação, perfectivo e pontual. Essa mudança de status 

do sujeito e, também do paciente, em certa medida, “impõe”, ou torna mais saliente, a 

necessidade de informações sobre o objeto, que é também o próprio sujeito. A informação é 

expressa por a si mesmo, e poderia, sem nenhum prejuízo comunicativo, ser expressa pelo 

clítico reflexivo se. 

De (a) a (e) há situações que, em relação à natureza do evento descrito e à percepção 

cognitiva desse evento, podem ser resumidas em:  

i: os objetos bolo e inimigo – entidades diferentes do sujeito, pacientes e afetadas; 

sofrem ações que partem de sujeitos agentes, intencionais, ativos, motivadores e controladores 

da ação.  

ii. os objetos cabelo e dedo – entidades parcialmente correferentes ao sujeito (porque 

o integram), pacientes, sofrem ações que não partem do sujeito, cuja motivação e força são 

conhecidas ou não.  

iii. o objeto a si mesmo – entidade correferente ao sujeito, paciente e afetado pela ação 

intencional do sujeito, motivação e força são conhecidas.  

A diferença no tipo de participação do sujeito e do objeto no evento faz que a saliência 

das entidades envolvidas seja apresentada de maneira diferente em cada uma das orações: em 

(i) cabelo e dedo são codificados porque foram requeridos pela predicação e por motivações 

discursivo-pragmática. Se eles fossem omitidos da oração, ainda que como partes integrantes 

                                                           
62 A problemática de que em alguns verbos o sujeito assume forma ativa, mas a atitude é de passividade em relação 

ao processo descrito pelo predicado é de longa data. Said Ali (1965) explicou a delicadeza de situações em que 

nem sempre, as formas se harmonizam com as significações dos verbos, notadamente, nos transitivos. E, com 

certeza, isso afeta também o sujeito. Seja como for, o fato é que essa “brecha” tem favorecido a imaginação do 

usuário da língua, possibilitando a emergências de padrões gramaticais inovadores.  
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do sujeito, certamente o foco da informação seria comprometido. O objetivo era especificar, de 

modo pontual, o que foi cortado. A ausência desses objetos implicaria a centralidade da ação 

no sujeito – redução de transitividade –, mas comprometeria o conteúdo informacional. A 

necessidade de marcação do objeto resulta em transitividade mais alta, tornando pouco provável 

a omissão do objeto, sobretudo no caso de cabelo.  

Se o objeto for retirado da oração, a ação ficaria centrada no sujeito, haveria uma 

redução de transitividade, como se a ação tão somente se passasse no sujeito por motivações 

externas ao evento. A cena enunciativa estaria centralizada no próprio sujeito, de quem seria 

informado apenas o seu estado de afetamento, algo do tipo:  sofreu um corte, foi cortado. Nestas 

duas orações, não existe o traço de intencionalidade/motivação ou força que, em verbos como 

cortar, assinala a partida e retorno da ação para o sujeito.  

A possibilidade de o goiano considerar equivalentes construções como Ele cortou (de 

valor reflexivo) e Ele foi cortado (de valor passivo), ambas detransitivas devido à não realização 

do argumento 2, pode ser um dos licenciadores do uso de Ele cortou em contexto de uso 

equivalente a Ele se cortou, e esse raciocínio é extendido para sua compreensão da constituição 

dos eventos reflexivos no mundo e, portanto, inexiste nessa compreensão a possibilidade da 

sobreposição referencial entre agente e paciente, pois o usuário não concebe o sujeito como o 

agente ou motivador da ação.  

Alguém desejar morrer e conseguir apenas cortar o próprio corpo é um EsCo 

completamente diferente de alguém, acidentalmente, cortar o corpo em algum objeto, 

independente de sua ação ou intenção. Ainda assim, essas diferentes cenas humanas são 

descritas com o verbo cortar em sua forma reflexiva (Ele cortou-se). Na primeira, o verbo 

descreve uma ação que pode ser dirigida a outro participante, mas se volta para o próprio sujeito, 

o que não ocorre na segunda. E o usuário, como bom gramático intuitivo, entende esse processo. 

Se o objeto “pode” ser retirado de (a), (c) e (d), mantendo implícita a informação de que 

o sujeito é paciente de uma ação que possui motivação externa, a marcação pronominal 

indicativa da reflexividade em (e) é desnecessária. Até mesmo porque, na maioria das vezes, o 

contexto oferece outras informações que desfazem qualquer ambiguidade.  

A voz reflexiva exige um arranjo funcional complexo e, por isso, a organização da 

transitividade nesse domínio gramatical demanda esforço cognitivo e, muitas vezes, por 

processos analógicos, pode e é atualizada por uma sintaxe mais simples, como ocorre na fala 

goiana.  

Já em uma oração como Ele se beliscou, o falante goiano distingue os dois participantes 

com traços [+ humanos] e o envolvimento de cada um desses participantes: agente causador 
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intencional e um paciente afetado. A necessidade do afetado, na oração com o verbo beliscar, 

é explícita, a exemplo do que ocorreu em (05) com o verbo matar.  

Verbos como beliscar e matar integram o grupo daqueles que compõem construções 

reflexivas chamadas por Camacho (2003) de reflexivas inesperadas. Isto é, ações que sempre 

são feitas em favor de outro (humano) e, quando são feitas em favor do próprio sujeito, se 

tornam inesperadas, gerando uma quebra de expectativa e, por isso, elas são mais favoráveis de 

serem pronominalmente marcadas, ou melhor, elas funcionalmente precisam ser marcadas. Já 

os verbos equivalentes a cortar não solicitam objeto com traço unicamente humano (pode-se 

cortar o queijo, o pão, o vestido etc). Decorre desse raciocínio a consideração de que o objeto 

de traço [+- humano] é determinante para a marcação ou a não marcação pronominal.  

Enfim, toda essa discussão a respeito do grau da transitividade com base em traços 

semânticos dos argumentos envolvidos na predicação teve o objetivo de mostrar que não é o 

“desconhecimento gramatical” nem uma decisão aleatória do usuário que motiva o apagamento 

dos clíticos em construções reflexivas. As ocorrências com os verbos cortar, machucar e 

queimar, por exemplo, descrevem EsCo em que a transitividade tem seus parâmetros reduzidos, 

favorecendo que a cena enunciativa fique centrada entre o sujeito afetado e o verbo. A força 

motivadora da ação pode ou não ser mostrada pela situação contextual, mas na constituição 

oracional não há qualquer dúvida de que o sujeito sintático é também o afetado. E é isso que 

pode levar ao arranjo sintático com ou sem marcação pronominal.  

Num aguçado conhecimento dos aspectos lógicos e cognitivos da representação 

linguística da reflexividade, Said Ali (1965, p. 177-178) explica magistralmente as distinções 

significativas da voz reflexiva:  

 

[...] o verbo transitivo acrescido do pronome se pode exprimir situações 

diferentes. Se dissermos por exemplo Pedro, querendo matar-se, só conseguiu 

ferir-se, significarão ambos os infinitivos atos rigorosamente reflexos, atos 

que, em lugar de se dirigirem para algum ser exterior, seguiram sentido 

contrário, praticando-os o sujeito sobre si mesmo. Mas nestoutro pensamento, 

Pedro, atravessando o jardim, feriu-se nos espinhos das roseiras, já o ato de 

ferir não emana do sujeito, e queremos significar apenas que êle ficou ferido. 

[...] A forma reflexa vem aqui dizer que o mesmo efeito que o sujeito, como 

agente, produz em outros indivíduos, se produziu inversamente nêle por uma 

causa qualquer do mundo exterior.  

 

 

Assim, eventos distintos no mundo podem ter uma mesma representação linguística, 

porque envolvem intencionalidade e força, e, por isso, tem se defendido nesta tese que a 

percepção dessas diferenças é que pode ser um dos motivos pelos quais o falante goiano diria, 
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e diz, sem o menor problema, e com a maior eficácia comunicativa que Pedro feriu nos espinhos 

da roseira. Soma-se a isso o fato de que o processo reflexivo é denso do ponto de vista cognitivo 

e, quando, de fato, o usuário goiano precisa descrever uma ação reflexiva, ele a faz por outras 

possibilidades linguísticas, e usa ele mesmo, por exemplo.  

 O uso frequente de ele mesmo, a si mesmo na fala goiana pode ser decorrente da baixa 

frequência de uso da forma clítica pronominal. Em termos de Bybee (2015), essa prática pode 

favorecer ainda mais o não uso do pronome, uma vez que forças opostas (forma pronominal vs 

outras construções com valor reflexivo) estão em embate e a forma pronominal é a menos 

frequente. Para Bybee (2015), uma construção pode ser criada a partir da alta frequência de 

uma forma e a não frequência também pode enfraquecer uma forma já existente.  

  

 

5.2.2.1.3 Processos analógicos e a configuração da voz  

 

 

Os pressupostos da LFCU estão baseados na maneira holística como a memória 

trabalha: as coisas e sua representação não acontecem de modo isolado. Na atividade 

linguística, faz-se associações entre formas e significados que sustentam a emergência de usos 

diferentes. Isso ocorre, sobretudo, em função da analogia e da memória rica (BYBEE, 2010). 

A primeira diz respeito à inferência a partir de um processo de correlação entre elementos da 

língua: uma construção em voz média, que significa que um elemento é processado ou afetado 

por alguma ação (força) desconhecida ou de conhecimento desnecessário, que se realiza sem a 

presença do pronome, pode motivar construções que tenham significados próximos, nas quais 

o pronome se mostra desnecessário.  

A correlação entre vozes distintas a partir das suas formas e dos seus sentidos é um 

processso analógico legítimo porque, conforme Bagno e Casseb-Galvão (no prelo), a analogia 

pode ocorrer em sentido amplo, envolvendo as diversas esferas constitutivas do sistema 

linguístico.  

A experiência discursiva com a construção média é produtiva e, portanto, cumpre com 

objetivos comunicativos e influencia outras experiências representativas semelhantes: ele 

morreu > ele caiu > ele machucou. Observe-se que o processo de associação é análogico e é 

auxiliado pela memória rica, uma vez que existe um estoque mental dos detalhes de 

experiências linguísticas discursivamente produtivas, que se aplica a experiências semelhantes.  
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 Isso porque os usuários, em sua dinâmica capacidade criativa hospedada em uma mente 

holística, estão sempre inovando com base naquilo que já existe. Por isso, Langacker (1991) 

adverte sobre a tendência de determinados padrões estruturais se estenderem para outros 

sentidos, afastando-se do prototípico da construção.   

 

(08) ... ele pego a bicicleta do meu subrim e foi anda de bicicleta ralou o rosto todinho... aí um dia antes 

o pai dele queria vim qui em casa i eu não quis qui ele viesse di noite né... aí no outro dia o mininu foi 

e machucô... i  o pai dele não quis vim... i ele chorano querendo que o pai dele viesse vê ele queria vê 

o pai por  tudo quanto é manera aí ele não quis vim...aí  ele veio mi  aparecê aqui depois de uns cinco 

dias ai nesse dia eu falei 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 1) 

 

A ausência do objeto em (08) não causa nenhum problema de ordem sintática, semântica 

ou informacional uma vez que pelo contexto recupera-se o afetado pela ação verbal, pois todas 

as informações sobre o que aconteceu, com quem aconteceu e como aconteceu são fornecidas 

antes da oração reflexiva o meninu foi e machuco, que, na progressão temática, sumariza os 

eventos relatados e apresenta o clímax da narrativa.  Por isso, Bagno e Casseb-Galvão (no prelo) 

entendem que a origem do processo de mudança está nos processos análogicos.  

Bybee (2015) afirma que a não marcação de uma categoria pode significar a ausência 

de uma propriedade ou a não manifestação dessa propriedade. Quando não há manifestação, a 

categoria pode ser usada para indicar coisas distintas. Seguindo-se esse raciocínio, a voz 

reflexiva é um membro marcado em oposição à voz ativa, morfologicamente não marcada. E, 

sendo assim, uma oração em voz reflexiva pode vir sem a marcação pronominal, sem a 

manifestação explícita da correferencialidade, sem perder esse status. A ausência da marca é 

significativa, é uma pista de que o local dever ser ocupado com informações disponíveis na 

própria oração, e, portanto, a casa do Arg2 vazia indica que a informação que deveria estar alí 

é equivalente àquela codificada na casa do Arg1.  

Outros verbos que não descrevem afetamento físico também se mostraram produtivos 

para construções de VRNM, como em (09), (10) e (11), a seguir:  

 

(09) tudo issu... aí pra uma pessoa que ganha um salário e meio... eu sei... é difícil é...poque  quando eu 

morava com ele eu qui sustentava a casa imagina agora né... intão eu pensei muito no F. e fiquei esperano 

ele tamém... si: : ele: :   não mi pagâ essa pensão no dia certo ai eu ia entrá...mais sabeno que o F. ia fica 

com raiva de mim e sabeno qui o F. não ia mais na casa da vó dele...  porque ele ia afastá di lá 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 14) 
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(10)  ... expresso Guarani... nóis saímo daqui era seis hora da manhã, chegamo lá era onze e meia da 

manhã... e eu tinha tratado cum ele... cum filho de Leonino... ah... que até uma hora nóis tava lá... quando 

foi meio dia nóis incostamo lá na Praça Cívica... pá prucurá ele... ele até ficô mei assustado assim 

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 11) 

 

(11) Que meu tii ele morava aqui… morô::: muitos ano aqui…depois ele mudô pra Anápolis… aí ele 

vei cá vendê  casa dele… e ele gostava de bebê né? acho qu/ele saiu falano… comentano… p/otro que 

ia vendê a casa… e alguém escutô… juntô meu fii… pegô ele… levô ele pro mato ali ó…  

(CONT, PB, OR, FG, Inq. 3) 

 

Os verbos afastar, encostar e mudar descrevem em sua acepção básica um 

deslocamento no espaço físico (de B para C), ações que podem ser realizadas por um sujeito 

(A) em seu favor de outra entidade ou de si próprio, por isso, selecionam três argumentos para 

a descrição plena de um EsCo.  

Do ponto de vista semântico, esses verbos não podem ser categorizados como reflexivos 

inesperados, uma vez que as ações podem ser causadas em favor de humanos ou de não 

humanos.  Objetos e humanos podem ser afastados, encostados ou mudados63. Essas ações 

podem ser provocadas por sujeitos agentes e humanos ou simplesmente podem se passar nos 

próprios sujeitos por motivos externos.  

Em termos de Bybee (2015), propõe-se que o usuário não cria uma nova forma, mas 

recorre a uma forma já existente (a forma da voz ativa) através da analogia que estabelece entre 

traços semânticos de verbos que admitem a voz ativa e outro que “não deveria” admitir, por 

representar um evento reflexivo.  É o que pode ter ocorrido, por exemplo, na associação entre 

os verbos trocar e mudar, ou com outros que, em função reflexiva, assumem forma de ativa, e 

que pode resultar na migração de uma construção pronominal para uma sem o pronome: Eu 

troquei de lugar > Eu (me)mudei de cidade > Eu mudei.  Esta interpretação reforça Bybee 

(2015) para quem a mudança é motivada por processos psicolinguísticos ou cognitivos 

inerentes ao uso cotidiano da língua.  

Por um processo de expansão semântica e de analogia um mesmo padrão estrutural 

(verbo sem pronome) pode ser estendido para outras situações da voz reflexiva. Nessas 

condições, o não uso do pronome em posição de Arg2 pode ser motivado por uma tendência 

geral à ausência do pronome. Esse movimento se parece com o que Goldberg (1995) chama de 

polissemia construcional: construções são associadas com uma família de sentido e não somente 

                                                           
63 Os verbos mudar e formar são considerados por Bagno (2011) como pseudorreflexivos, pois apresentam mais 

traços de médios do que de reflexivos prototípicos. Nesta tese, as construções elaboradas com esses verbos são 

consideradas reflexivas prototípicas porque sua estrutura argumental requer um Arg2.  
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a um único sentido fixo64. Quer dizer que uma estrutura pode ser expandida ou aproveitada para 

descrever eventos para os quais era originariamente não produtiva, processo possível porque, 

segundo Bagno e Casseb-Galvão (no prelo), processos de analogia são o principal mecanismo 

cognitivo que motiva as mudanças na língua. 

Enfim, após esse incurso pelas possíveis explicações da mudança, que se pautaram, 

sobretudo, na transitividade e na analogia, sumariza-se, agora, a emergência desse padrão 

gramatical da voz reflexiva no dialeto goiano, tendo como aporte um apanhado esquemático de 

Neves (2013) que evidencia o funcional, o cognitivo e o sociocultural em uma mudança 

linguística. Na medida do possível e do necessário será feita uma correlação com as ocorrências 

em análise.  

                                                           
64 Cf. trecho original: “Constructions are typically associated with a family of closely related senses rather than a 

single, fixed abstract sense. Given the fact that no strict division between syntax and the lexicon is assumed, this 

polysemy is expected since morphological polysemy has been shown to be the norm in study after study”. 

(GOLDBERG, 1995, p. 31-32) 
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Esquema 1- Ativação da Gramática, Fonte: Neves (2013, p. 54) 

 

O esquema reitera alguns postulados funcionalistas orientadores desta tese, a saber: 

- A base fundante da ativação da gramática é o contrato estabelecido entre os 

interlocutores, no uso da língua.  

- O uso é o locus da mudança porque é nele que surgem as necessidades comunicativas 

que são negociadas entre os usuários, que reciprocamente trocam e antecipam informações. 

- Essa negociação pode conter informações que tornem o sentido do pronome 

redundante na oração, resultando em não marcação morfológica. 

- Nesse sentido, compreende-se que estão implicados na coocorrência da VRM e da 

VRNM no PB contemporâneo, respectivamente, dois principais fatores, a informatividade e a 

economia.  
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O quadro a seguir resume essa implicação:  

 

Voz 

Reflexiva  

Categoria  Características  

VRM Informatividade  Aumento da forma fônica 

Clareza  

Aumento de complexidade  

Expressividade  

Maior dispêndio de tempo no enunciado  

Ampliação do contexto  

Maior Transparência 

Ampliação de contexto  

Relevância Informativa  

VRNM Economia  Redução de forma fônica  

Rotinização  

Perda da complexidade  

Regularização  

Rapidez no enunciado  

Redução do contexto 

Relação mais frouxa entre a forma linguística e 

estrutura cognitivo-expeeriencial. 

Maior opacidade  

Relevância operacional  

Quadro 5: Implicação do esquema de ativação da gramática na voz reflexiva no PB 

 

A possibilidade de opção de uso de uma forma e de outra para um “mesmo fenômeno” 

gramatical é licenciada pela relação mais frouxa, inexata entre forma e significado. Não há uma 

equivalência unívoca entre um evento reflexivo e uma forma.  

Neves (2013) avalia que a economia leva à simplificação e à normalidade, ao passo que 

a informatividade se liga à maior elaboração e à expressividade, assim se a VRNM tende à 

economia, o contexto linguístico, como já se mostrou, cuida de suprir elementos inerentes à 

informatividade tais como a clareza e a transparência. Quando o usuário sente que as 

informações necessárias para uma voz reflexiva não são supridas e a informação fica 

comprometida, ele usa o pronome ou outro recurso linguístico que desfaça qualquer tipo de 

opacidade. E, assim, vai delineando “um mapa equilibrado do uso da linguagem para responder 

as motivações e a necessidade comunicativa”, porque “a gramática se resolve no equilíbrio 

entre forças internas e externas ao sistema”. (NEVES, 2013, p. 53-6) 

Esse é um fenômeno que tem ocorrido no dialeto goiano e que integra e reflete um amplo 

movimento da língua falada e experienciada no Brasil e que faz emergir a sua própria gramática, 



158 

 

um “tanto” diversa da prescrição escrita, fortemente orientada por normas prevalecentes em 

Portugal.  

Tal distinção é mais difícil de ocorrer no italiano, por exemplo, que, pela imposição de 

um nivelamento linguístico, com fortes motivações político-ideológicas, e, pelo fato dos 

usuários viverem de modo mais intenso esse nivelamento e a padronização que ele impõe, há 

uma maior proximidade entre fala e escrita. A análise diacrônica dos dados mostrou que a 

ordenação na voz reflexiva atual já estava implementada e regularizada nos séculos XIV e XV.  

A força da gramática do PB e as pressões externas ao sistema fazem que o usuário 

goiano instancie um subesquema construcional da voz reflexiva tão produtivo e eficiente quanto 

aquele herdado das suas bases latinas, cuja forma de superfície é uma VRM. 

  

 

5.3 Os padrões estruturais ou esquemáticos da voz reflexiva no PB  

 

Nesta seção e na próxima, objetiva-se fazer uma abordagem da mudança, já atestada, 

correlacionando as construções que cada token instancia a fim de se esboçar uma rede 

construcional da voz reflexiva. Por isso, primeiro são definidos os padrões estruturais dessas 

construções para, depois, se fazer uma reflexão quanto a esses diferentes padrões, a partir do 

que se observou diacronicamente no capítulo 4 e do que está sendo tratado neste capítulo. 

A voz reflexiva é uma construção vinculada a dois pressupostos básicos disponíveis na 

gramática do PB: a transitividade (um esquema cognitivo) e o padrão básico de ordem SVO 

(uma construção).   

 

(11)  Você pode jogar com a sedução, mas sem ir às vias de fato. Nunca tive relação com nenhum 

segurança. Era muito fácil se aproximar, fazer perguntas, ele mesmo gostava de contar para mostrar-se. 

Eu me apresentei como uma moça de classe média mais baixa, que queria ver os jardins da embaixada, 

voltei lá umas três vezes, fiz as perguntas evidentes, se o embaixador fazia sempre o mesmo roteiro, etc, 

ele falou sozinho, queria valorizar-se.  

(Séc. XX, PB, OR, CP) 

 

Com base nos postulados da GC, a ocorrência da VRM, em (11), é um construto, uma 

instanciação de uma construção de voz reflexiva prototípica. A oração Eu me apresentei  é a 

materialização mais concreta de um padrão abstrato e virtual e dela se pode distinguir a 

transitividade, o padrão SVO (alterado em função da próclise), a significação reflexiva e as 

entidade s envolvidas na relação de agentividade e correferencialidade, repesentadas pelos itens 
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lexicais, conforme solicitado pela estrutura argumental do verbo. Essa configuração atesta o 

caráter multifatorial da voz (Givón, 1990) e o caráter altamente abstrato do seu esquema 

construcional, ou seja, do padrão conceptual compartilhado pelos usuários da língua quando 

experienciam um evento reflexivo. Por isso, propõe-se que o esquema da voz reflexiva tem uma 

base sintático-semântica e que a construção da VRM é representada pelo seguinte esquema 

contrucional:  

 

  

Esse esquema abstrato está ancorado no sistema de ordenamento oracional, de base 

sintática, e na seleção categorial e semântica decorrente da escolha verbal, que levam às 

especificações dos papéis semânticos e das características argumentais.  

Em termos do cline de estágios hierárquicos, proposto por Traugott (2008), essa 

representação equivale a uma mesocronstrução que instancia as macroconstruções SVO e a 

transitividade (esquemas abstratos e virtuais). 

Segundo os dados de análise, essa construção é instanciada em usos da língua, tanto no 

português histórico quanto no contemporâneo. E, especificamente, no PB contemporâneo, a 

estruturação da voz reflexiva tem se distanciado desse esquema construcional e instanciado um 

subesquema, representado a seguir:  

 

 

A construção acima é instanciada por uma VRNM, e, como um subesquema ou 

microesquema, se relaciona com a frequência type. Como a casa do Arg2 é vazia, a carga 

reflexiva e os traços semânticos dos argumentos ficam concentrados no Arg1, não só pela 

ausência do termo na segunda casa, mas pelo fato de que o sujeito pode acumular papéis 

semânticos, dependendo do evento descrito na oração e das condições pragmáticas e 

informacionais.    

SNag     Vação     SPcorrf.S/átono/ paciente 

                                                Arg1               V                     Arg2 

(+ animado/ +definido/ + controlador/ iniciador/intencional)                     (afetado/não controlador) 

 

 

SN        Vação          ø 

                                                         Arg1               V                 Arg2 

           experienciador/processado/meta  

+ - animado/ + - controlador/ + - intencional 

                       paciente/ afetado/ 
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Uma das premissas da teoria construcional é que a mudança não é centrada em um 

determinado item da língua, como, por exemplo, a marca pronominal (ou sua ausência), pois 

ela envolve todo o entorno oracional. Por isso, a mudança altera o macroesquema (s) do qual 

faz parte a voz reflexiva.  

 

5.4 A arquitetura construcional da voz reflexiva no PB contemporâneo   

 

Como a voz reflexiva é uma interface entre a sintática e a semântica, e é orientada pela 

cognição humana e pelos modelos compartilhados de evento do mundo, atentamos para a 

organização VRMN no âmbito da rede construcional da voz reflexiva.  

Uma das hipóteses levantadas neste trabalho avalia se a mudança que está ocorrendo no 

esquema de voz reflexiva no PB pode ser considerada uma mudança construcional ou uma 

construcionalização. De acordo com Traugott e Trousdale (2013), para haver uma 

construcionalização é necessário o desenvolvimento de uma nova construção na língua (forma 

nova e sentido novo), o que pode ocorrer em qualquer dos fatores construcionais previstos por 

Croft (2001) ao propor a estrutura simbólica de uma construção.  

Seguindo esse entendimento, admite-se nesta pesquisa, que a VRNM é um subesquema 

da VRM, uma vez que ela constitui uma forma de organização sintática inovadora, que reflete 

alterações na significação interna dessas construções, ou seja, nas escolhas do usuário para 

representar a voz reflexiva, as cenas de eventos estão sendo conceptualmente reanalisadas como 

outras cenas da experiência humana, como por exemplo, aquelas que caracterizam um evento 

tipicamente descrito na voz média. Logo, essa mudança constitui uma construcionalização. 

A fim de atestar a construcionalização, a VRM e a VRNM foram analisadas, com base 

no modelo de Crof (2001), considerando que elas constituem, respectivamente, a construção 

[SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac] e a microconstrução (subesquema) [SN   Vação   ø]. Os aspectos 

relevantes dessa análise constam do quadro a seguir.  
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Domínio  Propriedades   Análise 

VRM 

Análise 

VRNM 
 

Esquema de construção 
 

[SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac] 

 

[SN   Vação   ø] 

F
o

rm
a 

Sintáticas 

1. Mobilidade na ordem pronominal 

(proclítica ou enclítica).  

2. Transitividade mais alta, portanto 

mais saliente.  

3. Proximidade entre sujeito e verbo e 

objeto. 

1.  A ausência do pronome leva à fixação da ordem SV.  

2.  Transitividade reduzida e formalmente ela se mostra 

pela ausência do pronome. 

3. Proximidade entre sujeito e verbo. Ausência de 

objeto  

Morfológicas 
1. Presença de morfema pronominal 

reflexivo  

1. Ausência de morfema  

Fonológicas 1. Aumento da forma fônica  1. Redução de material fônico  

S
en

ti
d
o
 

Semânticas 

1.Reforço conceitual do significado de 

reflexividade suscitado pela semântica 

do verbo.  

1. Significado contextual de reflexividade, recuperado 

do entorno textual, e proximidade com o sentido de 

medialidade.  

2. Mudança nos traços que caracterizam os papéis 

semânticos, em função de: i) a força que motiva 

algumas ações ser desconhecida e externa ao sujeito, 

que não é agentivo; ii) outras situações implicam um 

sujeito com traços de experenciador ou processado, mas 

não de paciente. 

3. Processos de inferência e de analogização com outras 

construções, como a média não clítica, ou a ativa, por 

meio da similaridade entre verbos. 

Pragmáticas 

1. Relevo na informatividade. 

 

1. Relevo na progressão da interação.  

2. Mudança observada em contextos específicos de 

situações interacionais com baixa formalidade, 

especialmente na fala.   

Discursivo- 

funcionais 

1. Contexto de uso de maior prestígio 

social da língua.  

2. Maior elaboração informacional e 

menos rapidez.  

 

1. Contexto de uso de prestígio estbilixado social da 

língua.  

2. Menor complexidade cognitiva, fluidez e rapidez 

informacional.  

Maior fuidez e rapidez informacional.  

Quadro 6 – Análise conforme parâmetros de Croft (2001) 

 

 

A análise resumida no quadro, elaborado a partir do pressuposto de que uma construção 

é a especificação de uma forma de superfície, atenta para as relações sintáticas subjacentes a 

um construto e também para as retrições da seleção dos argumentos, dos seus traços semânticos 

e dos papéis que cada um assume, tipos de verbos, tudo isso para que uma experiência humana 

seja representada linguisticamente. A harmonia desse conjuto é mediada pela cognição no uso 

efetivo da língua, portanto, mediante os alinhamentos pragmático e discursivo.  

Diante disso, a análise revela mudança na forma e no sentido que cada construto assume, 

e é resultante da mudança na perceptualização do evento. A manutenção da reflexividade nos 

construtos que instanciam [SN   Vação   ø] é possível em função da interpretação de todo o 
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contexto sociodiscursivo e estrutural, e da inferência sugerida. Para construir sentidos 

reflexivos, o usuário da língua recorre às pistas lexicais, textuais e discursivas do afetamento 

do sujeito agentivo.   

Segundo Traugott (2008), a trajetória da mudança construcional ocorre de maneira 

escalar, em níveis. A figura seguinte traz uma interpretação da construcionalização da voz 

reflexiva no PB contemporâneo com base na noção de escalaridade no status construcional.  

 

Figura: 11 – Proposta de organização escalar da voz reflexiva baseada em Traugott (2008).  

 

Assim, de acordo com a proposta de Traugott (2008) sobre a relação hierárquica das 

construções, presume-se que a construção (microconstrução) sem o pronome [SN   Vação   ø], é 

desenvolvida tendo como referência a construção (mesoconstrução) com o pronome [SNag Vação   

SPcorref.S/at/ pac] (ou mesmo de uma média não clítica). Logo, a VRNM apresenta um 

microesquema diferente do esquema prototípico (VRM), porque o objeto pronominal está 

ausente (não há necessidade de seleção) e, por isso, a transitividade fica em uma posição 

mediana, mais próxima da média do que da reflexiva, restrita entre o sujeito e o verbo. O 

conteúdo informacional fica centrado no sujeito e no verbo, alterando todo o esquema 

predicativo. Isso provoca um fortalecimento pragmático do sujeito, o lugar da realização da 

ação.  

A voz reflexiva é uma construção de natureza gramatical que se vincula a construções 

gramaticais e lexicais, sem um limite rígido entre elas e sua mútua influência no processo de 

mudança. Por isso, não são todos os integrantes da categoria verbal (lexical) que admitem 

instanciar uma construção de voz reflexiva (gramática), apesar dessa categoria ser central para 

a representação da voz. O verbo cortar, por exemplo, pode instanciar uma construção ativa ou 

 

Macroconstrução 

(esquema abstrato e virtual) SVO, transitividade 

 

Mesoconstrução 

(conjunto de construções específicas, com função semelhante) 

voz ativa, voz passiva, média não clítica, média clítica, voz reflexiva marcada 

 

Microconstrução 

(construção type individual) 

voz reflexiva marcada. 

Construto (token empiricamente comprovado, locus da pesquisa funcionalista) 

voz reflexiva não marcada 
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uma reflexiva, mas é impossível que a construção de voz reflexiva seja instanciada por um 

construto elaborado a partir do verbo pensar.   

Isso acontece porque a língua é um sistema construcaional que se organiza em redes 

conceituais e hierárquicas (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Tal pressuposto permite que 

se esboce a rede construional da voz reflexiva no PB atual, conforme mostrado na figura a 

seguir:  

 

Figura 12 – Rede construcional da voz reflexiva no PB   

 

Na proposta original de Traugott e Trousdale (2013), a hierarquia da rede é composta 

por três níveis: esquemas, subesquemas e microconstruções. Na figura (12) foi feita uma 

ampliação desses níveis a fim de garantir uma maior visualização do processo.  Os retângulos 

representam os nós da rede, isso porque agregam valores de todo o sistema e das interfaces da 

forma e do significado. 

No nível mais alto da figura está aquilo que é mais geral e mais abstrato, que, nesta 

adaptação, refere-se às relações sintáticas, os superesquemas. Elas significam as possibilidades 

diversas de organização da língua, conforme as regularidades estabelecidas a partir dos usos. 

São mais gerais porque possibilitam diversas maneiras de organização e são abstratas, pois 

fazem parte do conhecimento de domínio cognitivo do usuário sobre a língua. 

Os superesquemas permitem os macroesquemas, questão sendo assumidos como 

esquema cognitivo e não como uma construção em si. O macroesquema SVO diz respeito à 

ordem (iconicamente definida) dos termos em uma sentença; o outro macroesquema, de 

transitividade, diz respeito à organização e à seleção de argumentos, ou seja, a transitividade 
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diz respeito a uma possibilidade de organização da oração que é mobilizada pela valência e pela 

diátese verbal.  

As elaborações de voz estão no nível esquema, cuja organização básica é a voz ativa, e 

do qual faz parte a voz média, aqui compreendida como um domínio, ou seja, como um amplo 

espaço semântico relativo ao papel do sujeito como centralizador da ação, e cujas 

especificidades oferecem informações conceptuais que resultam em subesquemas da voz média 

e da própria voz reflexiva, um de seus subesquemas.  

A VRM [SNag Vação   SPcorref.S/at/ pac] e a VRNM [SN   Vação   ø] estão no nível mais baixo 

dessa hierarquia, e são, portanto, mais próximas do construto. Elas são microconstruções, 

exemplares da frequência type. Mais especificamente, a estruturação da VRMN vincula-se 

diretamente à VRM e significa uma neoanálise da construção de voz reflexiva. Esse rearranjo 

altera a rede construcional da voz, dando origem a um novo nó. 

O quadro a seguir resume o percurso dessa mudança: 
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Forma 

X
IV

 

X
V

 

X
V
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X
V

II
 

X
V

II
I 

X
IX

 

X
X

 

X
X

I 
(E

S
C

) 

X
X

I 
(O

R
) 

Exemplos 

 x          

PERIFRÁSTICAS  

 

Reflexividade junto a verbos que 

constituem perífrases verbais 

Próclise ao V1, antecedendo 

ao sujeito  

 x  x x     Que primeiro se deue o homë de afastar do mal & inclinar se ao bë 

[...]. 

 

Próclise ao V1, posposto ao 

sujeito 

x x x x x     [...] porë os de cavallo não se ousavão afastar dos de pee [...]. 

Ênclise ao V1, antecedendo ao 

sujeito 

  x       [...] era Capitão Alvaro Barradas, indo por dentro, por onde então iam 

tôdas as náos, foi-se perder junto de Titangone [...]. 

Ênclise ao V2, posposto ao 

sujeito 

  x       [...] & tanto que o Sol queria esconderse de todo ponto [...]. 

 

SIMPLES  

 

Pronome em posição proclítica 

ou enclítica 

 

 

 

P
ró

cl
is

e 

Junto ao verbo 

 x x       [...] e hos Mouros ſeafaſtáraõ para hum Luguar , que ſe chama monte 

de Ab- bade [...]. 

Pronome grafado com 

<s> duplo e 

antecedendo ao sujeito 

x         [...] quamto sse o homem mais afasta da candea açesa, tam menos a 

claridade [...]. 

Separado do verbo 

x x x x x x x x x O filho do carcereiro Antonio Marquez se ferio na garganta com hua 

tizoura, e por querer matarse lhepuzeram algemas [...]. 

Ê
n

cl
is

e Junto ao verbo 

 x  x x     ElRey D. Diniz aſi ouve, vencido da ſobeja deleytaam de ſua propria 

carne, com que afaſtandoſe da Rainha ſua molher [...]. 

Separado do verbo 

  x x x x x x x Recebi as suas ordens para aprontar-me, e tirei o filho do colégio, 

renunciei à minha vida solitária [...]. 

Pronome e outra palavra gramatical   x       Celeste guia os carros, da outra parte  Se lhe apreſenta, & por ſeu nome 

o chama [...]. 

Ausência do pronome na oração        x x x A Berlenga é um inundo dizia o Tomás ao afastar da ilha (PE – ESC) 

Como era muito criticado por amigos, mudei para Montparnasse. (PB 

– OR) 

Quadro 7: Classificação formal da VRP nos corpora diacrônico e da sincronia atual.      



Considerações Finais 

 

Esta tese foi motivada pela constatação de que a voz reflexiva no PB está passando por 

um processo de mudança, fortemente característica da fala goiana, instanciada no apagamento 

do pronome clítico na função de objeto direto, indicativo dessa voz (BARROS, 2011).  

Considerando-se que a voz tem uma natureza multifatorial e altamente abstrata, buscou-

se suporte teórico na LFCU, especialmente na perspectiva construcional da gramática, que 

reconhece a língua como um sistema interligado por redes construcionais e cuja unidade de 

análise é a construção, um pareamento de forma e função compartilhado pelos usuários da 

língua e, que, portanto, tem um escopo analítico amplo e além das categorias visíveis na 

linearidade discursiva. 

Duas hipóteses centrais orientaram as investigações. A primeira diz respeito ao fato de 

que essa mudança não era localizada no pronome clítico, e atingia toda a rede construcional da 

voz reflexiva. Isso significa que a mudança se espraiou para além do nível sintático, envolvendo 

também os níveis semântico e pragmático, implicando alterações na forma e no significado 

dessa construção. Essa mudança seria instanciada na língua pela concorrência entre usos da voz 

reflexiva prototípica ou marcada morfologicamente (VRM), definida pela presença do pronome 

reflexivo, e da voz reflexiva não marcada (VRNM), elaborada sem a marca pronominal. A 

segunda hipótese envolveu as bases latinas da formação do português, pois se suspeitava que 

algum fenômeno ocorrido no processo de formação da voz no latim vulgar ou ao longo da 

formação da língua portuguesa pudesse auxiliar o entendimento dessa mudança no PB 

contemporâneo.  

Essas hipóteses definiram então uma análise pancrônica dos dados de uso da língua. Por 

isso, empreendeu-se uma pesquisa histórica sobre a formação do português, em que se 

estabeleceu um sutil contraste com o italiano, uma outra língua românica, bem como um estudo 

da configuração da voz reflexiva no PB contemporâneo a fim de estabelecer as bases 

construcionais e identificar o tipo de mudança implementada.  

As análises do processo de formação histórica do português e da descrição das diversas 

formas de organização da VRM no português arcaico confirmaram parcialmente a segunda 

hipótese. A análise diacrônica revelou inicialmente a existência de uma diversidade de formas 

de superfície, todas elas instanciando uma mesma construção da VRM. Essa diversidade foi 

atribuída a alguns fatores, dentre eles: ausência de regularidades nos períodos inicias do 

português; tendência de inversões sintáticas, que tinham como objetivo principal atribuir 

proeminência a algum dos termos da oração; e ao amplo uso do pronome para diversas funções, 
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o qual não tinha posição fixa na oração. Observou-se também que as diversas formas existentes 

nos séculos iniciais foram se especializando e apresentando uma configuração mais simples, 

prototípica no PB contemporâneo.  

A partir da análise de dados do PB contemporâneo, chegou-se à conclusão de que a rede 

construcional da voz está em mudança, e que essa mudança está sendo conduzida por diversos 

fatores cognitivamente elaborados, dentre eles as alterações na transitividade, uma decorrência 

da alteração nos traços semânticos dos argumentos envolvidos nas orações, e os processos de 

analogização, que têm reforçado a frequência VRNM. A modificação do estatuto de um 

argumento sujeito agente para um sujeito experienciador/processado impacta a transitividade e 

provoca deslizamentos da voz reflexiva em direção à voz média. Os fatores pragmáticos 

informatividade e economia também influenciam a reconfiguração da voz reflexiva. 

 Assim, a reflexividade, que representa uma cena da experiência humana, e que é 

linguisticamente expressa pela voz reflexiva, é representada no PB por meio do instanciamento 

de duas construções: a voz reflexiva marcada VRM, representada pelo subesquema [SNag Vação   

SPcorref.S/at/ pac], e a voz reflexiva não marcada VRNM, representada pelo subesquema [SN   

Vação   ø], esta predominante no dialeto goiano.  

Um dos questionamentos iniciais da pesquisa é acerca do tipo de mudança que essas 

construções instanciam. A mudança na forma, prevista no início das investigações devido à 

ausência do pronome, foi acompanhada também de alterações na composição do significado, e 

se comprovou que a VRNM não é uma legítima representante da voz reflexiva nem da voz 

média não clítica. A construção [SN   Vação   ø], instanciada por construtos de VRNM, sinaliza 

um novo nó no sistema construcional da voz. O novo nó se caracteriza pelo fato de que essa 

construção se afasta da construção reflexiva prototípica, pois um traço do seu significado foi 

alterado. Nessa construção não se constata o traço de agentividade no sujeito, ao contrário, o 

sujeito é experienciador ou processado, logo, não é intencional e a força que motiva a ação não 

se origina dele. Assim, na construção instanciada pela VRNM, o sujeito não apresenta os traços 

de agente e paciente, caracterizadores de uma reflexiva prototípica. Isso significa que a VRNM 

se afasta da VRM e caminha em direção à voz média. O novo nó, então, interpõe a voz média 

e a voz reflexiva.  

Cabem, no entanto, mais incursões investigativas a respeito dos subsistemas 

construcionais que podem ter sofrido interferência dessa mudança, ou seja, cabe ainda conhecer 

as possíveis consequências desse rearranjo do sistema de voz no sistema gramatical do PB. Para 

o momento, é possível concluir que o usuário da língua, gramático intuitivo por excelência, 

altera padrões contrucionais a fim de reforçar a funcionalidade de seu discurso. 
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