
 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

DÉBORAH MAGALHÃES DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FUNCIONAIS RELATIVOS AO (DES) USO DO REFLEXIVO NO 

DIALETO GOIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011 

  



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

                                                                                            

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a 

disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), 

sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme 

permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de 

divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [x] Dissertação         [  ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Déborah Magalhães de Barros 

E-mail: deborah_barros@hotmail.com   

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [x]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior 

Sigla: CAPES 

País: Brasil UF: GO  CNPJ:  

Título: Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 

Palavras-chave: Funcionalismo, pronome reflexivo, voz, voz média, dialeto goiano 

Título em outra língua: Functional aspects related to the (un) use of the reflexive  

dialect of people from Goiás (goianos) 

Palavras-chave em outra língua: Functionalism, reflexive pronoun, voice, medium voice, 
goiano people dialect 

Área de concentração: Estudos Linguísticos  

Data defesa: (dd/mm/aaaa)        23/09/2011    

Programa de Pós-

Graduação: 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. 

Orientador (a): Profa. Dra. Vânia Cristina Casseb Galvão 

E-mail: vcasseb2@terra.com.br 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  

*Necessita do  CPF quando não constar no SisPG 
3. Informações de acesso ao documento: 

Liberação para disponibilização?1                            [x] total          [   ] parcial 

Em caso de disponibilização parcial, assinale as permissões: 
[ ] Capítulos. Especifique: __________________________________________________ 
[ ] Outras restrições: _____________________________________________________ 
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) 
arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 
O Sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos 

contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão 
procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, 
permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

_______________________________________             Data: ____ / ____ / __ 

               Assinatura do (a) autor (a) 

 

 

 

 

                                                           
1 Em caso de restrição, esta poderá ser mantida por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto à coordenação do curso. Todo resumo e metadados ficarão sempre disponibilizados.  



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

DÉBORAH MAGALHÃES DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FUNCIONAIS RELATIVOS AO (DES) USO DO REFLEXIVO NO 

DIALETO GOIANO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos e 

Literários, da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Estudos Linguísticos. 

  

Área de concentração: Estudos Linguísticos 

 

Linha de Pesquisa: Descrição e análise de 

línguas indígenas e demais línguas naturais. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Vânia Cristina Casseb 

Galvão 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 

B277a 

 

Barros, Déborah Magalhães de.  

Aspectos funcionais relativos ao (des)uso do reflexivo no dialeto goiano 

[manuscrito] / Déborah Magalhães de Barros. - 2011. 

xv, 215 f. : il., figs, tabs. 

Orientadora: Profª. Drª. Vânia Cristina Casseb Galvão.  

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de 

Letras, 2011. 

       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras, abreviaturas, siglas e tabelas. 

Anexos. 

     1. Funcionalismo 2. Pronome reflexivo 3.Voz 4. Voz média 5. Dialeto goiano I 

Título. 

 

CDU: 81'367.626 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

DÉBORAH MAGALHÃES DE BARROS 

 

ASPECTOS FUNCIONAIS RELATIVOS AO (DES) USO DO REFLEXIVO NO 

DIALETO GOIANO 

 

 

Banca Examinadora constituída pelas professoras: 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Vânia Cristina Casseb Galvão – Presidente e Orientadora 

Universidade Federal de Goiás 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Nilza Barrozo Dias  

Universidade Federal Fluminense  

 

_________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Mônica Veloso Borges   

Universidade Federal de Goiás  

 

 

 

 

Suplente: 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Sinval Martins de Sousa Filho 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ana Clara, minha filha amada. 

 

Para Maria Ritta, Marília, João Felipe e Pedro Henrique, sobrinhos 

  que enchem minha vida de ânimo e alegria.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

Agradecimentos  

Serei sempre grata 

 

A Deus, que em seu infinito amor, me sustentou, me conduziu e me capacitou. 

 

À Profa. Dra.Vânia Casseb-Galvão, verdadeira mestre exemplar e sábia, pelo acolhimento, 

pela orientação segura, pela paciência e, sobretudo, pela tolerância com as minhas limitações.  

 

Aos professores Sinval Sousa e Mônica Borges pela seriedade da leitura e colaboração 

quando da qualificação. 

 

Às professoras Mônica Borges e Nilza Barrozo por aceitarem fazer parte da banca de defesa. 

 

À Ana Clara por, incondicionalmente, me ajudar em tudo que foi preciso e pela sábia 

paciência que teve durante minha ausência, filha muito obrigada.  

 

 À minha família pelo apoio em tudo que foi necessário: Ênio e Maria, pai e mãe; Clarinda, 

Divina e Benedito, tios; Elisangela, Cleyton e José, irmãos; Álcio, Maíra e Gisaine, cunhados. 

  

Ao Alessandro pelo amor, cuidado e paciência incondicionais. 

 

À Lennie pela amizade, apoio e momentos de estudo. 

 

Às pessoas que intercederam junto ao Pai: Henrique, Evandro, Andréia e Kássia. 

 

Ao Leosmar pelo apoio inicial e encorajamento de sempre. 

 

Às pessoas que colaboraram com minhas atividades profissionais para que eu pudesse me 

dedicar aos momentos finais, sem elas seria impossível a conclusão deste trabalho: Professor 

Flávio, Professora Marlene Araújo, Professora Núbia e Professor Eleone. 

 

À CAPES, pelo financiamento. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, 

sem parcialidade e sem hipocrisia.  

(Tiago 3:17) 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
 

DE BARROS, D. M. (2011) 

DE BARROS, D. M. Aspectos funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto 

goiano. Goiânia, 2011. 215 f.– Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho investiga a organização e a funcionalidade do uso pronominal clítico em sua 

função reflexiva na língua falada do dialeto goiano, atentando para os fatores sócio-

discursivos e gramaticais correlacionados ao fenômeno da voz, em acepção gramatical. A 

análise está fundamentada na teoria funcionalista, especialmente no que consta em Dik (1989, 

1997), Givón (1984, 1990, 1992, 1995), e nos estudos sobre voz desenvolvidos por Kemmer 

(1993, 1994) e Camacho (2002, 2003). Partimos da hipótese de que o goiano omite os 

pronomes clíticos reflexivos em contextos descritos pela tradição gramatical como de uso 

obrigatório. Consideramos, que, conforme Dik (1997), a voz é um fenômeno de interface 

semântica, sintática e pragmática, definida pelo modo como o usuário da língua perspectiviza 

o Estado de Coisas (EsCo) para produzir diferentes enunciados. Procuramos observar como se 

dá esse processo e quais as condições que favorecem o uso da marca pronominal, 

considerando que a frequência de não uso dessa marca em contexto de reflexividade 

ultrapassa 84%. O corpus é constituído de dados do Projeto “O português contemporâneo 

falado em Goiás - Fala goiana”. Estão em análise trechos de falas de homens e mulheres com 

até sete anos de escolaridade, em um total de oito colaboradores, sendo quatro nascidos na 

cidade de Goiás e quatro em Goiânia.  

 

Palavras-chave: Funcionalismo, pronome reflexivo, voz, voz média, dialeto goiano. 
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ABSTRACT 

 

This present work investigates the organization and the functionality of the use of the clitic 

pronoun in its reflexive function in the oral language of the dialect of goiano people observing 

the social discourse and grammatical factors correlated to the phenomenon of voice in 

grammatical acceptation. The theoretical background analysis is based on the functionalist 

theory, specially in Dik (1989, 1997), Givón (1984, 1990, 1992, 1995), and the studies about 

voice developed by Kemmer (1993, 1994) and Camacho (2002, 2003). The trigger is the 

hypothesis that the goiano people hide the reflexive clitic pronouns in descriptive contexts by 

the grammatical traditions as an obligation of use. We consider as Dik (1997), the voice is a 

phenomenon of semantic, syntactic and pragmatic interface defined by the manner as the 

speaker of the language perspectives the State of Affairs (SoAs) to produce different 

enunciations. We try to observe how this linguistic process happens and what conditions 

favour the use of the pronominal marker considering that the frequency of the non use of this 

marker in reflexivity context goes over 84%. The corpus is formed from the data of the 

Project “The contemporary spoken Portuguese in Goiás – Goiano people Speech”. In analysis 

are excerpts of men and women’s speech who have studied for at least seven years, eight 

collaborators on the whole, four of whom were born in Goiás city and four in Goiânia.  

 

Keywords: Functionalism, reflexive pronoun, voice, medium voice, goiano people dialect. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 O pronome clítico com valor reflexivo no português brasileiro tem sido objeto de 

diversos estudos, em especial dos que possuem um enfoque variacionista. Os resultados 

dessas pesquisas atestam um uso variável no português popular brasileiro, e, mais que isso, 

indicam um processo de mudança acelerado com vias a um possível desaparecimento do 

pronome nessa função, conforme se pode atestar em D’Albuquerque (1984), Galves (1986), 

Nunes (1991), Rocha (1999), Melo (2005) e Pereira (2007). 

  No dialeto goiano, o não uso do pronome nas situações em que a Gramática 

Tradicional (GT) solicita é altamente recorrente. A verificação do fenômeno em dados de fala 

atesta, 84,30% de não marcação do reflexivo, conforme exemplificado a seguir:  

 

( 01) Inf. 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…FG – GO – INF 

4: SBLS - GR1 – FEM 

 

Em (01), temos o exemplo do verbo “machucar” que descreve uma ação de 

transitividade mais alta e requer um argumento para completar o sentido da oração. Esse 

argumento seria o pronome reflexivo indicando que o sujeito é iniciador e também afetado 

pela ação verbal.  

 Somente 15,69% das ocorrências são pela marcação pronominal, como 

exemplificado em (2). 

 

(02) Inf. acabô daí que o patrão acabô se convencendo que tinha alguém lá… dentro do 

trabalho…… FG – GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 

 

 Em (02), o usuário faz a marcação pronominal (se) para indicar a existência de 

reflexividade na oração. Como a marca pronominal é uma regra prevista para o sistema 

linguístico do português, essa frequência baixa sugere fortes motivações contextuais para a 

marcação, haja vista que o não uso do reflexivo em contextos previstos pela gramática 

tradicional normativa parece já estar implementado no dialeto goiano. 
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Por isso, verificamos neste trabalho, sob a perspectiva funcionalista, fatores 

linguísticos que possam estar correlacionados ao uso da marca de reflexividade, ao mesmo 

tempo em que consideramos as motivações sociais correlatas. As hipóteses indicam que o  

uso do reflexivo está correlacionado com os contextos que envolvem dessemantização, 

abstratização, metaforização, reconfiguração sintática e memorização, afatando-se dos casos 

prototípicos das configurações de voz média e reflexiva. 

Este trabalho pretende compreender a organização e a funcionalidade do uso 

pronominal clítico em sua função reflexiva nos contextos de voz média2, e de outras que estão 

sob seu domínio semântico, no dialeto goiano. Parte-se do princípio de que o goiano omite o 

pronome clítico em contextos que tradicionalmente, conforme a Gramática Tradicional seria 

exigido, mas o realiza em contextos específicos. Considera-se para isso que, conforme Dik 

(1997), a voz é um fenômeno de interface semântica, sintática e pragmática, definida pelo 

modo como o usuário da língua perspectiviza o Estado de Coisas (EsCo) para produzir 

diferentes enunciados. 

A relação de presença ou ausência do clítico é inerente ao fenômeno da voz 

verbal, uma vez que a função desse pronome, conforme a Gramática Tradicional, é ser a 

marca linguística na estrutura sintática do sentido reflexivo característico de determinadas 

vozes.  

Para esta pesquisa, nos fundamentamos, prioritariamente, em teóricos 

funcionalistas como Dik (1989, 1997) e Givón (1984, 1990, 1992, 1995), e nos estudos sobre 

voz desenvolvidos por Kemmer (1993, 1994) e Camacho (2002, 2003). 

 O corpus é constituído de dados do projeto “O português contemporâneo falado 

em Goiás - Fala goiana”, que é vinculado à Faculdade de Letras da UFG e objetiva, a partir de 

um grupo de pesquisadores, investigar fenômenos inerentes ao português do Brasil, com 

ênfase para a língua falada em Goiás3. Estão em análise trechos de falas de homens e 

mulheres com até sete anos de escolaridade, somando um total de oito inquéritos, sendo 

quatro da cidade de Goiás e quatro de Goiânia. O pressuposto é que a língua é interativa, 

dinâmica e inacabada e, por isso, somente pode ser compreendia pela integração dos aspectos 

gramaticais sociais e discursivos. Os exemplos deste corpus é usado ao longo deste trabalho, 

                                                           
2 Voz média é aquela em que há o fechamento do predicado sobre o seu sujeito, ou seja, a predicação se processa 

apenas em um argumento. Ela é um domínio semântico com o qual outras vozes se relacionam. Um 

esclarecimento preciso sobre a voz média está em 3.5.2.  
3 Este projeto está explicado de forma mais detalhada no capítulo IV, de metodologia.  
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inclusive na resenha bibliográfica, juntamente com os exemplos extraídos dos autores 

consultados.   

Mais especificamente, o objetivo é verificar as ocorrências da marca de 

reflexividade em situações de uso da língua, analisar os contextos de uso do pronome 

reflexivo no dialeto goiano, as situações de uso mais recorrentes e quais fatores linguísticos e 

discursivos favorecem a realização pronominal.  

Estruturalmente, esta dissertação divide-se em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo está articulado em dois blocos. Em um, apresentamos a concepção de língua na qual 

nos filiamos e que é base da análise: a língua como um processo de interação social que 

sustenta a comunicação, as funções da linguagem, as relações entre o texto, o discurso e o 

contexto, e outros fundamentos que são suporte para a análise. No outro, fazemos uma breve 

síntese sobre como a Gramática Tradicional concebe e classifica a categoria de voz.  

No segundo capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos do funcionalismo 

concernentes à voz e ao uso do pronome reflexivo. Enquanto paradigma linguístico, o 

funcionalismo abriga diversas teorias que contemplam a língua em uso, considerando a inter-

ração entre os domínios pragmático, semântico e sintático. Abordamos questões relativas às 

dimensões semânticas, à transitividade, ao estado de coisas, à perspectivização, à valência, à 

topicalização e outros que cooperam para a representação da reflexividade nas línguas em 

geral. 

No terceiro capítulo, estão as concepções funcionalistas sobre os tipos de voz. 

Tratamos das vozes ativa e passiva, por serem necessárias para o entendimento dos demais 

tipos de voz e das vozes que implicam o uso do pronome: média, reflexiva, recíproca e 

impessoal. Reservamos um espaço maior para a voz média e a reflexiva, haja vista que as 

duas são motivo de divergência tipológica, e definimos critérios de classificação das vozes.  

No quarto capítulo, na orientação metodológica, delimitamos os corpora, 

esclarecemos os critérios de coleta, seleção e análise dos dados. 

No quinto capítulo, cuidamos da análise, que parte dos dados gerais para os 

específicos. Na análise, apresentamos quantitativamente os contextos de voz verificados no 

corpus e os submetemos a parâmetros sintáticos, semânticos e pragmáticos, a fim de 

descrever os contextos de ocorrência do pronome e aspectos de sua funcionalidade na 

atividade interativa.  

Por fim, apresentamos as conclusões a que chegamos sobre o uso do pronome 

reflexivo no dialeto goiano.  
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GERAIS SOBRE A RELAÇÃO DA VOZ E 

O PRONOME REFLEXIVO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a concepção de linguagem que sustenta esta análise 

e algumas postulações que auxiliam no entendimento do fenômeno estudado. Em seguida, é 

feita uma breve resenha sobre a concepção de voz na abordagem da Gramática Tradicional, 

orientação que prescreve as concepções sobre essas relações aos usuários da linguagem no 

mundo letrado, muito embora, como poderemos observar, ela apresenta uma confusão de 

critérios sintáticos e semânticos que culminam em uma imprecisão na definição das categorias 

de voz.  

Essa revisão da abordagem tradicional ainda se justifica, pois é a GT que 

determina comportamentos linguísticos a partir da prescrição de normas de uso da língua, 

apesar de sabermos que tais prescrições nem sempre são cumpridas em situações reais de uso 

linguístico, e não conseguem explicar determinados fenômenos, os quais só são 

compreendidos mediante análises que valorizem as situações de uso efetivo, considerando os 

fatores linguísticos e extralinguísticos a elas inerentes.  

 

 

1.1 Concepção de linguagem: língua e Funcionalismo 

 

A vivência e a convivência entre as pessoas e os fatos que ocorrem a sua volta 

caracterizam as experiências do ser humano no mundo. Ele necessita compartilhar as 

experiências vivenciadas a fim de interagir. Para representar suas experiências, o homem 

utiliza a linguagem. 

Apesar dessa constatação, o entendimento sobre o que é língua varia conforme as 

teorias de análise linguística. Algumas se preocupam apenas com a organização e as relações 

dos elementos constituintes de uma língua natural e, ao fazerem uma descrição gramatical, 

limitam-se às estruturas internas da língua. Outras teorias buscam verificar como esses 

constituintes se comportam em situações reais de uso linguístico, a fim de entender como a 

língua funciona. Para isso, consideram, além dos elementos inerentes à estrutura interna da 

língua, os fatores contextuais (de cultura e de situação) relacionados à produção linguística. 
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Esta análise sustenta-se na concepção de língua apresentada pelo Paradigma 

Funcional, através do qual a língua é um sistema destinado à inter-Ação humana, que só se 

realiza em uso efetivo. Dik (1989, p. 5) esclarece que “a comunicação não é restrita para a 

transmissão e recepção da efetiva informação”. A linguagem é, antes de um sistema, um meio 

que possibilita a interação social: 

 

[...], no paradigma funcional, por outro lado, uma linguagem está em 

primeiro lugar conceitualizada como um instrumento de interação social 

entre seres humanos, usada com a intenção de estabelecer relações 

comunicativas. Dentro desse paradigma tenta-se revelar a instrumentalidade 

da língua a respeito do que as pessoas fazem e alcançam com isso em sua 

interação social. Uma linguagem natural, em outras palavras, é vista como 

parte integrante da competência comunicativa do usuário de uma língua 

natural. 

(DIK, 1989, p.4, tradução nossa) 4 
 

 

O funcionalismo é uma perspectiva de análise e descrição linguística que concebe 

linguagem como um processo de interação social. A língua é considerada sempre inacabada, 

dinâmica, fluida e, por isso, se constrói em uso efetivo. Desse modo, estão envolvidos em um 

processo linguístico muitos fatores além da seleção e da organização de itens lexicais, 

conforme sugere a prescrição gramatical. 

As estruturas linguísticas são organizadas e atualizam a competência 

comunicativa dos usuários, refletindo como eles agem com a língua para atender as suas 

necessidades de convivência. São feitas opções de combinações para uma determinada 

construção linguística, o falante opta por uma e não por outras, conforme o efeito de sentido 

que ele deseje provocar. 

Para Dik (1989), a concepção de interação deve-se ao fato de que os interlocutores 

completam-se mutuamente em um processo de interlocução articulando as informações 

pragmáticas que cada um possui, configurando experiências.  Nesse processo, as experiências 

se refletem na elaboração discursiva e elas são enviadas ao destinatário em forma de 

mensagem. O destinatário usa toda sua informação pragmática para reconstruir o sentido da 

                                                           
4In the functional paradigm, on the other hand, a language is in the first place conceptualized as an 

instrument of social interaction among human beings, used with the intention of establishing 

communicative relationships. Within this paradigm one attempts to reveal the instrumentality of 

language with respect to what people do and achieve with it in social interaction. A natural language, 

in other words, is seen as an integrated part of the communicative competence of NLU. (DIK, 1989, 

p.4) 

 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    20 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

mensagem recebida. Ambos, falante e destinatário, antecipam e reconstroem as informações 

trocadas, ocorrendo, assim, um processo de mútua troca de informações, promovendo a 

interação verbal. 

O esquema seguinte é uma adaptação da representação do modelo de Dik (1989) 

sobre a construção do processo de interação linguística e a interferência da informação 

pragmática: 

 

         Falante                                                                        Destinatário 

 

 

Antecipa 

 

 

Reconstrói 

Expressão linguística 

             Esquema 1.1: Modelo de interação verbal de Dik (1989) 

 

Pelo modelo de Dik, a interação verbal é todo processo que permite uma interação 

social. Através da interação verbal, os interlocutores têm as suas informações pragmáticas 

modificadas pelas informações pragmáticas do outro, daí a linguagem ser muito mais do que 

apenas comunicar ou informar. Destaca-se, ainda, que uma informação, via expressão 

linguística, é moldada porque ela recebe influências da intenção do falante, da sua informação 

pragmática, da antecipação que ele faz do seu interlocutor. A expressão linguística, nesse 

caso, é uma estrutura mediadora de sentidos, determinada pela função que ela desempenha. 

O modo como são organizadas as estruturas reflete a gramática de uma língua, 

entretanto, o entendimento dessa gramática não pode ocorrer de modo dissociado e autônomo 

das condições de elaboração linguística. Isso porque, para o funcionalismo, língua e gramática 

não são sistemas autônomos, mas sim integrados, e, conforme explica Givón (1995), para o 

entendimento da gramática de uma língua deve-se considerar os fatores externos ao sistema 

linguístico, tais como a cognição, a comunicação, o processamento mental, a interação social 

e a cultura. Assim, as funções que uma estrutura exerce interferem no modo como ela é 

elaborada.  

O funcionalismo, segundo Neves (2004), defende que a linguagem possui um 

caráter funcional e dinâmico. É funcional porque não é possível separar o sistema linguístico e 

INTENÇÃO 

Informação 

pragmática do falante 

INTERPRETAÇÃO  

Informação 

pragmática do 

destinatário 
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as suas peças das funções que devem cumprir; é dinâmico porque se organiza movendo-se 

pela instabilidade existente entre a estrutura e a função. 

Por esse motivo, não podemos deixar de falar do que se compreende como 

função. O termo função, em estudos linguísticos, recebe uma gama de significações. A noção 

de função é delicada e complexa porque há divergências sobre a significação exata do termo. 

Aqui, concebemos função referindo-a de maneira mais direta ao propósito ou objetivo do uso 

linguístico, bem como ao efeito que esse uso causa em situações específicas de interação. 

Funções dizem respeito às tarefas ou papéis que a linguagem ou os seus componentes 

desempenham na interação verbal. 

Esse papel pode ser de termo ou de expressões constituídas por termos 

linguísticos de um enunciado em uma situação real de uso. Para Neves (2004), no primeiro 

caso, ocorre uma relação de significação entre uma forma e outra forma no interior de uma 

oração. No segundo, estabelece-se uma relação entre o sistema de formas e o seu contexto. 

 

 

1.1.2 As meta-funções de Halliday  

 

Halliday (1985) entende que a noção de função não se liga aos itens ou a sua 

organização nas estruturas linguísticas. Para ele, a função refere-se ao papel que a linguagem 

desempenha na vida dos indivíduos e, a partir disso, ocorre uma função/organização interna 

na língua. Dito de outra forma, a função/externa e prioritária, que se relaciona com as 

necessidades dos indivíduos, explica a função/organização interna. 

As pessoas, para suprirem suas necessidades de convivência, fazem vários usos da 

linguagem conforme diversas situações. A linguagem se configura a partir de diferentes 

funções desempenhadas por seus constituintes. Assim, a funcionalidade é externa ao sistema 

linguístico. Entretanto, Halliday (1885) adverte que as diferentes funcionalidades às quais 

uma língua se presta refletem-se em sua organização interna. Por isso, em uma investigação 

linguística deve-se observar, além das estruturas internas, as funções dos enunciados em 

diferentes situações de uso linguístico. 

Nesses termos, Halliday (1985) classifica três metafunções da linguagem, 

considerando para tanto a noção de texto, que é, para ele, a forma em que a linguagem se 

realiza plenamente.  
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A primeira é a ideacional. Ela indica que a linguagem presta-se, primeiramente, 

para a expressão do conteúdo. Por ela, o usuário organiza as experiências dos fenômenos do 

mundo, seja ele interno inerente à sua própria consciência, ou externo. 

A segunda é a interpessoal, ela possibilita ao usuário emitir opiniões pessoais e 

estabelecer relações com as outras pessoas, caracterizando a interação inerente à própria 

linguagem.  

A última função é a textual, que possibilita uma articulação discursiva através da 

produção de um texto. Por meio dela as estruturas linguísticas organizam-se para dar forma a 

um todo significativo, que é o texto. 

Embora faça essa distinção da funcionalidade da língua, Halliday (1985) explica 

que ocorre na estrutura interna uma articulação simultânea dessas três metafunções. A 

respeito dessa integração das metafunções, Casseb-Galvão (2001, p. 25) explica que é uma 

opção diretiva para o analista porque permite reconhecer a sentença organizada 

simultaneamente como mensagem e como evento de interação. 

Em se tratando especificamente de organização interna, Halliday (1989) esclarece 

que várias funções são incorporadas sob a gramática, e que são definidas diferentes 

configurações para essas funções. Ele faz isso na expectativa de entender os significados dos 

termos a partir da significação gramatical. Assim, um nome que assume a função sintática de 

sujeito em uma oração, desempenha a função semântica de autor de uma experiência verbal. 

Observe o exemplo do autor (HALLIDAY, 1989, p. 31): 

 

     (3)   a) Os meninos atiraram pedras. 

                                  nome      verbo   nome 

                           b) Os meninos atiraram pedras. 

                                  autor     processo    meta 

 

O caráter funcional da língua reside em parte no fato de que é no uso real que ela 

adquire forma, se molda. E que é nesse uso que ela melhor pode ser compreendida para uma 

descrição mais coerente. A língua existe e acontece para mediar toda forma de interação entre 

os seres, daí ela ser instrumento de interação verbal que possibilita a interação social. As 

diferentes motivações para uma interação social interferem na maneira como o usuário 

organiza a sua mensagem. Neves (2004) ressalta que é no uso que a língua se realiza de modo 
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pleno, e também é no uso que o sentido e o próprio sistema linguístico são construídos, por 

isso, a gramática funcional é uma gramática de usos. 

 

 

1.1.3 O contexto e a construção de sentidos  

 

Como já foi dito, o texto é o todo significativo de uma forma linguística. Nele 

convergem os aspectos das escolhas dos falantes, da estrutura linguística (gramática 

propriamente dita) e dos significados construídos conforme os diversos usos em contextos 

específicos. Para isso, são acionados fatores internos ao sistema linguístico como os 

fonológicos, os sintáticos e os semânticos, bem como os de natureza pragmática. Portanto, 

faz-se necessário considerar o contexto global discursivo, envolvendo a forma e o significado: 

isso é o que se propõe em termos da gramática sistêmico funcional (GSF) de Halliday (1994) 

apud Neves (2010), que é orientada para a compreensão do texto. É proposta uma correlação 

entre discurso, texto, contexto e gramática. Assim, o foco da gramática não se limita ao nível 

da sentença. Na GSF, considera-se fundamental o contexto, haja vista que a produção (texto) 

insere-se na situação discursiva (contexto). Quanto mais específico um contexto, mais 

específicas as propriedades do texto nele produzido. (NEVES, 2010) 

Além dos aspectos acima relacionados, Halliday (1989) refere-se ainda a modo e 

relação. O modo trata do tipo da linguagem, da organização, e das escolhas; a relação 

designa os tipos de interação estabelecidos: poder, autoridade, afetividade, formalidade, 

informalidade etc. Enfim, se infere que a elaboração de um texto nos moldes da proposta de 

Halliday está para muito além da soma de sentenças gramaticalmente estruturadas. 

Considerando os propósitos de Halliday (1985, 1989), dentre outros, para o 

entendimento de uma estrutura gramatical, se correlacionam todos os fatores envolvidos na 

produção textual, os internos e os externos ao sistema linguístico. Em uma abordagem 

funcionalista, a possível estrutura é indissociável da função que ela desempenha, tampouco o 

contexto discursivo é desconsiderado. Dik (1997, p. 6) explica que “a linguagem não funciona 

no isolamento: ela é uma parte integrada da vida humana, da realidade psicológica e social”.  

As noções de forma e função e a relação entre elas são preciosas ao 

funcionalismo, são pares indissociáveis em uma elaboração linguística. A opção por uma 

determinada forma é orientada pela função que ela desempenhará.  
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No entendimento do funcionalismo, especialmente a partir de Halliday (1985) e 

de Dik (1989), o texto é o local onde ocorre a plena realização linguística. É nele e na sua 

totalidade que congregam todos os elementos de ordem objetiva e também subjetiva para a 

produção de sentido. Por isso, não é possível conceber os componentes linguísticos de 

maneira dissociada. Todos eles, os fonéticos e fonológicos, os morfológicos, os sintáticos, os 

semânticos e os pragmáticos articulam-se de maneira integrada para a construção de sentidos, 

e uma descrição linguística deve considerá-los de modo inter-relacionado. 

Para Halliday (1985), não se pode desconsiderar a fala para a compreensão de um 

sistema linguístico. Ele explica que é importante a avaliação de conversas, embora admita a 

existência de uma supervalorização da escrita em detrimento da fala. Mas insiste na fala, 

explicando que nela “o potencial do sistema é mais ricamente desenvolvido, e mais 

plenamente revelado”. (HALLIDAY, 1985, p. xxiv). Uma das explicações que o autor oferece 

para a riqueza da fala é a inconsciência natural do falante ao elaborar suas mensagens. Existe 

uma maior mobilidade linguística em oposição à estaticidade da escrita, e sem as delimitações 

da gramática e, em contrapartida, essa mesma gramática é mais plenamente explorada porque 

ocorre uma expansão das fronteiras semânticas. Toda mobilidade, dinamicidade e fluxo 

constante de raciocínio que envolvem o ato da fala fazem desse momento mais descontraído 

e, por isso, mais produtivo para o desenvolvimento de estruturas linguísticas. Daí, a singular 

importância de se considerar em um trabalho de descrição e análise linguística, a fala e as 

condições que cercam a sua produção para que haja uma análise e descrição mais coerente do 

sistema linguístico. 

 

 

1.1.4 Funcionalismo e princípios cognitivistas: prototipicidade, iconicidade, motivação 

 

Segundo Neves (2004), existe uma relação entre o sistema e a função linguística 

que não é arbitrária, e que a função dita a forma.  

Assim, sobre a concepção funcionalista da língua, é necessário considerar as 

relações existentes entre gramática e cognição. A Linguística Cognitiva, que mantém um forte 

diálogo com o funcionalismo, trabalha com os aspectos da cognição em relação à língua, no 

que diz respeito às noções de pensamento, memória, visão, etc, a fim de tentar elucidar como 

os fatos e os conhecimentos do mundo podem estar associados às formas de linguagem. Parte-
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se do princípio de “que a estruturação das categorias linguísticas se faz dentro de todas as 

categorias humanas, por exemplos as perceptuais” (NEVES, 2004, p. 99). 

Dentre as muitas postulações da Linguística Cognitiva, importam a este trabalho 

as noções de protótipo, iconicidade e de motivação.  

A teoria dos protótipos indica que as categorias linguísticas possuem 

características que são básicas para representação do mundo, e que o membro dessa categoria 

que reúne o maior número de características básicas é considerado um protótipo. 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 forma, na constituição linguística nada é absoluto, os fenômenos da língua se 

mostram em graus, na forma de continuum, o que faz com que o limite entre uma e outra 

categoria seja tênue.  

Via cognição, considera-se também uma motivação icônica para a forma 

linguística: os significados das formas linguísticas são justificados pelos fatos do mundo que 

as motivaram. Essa ideia é contrária à proposta saussureana de que o signo linguístico é 

arbitrário, ou seja, que não existe nenhuma relação entre os nomes e o que eles nomeiam. 

Haiman (1985a) apud Neves (2007, p. 23) diz que a iconicidade trata “de admitir paralelismo 

entre a relação das partes da estrutura lingüística e a relação das partes da estrutura de 

significação [...]. Assim, a relação que se estabelece entre uma forma linguística e a função 

que ela exerce é algo natural e não-arbitrário.  

Para Neves (2007), as motivações que ocorrem em uma gramática são alvo de um 

embate de forças internas (fonológicas, sintáticas e semânticas) e externas ao sistema 

linguístico, que concorrem para operarem mudanças e imporem novos usos e significados. 

Esse fenômeno está intimamente ligado com a iconicidade, uma vez que ele faz o despertar 

inicial, por exemplo, quando é proposto um novo conceito para uma velha forma. Nesse 

embate, vence o princípio da economia linguística, resultando na polissemia (NEVES, 2007). 

As observações anteriores nos conduzem ao entendimento de que a linguagem 

humana é um fenômeno que se realiza na materialidade linguística por uma fusão de 

elementos linguísticos e extralinguísticos que são articulados via cognição. Assim, a língua, 

longe de ser um fenômeno isolado, é interativa, dinâmica e inacabada, e por isso, somente 

pode ser compreendida pela integração dos aspectos gramaticais, cognitivos e sócio- 

discursivos.  
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Dessa forma, busca-se aqui verificar que fatores sintáticos, semânticos e 

pragmáticos estão correlacionados com a marcação da reflexividade5 em contextos 

específicos, uma vez que em alguns casos6, indo no sentido contrário do que tem sido 

verificado em estudos variacionistas, o falante goiano opta por marcar a reflexividade, e vai 

ao encontro do esperado pela norma da Gramática Tradicional Normativa (GTN), conforme 

consta na ocorrência (4): 

 

(4) Inf. Tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... a 

gente porque num... eu fico as vezes me perguntando porque que eu casei tão cedo...FG- 

GYN -  INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

Entender quais os possíveis fatores que estão correlacionados ao uso do pronome 

como o que consta na oração da ocorrência apresentada é o que motiva esta pesquisa, haja 

vista que a desproporção entre o não uso e o uso é muito grande. Como está em 1.1.3, 

Halliday afirma que em uma produção textual envolvem-se fatores internos e externos ao 

sistema linguístico. Isso nos autoriza a supor que o uso do pronome me em (4) é influenciado 

por fatores externos ao sistema, uma vez que o mesmo colaborador, em outras oportunidades, 

empregou verbos da mesma natureza semântica do utilizado nesta ocorrência sem o uso do 

pronome. Assim, a partir da interação dos níveis de análise linguística é possível sinalizar 

algumas explicações para o fenômeno em análise. 

 

 

1.2 A concepção de voz na Gramática Tradicional  

 

Nesta seção apresentamos uma reflexão acerca da voz na perspectiva da 

Gramática Tradicional, a partir dos trabalhos de Bechara (2006), Cegala (2007), Cunha e 

Cintra (2001), Savioli (1994), Said Ali (2008 [1908]) e Almeida (1979). O objetivo é verificar 

como esses gramáticos caracterizam a voz e quais os critérios utilizados para isso. 

O entendimento sobre a elaboração da voz na perspectiva da Gramática 

Tradicional é importante uma vez que ela dita comportamentos linguísticos e prescreve os 

                                                           
5Para se entender porque não está ocorrendo a marca do pronome reflexivo é preciso saber como é 

articulada a voz verbal, uma vez que a função do pronome é ser a marca linguística na estrutura 

sintática das vozes que implicam a noção de reflexividade. 
6Referimo-nos aqui aos poucos casos em que o goiano faz a marcação pronominal indicando a 

reflexividade. 
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meios e os recursos pelos quais a língua deve ser usada em situações formais de interação 

verbal. Assim, a percepção de que está ocorrendo uma variação no uso do pronome surge a 

partir de uma verificação nos moldes do que é determinado pela GT, haja vista que ela 

determina uma sintaxe de referência para uma parte de usuários escolarizados. 

A Gramática Tradicional, conforme os autores citados, não se preocupa em 

explicar o quê é ou como ocorre a voz, ela apenas a classifica e a descreve, recorrendo para 

isso aos critérios como a função e a posição dos termos na oração. Ou seja, os gramáticos 

fazem prioritariamente uma descrição semântico-sintática para a constituição da voz, 

relacionando o verbo e o sujeito sintático, reservando à forma verbal a principal característica 

definidora de uma voz. Embora seja mencionada a relação verbo versus sujeito, 

caracterizando uma relação sintático-semântica, observa-se que o discurso geral da GT é 

voltado para a forma verbal, o que seria apenas um critério mórfico, baseado em desinências 

ou em locuções verbais compostas com verbos auxiliares.  

Embora exista uma predominância do critério da forma, é muito recorrente 

também o critério semântico, a partir do conceito da ação do verbo em relação ao sujeito 

(agente e/ou paciente da experiência verbal). Para Bechara (2006) e Cunha e Cintra (2001), a 

voz é expressa pela “forma verbal”. As diferentes formas verbais designam o fato descrito 

como praticado, sofrido ou sofrido e praticado pelo sujeito (aspecto semântico). 

Essas definições são equivocadas, pois apenas a voz ativa possui uma forma 

própria, uma vez que as outras duas, a passiva e a reflexiva ou média, são constituídas a partir 

de formas preexistentes, pela junção do verbo auxiliar e do particípio, no caso da passiva, e do 

se – que pode assumir diversos sentidos, dentre eles o de reflexividade7. Nesse caso, o que 

definiria a voz seria o sentido que o verbo atribuiria ao sujeito, se paciente, agente ou agente e 

paciente da ação expressa pelo verbo. Acreditamos ser o que Savioli pretende afirmar:  

 

Voz ativa: quando o sujeito é o agente (ou executor da ação verbal). 

Voz passiva: quando o sujeito é o paciente (ou que sofre a ação verbal). 

Voz reflexiva (ou média): quando o sujeito é o agente e o paciente (SAVIOLI, 1994, 

p. 631). 

 

 

                                                           
7O termo “reflexivo” é polêmico e muito se tem discutido a seu respeito. A priori ele deveria designar 

a ideia de afetamento do sujeito por uma ação por ele mesmo praticada, como consta no exemplo de 

Bechara (2006, p. 222), “Ela se enfeitou”; entretanto muitos teóricos empregam o termo para designar 

qualquer tipo de relação em que o sujeito esteja envolvido. Bechara classifica como reflexiva qualquer 

situação verbal onde ocorra o emprego do pronome se, inclusive os casos de vozes impessoais e 

passivas sintéticas.  
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O verbo constitui a base da predicação e expressa uma ação que pode ser 

desencadeada, sofrida ou simultaneamente desencadeada e sofrida pelo sujeito da oração. 

Assim, nessa perspectiva, a voz é um fenômeno verbal, que se manifesta na estrutura sintática 

indicando como é estabelecida a relação do verbo com o seu sujeito sintático.  

Alguns gramáticos da GT, e dentre eles destaca-se Cegala (2007), trazem uma 

classificação dos verbos, e não apenas da voz como ativos, passivos e reflexivos. Cegala 

(2007) explica que os efeitos de uma ação verbal são praticados, sofridos ou praticados e 

sofridos concomitantemente pelo sujeito, classificando as vozes em ativa, passiva e reflexiva. 

Na voz ativa de um verbo o sujeito é agente. Observa-se que os verbos 

apresentados na voz ativa são somente verbos de ação como “abater”, “agitar”, “educar”, 

corroborando a ideia de que o sujeito é o que executa a ação expressa pelo verbo. A maioria 

dos manuais de gramática quando faz referência aos tipos de voz não emprega verbos que 

possuem um sentido passivo. A única ressalva está em Bechara (2006), que distingue voz 

passiva e passividade. A primeira designa a voz em que o sujeito é paciente da ação. A 

segunda indica apenas um estado de passividade, e não há paciente afetado pela ação verbal 

de um agente. Ele esclarece: 

 

Voz é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que pessoa 

recebe a ação: Ele foi visitado pelos amigos. 

Passividade é o fato de a pessoa receber a ação verbal: Os criminosos recebem 

o castigo merecido. (BECHARA, 2006, p. 222, grifo do autor) 

 

Um verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente da ação expressa pelo 

verbo, o que pode acontecer de duas formas: 

i) pela junção de um verbo auxiliar com o particípio do verbo principal, 

configurando a passiva analítica.  

ii) pelo pronome apassivador (se) associado a um verbo ativo na 3ª 

pessoa. 

Bechara (2006) difere ainda voz passiva e reflexiva de sentido passivo. Esta 

última só se constrói na 3ª pessoa do singular com o pronome se; a reflexiva não pode ser 

seguida por uma expressão que denota o agente da passiva: (Aluga-se a casa, pois aluga-se a 

casa pelo proprietário, é uma expressão inadmissível na língua). 
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O que Bechara (2006) considera como reflexiva de sentido passivo, Cegala (2007) 

entende como voz passiva pronominal. Para este, apenas verbos transitivos podem constituir a 

voz passiva. Ele ressalta que é possível transformar a voz ativa em voz passiva “sem alterar 

substancialmente o sentido da frase.” (CEGALA, 2007, p. 222) 

Para a voz reflexiva, Cegala (2007) faz a mesma caracterização, a partir da relação 

do verbo com sujeito, sendo este o que faz uma ação e sofre os efeitos dessa ação. 

Estruturalmente, isso acontece quando um verbo reflexivo é conjugado com pronomes 

reflexivos (me, te, se, nos, vos). Estes pronomes são reflexivos quando é admissível o 

acréscimo à sentença da expressão a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos, a 

vós mesmos, a si mesmos conforme a pessoa do pronome. Cegala (2007) adverte que não se 

pode atribuir sentido reflexivo para verbos que indicam sentimentos como “queixar-se”, 

“alegrar-se”, “arrepender-se”, etc. Estes verbos são classificados como meramente 

pronominais e o pronome já constitui uma parte integrante destes verbos. 

 

(5) O caçador feriu-se.   O caçador feriu a si mesmo. 

 

Nota-se pelo exemplo, que trata-se de uma uma voz reflexiva, haja vista que pode 

ser aplicado o critério de substituição do pronome (se) pela expressão a si mesmo.  

Pelo mesmo raciocínio, seguem Cunha e Cintra (2001, p. 385) afirmando que “o 

fato expresso pelo verbo pode ser representado de três formas: praticado, sofrido ou praticado 

e sofrido pelo sujeito.” Caracterizando dessa forma as vozes ativa, passiva e reflexiva. Eles 

distinguem verbo reflexivo de verbo pronominal. Ao primeiro, é possível acrescentar as 

expressões a mim mesmo, a si mesmo, etc. É feita uma distinção entre o que chamam de 

reflexiva pura e de reflexiva recíproca; e entre os clíticos vinculados a verbos. Para Cunha e 

Cintra (2001) verbos pronominais são aqueles que sempre devem ou deveriam, conforme 

prescrição normativa da GT, ser conjugados com pronomes átonos, que se assemelham com 

os pronomes reflexivos, em especial o se, porém sem apresentar precisamente um significado 

de reflexão. São exemplos desta modalidade, verbos como “queixar-se”, “alegrar-se”, 

“indignar-se”, “apiedar-se”, “suicidar-se”, etc. Nestes verbos, ao contrário do que ocorre com 
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os “verbos reflexivos”8, não é possível acrescentar as expressões como a mim mesmo, a si 

mesmo e outras da mesma natureza.  

Para Bechara (2006), a transitividade é necessária para explicar a voz reflexiva, 

porque esta pode ser entendida como uma inversão ou negação da transitividade da ação 

expressa pelo verbo, pois “a ação verbal não passa para outro ser” sendo, portanto, 

configurada pela relação verbo versus objeto. Nesse caso, a marca sintática da reflexividade é 

a presença do pronome clítico, uma exigência da GT para que a sentença fique 

estruturalmente correta. 

Assim, a voz reflexiva se manifesta como “a forma em que o verbo se apresenta 

para normalmente indicar que a pessoa a que se refere é o agente da ação.” (BECHARA, 

2006, p.196, grifo nosso). Então, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente do processo 

verbal. O autor considera a voz recíproca, a passiva com se (sintética) e a impessoal como 

“subcasos” da voz reflexiva, assim o pronome (se) será sempre empregado em uma na 

construção reflexiva. Entretanto, apenas quando o sujeito é simultaneamente agente e paciente 

da experiência do verbo, diz-se que ocorre a reflexiva propriamente dita. Nesse caso, 

geralmente o pronome exerce a função de objeto direto e, em raras vezes, de objeto indireto, 

este é o único caso que considera o verbo como pronominal. 

 Por outro lado, é apresentada a ideia de que dois sujeitos distintos compartilham 

reciprocamente de uma mesma experiência verbal, designando uma reflexividade recíproca. 

Bechara (2006, p. 176) ilustra graficamente essas duas estruturas sintáticas: 

 

Em 6 (a) existe apenas o sujeito “A” na estrutura da sentença, sendo que dele se 

origina a ação do verbo e para ele mesmo ela retorna, por isso, há uma negação da 

                                                           
8Ao que Cunha e Cintra (2001) chamam “verbos reflexivos”, Bechara (2006) entende como “reflexivo 

propriamente dito”, e somente estes são considerados os únicos e verdadeiros pronominais. Portanto, 

há uma divergência terminológica e conceitual entre esses dois autores no que se refere a verbos 

pronominais e reflexivos.  

(6) a) João se banha. 

A 

 

                   Reflexivo propriamente dito                           

 

                b) João e Maria se amam. 

A                                      B 

  

                                       Reflexivo recíproco 
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transitividade, ou seja, o verbo tem o seu sentido completo em si mesmo. Já em 6 (b), a 

mesma ação verbal parte de uma para  outra entidade envolvida, ou seja, ambas provocam e 

recebem a ação do verbo simultaneamente.  

Bechara (2006) refere-se também aos verbos que são empregados juntamente com 

pronomes reflexivos, entretanto não contêm o sentido de reflexividade. O pronome é chamado 

de realce ou expletivo, e é considerado parte integrante do verbo. Diferentemente dos outros 

autores, Bechara (2006) chama esses verbos de não-pronominais, pois para ele, os 

pronominais são aqueles que expressam o sentido de reflexividade propriamente dita. Tais 

verbos, através da partícula se, podem expressar:  

a)  indicação de que a pessoa a que o verbo se refere encontra-se vivamente 

afetada: “ufanar-se”, “admirar-se”, “atrever-se”, “queixar-se”, “lembrar-se”, 

“esquecer-se”, “orgulhar-se”, “arrepender-se”; “indignar-se”, etc. 

 

b) atitudes ou movimento da pessoa em relação ao próprio corpo:  “sentar-se”, 

“ir-se”, “levantar-se”, “deitar-se”, “sorrir-se”, “partir-se”,  “servir-se”, etc. 

 

c) mudança lenta do estado ou processo lento:  “agonizar-se”, “delirar-se”, 

“desmaiar-se”, “estalar-se”, “envelhecer-se”, “palpitar-se”, “peregrinar-se”, 

“repousar-se”, “tresnoitar-se”, “lembrar-se”, “orgulhar-se”, “arrepender-se”, 

etc.  

 

A fim de comprovar os argumentos propostos, o autor explica que não é possível 

conceber uma sentença como: 

(7) João queixou-se a si mesmo. 

No exemplo (07), o pronome (se) não pode ser classificado como um objeto 

direto. 

Alguns verbos indicam ações com o próprio corpo, que podem ocasionalmente ser 

dirigidas a outro corpo: “maquiar-se”, “vestir-se”, “lavar-se”, “banhar-se”. Outra ressalva que 

o autor faz é em relação a alguns verbos que, pela GT, deveriam ser empregados com o 

pronome, entretanto ele é eliminado como, por exemplo, em “aquecer”, “mudar”, “chamar”, 

“gripar”, “machucar”, “classificar”, etc.  

Pelo que se observa até então, a voz é um fenômeno determinado apenas por 

fatores gramaticais. Para a GT, a transposição da voz ativa para a passiva é apenas uma 

                                                           
 Agramatical 
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questão de troca de lugares e papéis na estrutura da sentença, conforme se observa no quadro 

1, transcrito de Savioli (1994): 

 

       Quadro 1. 1: Transposição da  voz ativa para a voz passiva, adaptado de Savioli (1994, p. 632) 

Voz 

ativa  

Os sociólogos       recusaram    os projetos  

Voz 

passiva  

Os projetos  foram recusados  pelos 

sociólogos 

 

A Gramática Tradicional indica que a voz é um fenômeno apenas do verbo, sem a 

participação ou interferência dos outros termos da estrutura da sentença. Eles assumem as 

funções sintáticas de sujeito ou objeto, e dependendo da forma como o verbo se apresenta, 

trocam de funções entre si. 

Na GT, a definição e a classificação da voz seguem critérios que variam entre a 

significação e a forma do verbo. Todos os gramáticos reconhecem três tipos de voz, a ativa, a 

passiva e a reflexiva, e dentre elas as duas últimas são as que apresentam configurações 

menos claras. A passiva sintética, por exemplo, é considerada por Bechara (2006) como uma 

forma de reflexiva, em que a reflexividade se daria pela presença do pronome clítico junto ao 

verbo, como é o caso das orações com sujeito indeterminado. Outra ponderação está no fato 

de que para outros autores, como Cegala (2007), existem verbos reflexivos e outros 

meramente pronominais. Os verbos pronominais são aqueles que, embora conjugados com o 

clítico, não apresentam a noção de reflexividade, concepção que diverge de Bechara porque 

este considera como verbos pronominais aqueles que são conjugados com o clítico e possuem 

o sentido de reflexividade propriamente dita.  

Nota-se que não há consenso no tratamento da voz pela gramática tradicional. 

Entretanto, há autores que procuraram uma opção analítica que contemplasse o aspecto 

informacional da linguagem. 

Contrariando as proposições de muitos gramáticos atuais, Manuel Said Ali, já no 

início do século XX, apresentava uma proposta diferenciada. Embora não tenha definido o 

que é a voz, ele apresentou maior rigor nos critérios de definição, sobretudo na distinção entre 

a forma e a significação dos verbos. Said Ali (2008 [1908]) reconhece três tipos de voz: ativa, 

passiva e média. A ativa tem verbo na forma ativa e complementos. A passiva é formada com 
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o particípio do pretérito e o auxiliar ser, não incluindo nesta, o que chamam de passiva 

sintética. A voz média é uma forma intermediária entre a ativa e a passiva, realizada com o 

pronome reflexivo, que apresenta cinco diferentes significações, e por isso mesmo, ela é a voz 

mais explorada pelo autor: 1. ação reflexa; 2. estado ou condição; 3. ato material ou 

movimento que o sujeito executa em sua própria pessoa; 4. ato em que o sujeito aparece 

vivamente afetado; 5. ação recíproca.  

O autor, a fim de classificar o clítico se na voz média, propôs uma distinção entre 

os termos da oração, aos quais chamou de “gramático” e “psicólogo”9 . 

Para Said Ali (2008, p. 103), quando o se segue um verbo transitivo, o pronome 

não altera o significado do verbo, apenas indica a noção de reflexividade como objeto direto, 

completando o sentido da oração, que tanto poderia ser completada pelo pronome se como por 

um pronome pessoal. Esse seria o sentido “gramático”, cuja função é atribuir a reflexividade 

da ação do verbo em relação ao sujeito, ou seja, a “pessoa pratica tal ato sobre si” (p.103), 

como ocorre em “Pedro matou-se”. A fim de provar que o clítico, nesse caso, exerce uma 

função somente gramatical, Said Ali afirma que ele pode ser substituído por qualquer outro 

pronome pessoal e será garantido o sentido sintático de objeto, como o, a, os, as, sem, no 

entanto manter o sentido de reflexividade.  

Já em verbos como “afligir-se”, “aborrecer-se”, “ufanar-se”, “arrepender-se” 

etc, não pode ser aplicado o mesmo raciocínio de que o clítico cumpre a função de objeto 

porque, através de uma análise psicológica, não é possível conceber que esses verbos 

indiquem que a pessoa pratique tais atos sobre si mesma. O que se pretende com o pronome 

átono nesses casos é reforçar o sentido do verbo que manifesta estado de alma, afeto, ou 

sentimento. 

Uma diferença entre Said Ali (2008) e os demais gramáticos é que ele não faz 

distinção entre sentenças como  

 

(8)  a) Vende-se uma casa. 

                      b) Morre-se de fome. 

 

                                                           
9“Gramáticos” são termos que têm a função meramente gramatical de, por exemplo, substituir outros, ou apenas 

cumprir funções sintáticas para as quais são designados, sem acrescentar nenhum significado às palavras com as 

quais se relaciona. “Psicólogos” são termos que assumem as mesmas formas dos gramáticos, entretanto, 

acrescentam significados de natureza cognitiva aos termos com os quais se relacionam. Veja: Pedro matou-se; 

Ele arrependeu-se. O primeiro se é “gramático”, cumpre o sentido de reflexividade; o segundo é “psicólogo”, 

expressa um sentimento, um estado da alma do sujeito. O primeiro pode ser substituído por o, a, os, as; o 

segundo não. (Cf. Said Ali, 2008) 
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As duas, pela mesma razão, não apresentam sujeito explícito. O autor entende que 

o (se) “psicólogo” indica que alguém compra uma casa e alguém morre de fome, ambos 

desconhecidos e, por isso, são substituídos pelo se, que assume o mesmo valor nas duas 

sentenças, assim “impõe-se o pronome se ao lugar do sujeito” (SAID ALI, 2008, p, 105). 

Assim, Said Ali propõe que a ação, psicologicamente, seja atribuída a um ser humano que é 

desconhecido, ou que não convenha ao locutor nomeá-lo. 

A perspectiva de Said Ali pode ser relacionada a postulações do que atualmente se 

conhece como Gramática de Construções proposta por Goldberg (1995), que analisa a 

integração entre as estruturas linguísticas e os processos cognitivos. A Gramática de 

Construções considera a integração de todos os termos na oração para obter uma explicação 

mais plausível, tanto para a forma quanto para o significado da própria sentença. Para 

Goldberg (1995) o significado de um verbo é construído a partir de sua integração com os 

outros termos da oração por um processo de abstratização, assim as construções sentenciais 

assumem significados independentes das palavras que as compõem.  

As postulações de Said Ali se aproximam das de Goldberg quando consideram a 

língua em seu aspecto mais humano, através do elemento psicológico. O que ocorre pelo 

entendimento do autor acerca de sentenças como “anda-se muito pelas ruas” e “compra-se um 

carro”, como sendo fórmulas destinadas a calar o nome do agente, e que trazem à consciência 

a ideia de alguém que “anda” e que “compra”. Além do que, para Said Ali a sentença é 

resultado da integração dos termos que a compõem.  

No mais, em relação às sentenças 8 (a) e 8 (b), Said Ali esclarece que admitir  

“casa” como sujeito da primeira oração significa brigar com a gramática para arrumar uma 

série de subterfúgios para considerar, pela mesma forma, “fome” como o sujeito da segunda 

oração, e este é o caso de “quem se deixa fascinar pela nebulosidade da especulação 

metafísica ou quem ao estudo estritamente científico prefere a estrada batida da indolência 

intelectual” (SAID ALI, 2008, p. 105). 

Said Ali explica que as 

 

[...] ações praticadas por seres humanos não poderiam ser enunciadas pela 

linguagem sem a indicação do agente. Quando, porém, o agente humano era 

desconhecido não convinha mencioná-lo, a linguagem servia-se deste expediente: 

personalizava o objeto se era ente inanimado, e fingia-o a praticar a ação sobre si 

mesmo. Certa mercadoria, por exemplo, devia ser vendida, ignorando-se o 

vendedor; dizia-se simplesmente: tal mercadoria vende-se a si própria.  
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e ainda,  

 

pouco a pouco, porém, a forma reflexa em casos deste gênero começou a sugerir a 

ideia de um agente humano indeterminado. Não foi preciso alterar profundamente o 

enunciado; mas o substantivo, que até então figurara na categoria de sujeito, teve de 

abandonar este posto e passar para o lugar de objeto, que já agora lhe era designado. 

O pensamento não comportava dois agentes; a ação de vender não podia ser 

praticada por certa pessoa e ao mesmo tempo, pela própria cousa.  

                    (SAID ALI, 2008, p. 109, 110) 

 

Dessa maneira, Said Ali sustenta que como o sujeito transforma-se em objeto, não 

é necessário que, como determinam muitos gramáticos, o verbo concorde com o substantivo, 

podendo aquele permanecer no singular mesmo que o substantivo esteja no plural. Desse 

modo, para o autor, a forma reflexiva não se identifica com a voz passiva. As sentenças: 

 

(9)    a)  Aluga-se casa    e  

                      b)  Esta casa é alugada. 

 

são para ele formas diferentes, que exprimem diferentes e incompatíveis sentidos. Em (9a), há 

a indicação da existência de uma casa para ser alugada; (9b) indica que a casa já está alugada, 

e, portanto, ocupada por inquilinos. Assim, apenas uma substituição de uma voz pela outra 

não garante, neste caso, a manutenção do mesmo sentido. 

Esse mesmo exemplo é utilizado por Napoleão Mendes de Almeida para referir-se 

à voz passiva. Almeida (1979, p. 210) indica que a passiva expressa uma ação sofrida, 

recebida pelo sujeito, que, em português, se realiza de duas formas: (i) verbo auxiliar e 

particípio de um verbo ativo; (ii) pronome se como pronome apassivador. Nota-se que o 

critério estabelecido pelo autor para a distinção entre as vozes é basicamente semântico: um 

verbo está na voz passiva quando “indica-se que o sujeito recebe a ação.” (ALMEIDA, p. 209, 

grifo nosso). 

Entretanto, essa classificação torna-se confusa quando o autor afirma que 

“alugam-se casas” é um exemplo de voz passiva, que o verbo é passivo, e a passividade é 

representada pelo pronome se. Para ele, essa oração é plenamente idêntica à oração “casas são 

alugadas”, uma vez que o sujeito é casas em ambas as orações. Daí a necessidade de o verbo, 

no primeiro exemplo, estar no plural concordando com o seu sujeito. O autor sustenta que 

qualquer oração na forma ativa pode ser transformada em passiva mantendo perfeitamente o 

mesmo sentido original. 
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Almeida (1979) reconhece outros tipos de vozes como a reflexiva e a neutra, 

somando-se assim quatro vozes verbais.   

A voz ativa é aquela em que “a ação é evidentemente praticada pelo sujeito” 

(ALMEIDA, p. 208, grifo nosso). Atente-se que o critério é ação praticada, ou seja, de ordem 

semântica. Os exemplos do autor para a voz ativa são: 

 

(10)   a) O caçador matou o tigre. 

                        b) Pedro voltará amanhã. 

 

Os verbos matar e voltar designam ações concretas, plausíveis de serem 

efetivamente praticadas, o que não acontece em verbos como “sofrer” e “receber”. Por esse 

raciocínio apresentado por Almeida, as orações 

 

(11)  a)  Ele sofreu de amor e  

                  b) Ele recebeu um convite. 

 

não poderiam ser consideradas na voz ativa10. 

A voz reflexiva é definida como aquela em “que o sujeito pratica e, ao mesmo 

tempo, recebe a ação verbal.” (ALMEIDA, 1979, p. 211). São exemplos dessa voz: 

 

(12)  a) Pedro machucou-se. 

                       b) Eu me arrependi. 

 

É notória a incongruência entre os exemplos apresentados e a definição proposta, 

pois o verbo “arrepender” não significa uma ação efetiva, e sim um sentimento.  

Como os verbos reflexivos são sempre conjugados com um pronome, eles são 

chamados também de pronominais e dividem-se em: pronominais essenciais e pronominais 

acidentais. Os pronominais essenciais são sempre acompanhados pelo pronome: “arrepender-

se”, “queixar-se”, “indignar-se”. Conforme Almeida (1979), embora o pronome não exerça 

nenhuma função sintática, constitui um erro a construção de uma oração com tais verbos sem 

o pronome que os acompanha. Os acidentais “são os transitivos diretos, que, para indicar a 

reflexibilidade da ação, vêm acompanhados do pronome oblíquo” (ALMEIDA, 1979, p. 212). 

                                                           
10Segundo o que diz  Bechara (2006), esses verbos explicam-se a partir da distinção que ele faz entre 

voz passiva e passividade. Eles possuem o sentido de passividade, entretanto a voz é ativa.  
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Para Almeida (1979, p. 212), a reflexividade dos verbos pronominais acidentais é 

muito mais pronunciada e forte do que a dos pronominais essenciais, pois naqueles a 

reflexividade da ação é patente. Assim, em (13) o verbo “ferir” apresenta a ação reflexa 

patente, diferente de (12b), que o verbo é essencialmente pronominal. 

 

(13) Eu me feri. 

 

Essa distinção entre as ações reflexas acontece porque o verbo em (13) (usado em 

seu sentido meramente denotativo) designa uma ação concreta e não um sentimento como em 

“arrepender-se”. 

Almeida (1979, p. 212) faz uma distinção entre verbos transitivos e verbos 

reflexivos a fim de explicar seu sentido e regência. Por exemplo, em 

 

(14) a) Eu batizei uma criança. 

                 b) Eu me batizei.  

 

o verbo batizar é transitivo direto em (14a), pois requer o complemento. Já em (14b), o autor 

classifica o mesmo verbo como reflexivo. Infere-se disso que, na opinião do autor, a voz em 

que o verbo se encontra altera a sua transitividade. 

 A percepção da GT sobre as diferenças entre o verbo batizar em (14a) e (14b) nos 

leva a entender que, embora não haja uma consciência teórica explícita sobre a caracterização 

da voz como um fenômeno da sentença, a tradição gramatical é sensível ao ponto de admitir 

que não é possível limitar as relações sintáticas unicamente a um constituinte da oração, nesse 

caso ao verbo. Pelos exemplos que constam em (14), verifica-se alterações na transitividade 

em função dos sentidos que as orações assumem em locais distintos. Outro fenômeno que 

interfere nas relações sintáticas, impedindo que elas sejam engessadas, é a regência. 

 A regência pode ser explicada a partir da relação configurada entre duas partes ou 

unidades de uma oração, normalmente de classes diferentes, que se combinam a fim de 

garantir a significação total da oração. Há sempre uma parte que é estendida, “aumentada” e 

outra que exige e controla esse “aumento”. A primeira é a parte regente e base da construção, 

a segunda é a regida. Assim, nas relações em que um substantivo exige um adjetivo, e um 

verbo exige um objeto, os primeiros (substantivo e verbo) são os regentes e os segundos 

(adjetivo e objeto) são os regidos (CUNHA E CINTRA, 2001). Dessa forma, sempre os 
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regidos são complementos e necessitam da presença dos regentes para serem justificados. 

Conforme a GT, a ligação entre os termos regentes e regidos pode ser mediada por 

preposições. Algumas preposições são previsíveis em função da relação de sentido existente 

através da associação com o verbo, como por exemplo, ser passível de punição, ter interesse 

em/por (AZEREDO, 2008). Quando a regência ocorre na relação entre o verbo e o objeto, 

ocorre a regência verbal que é base da transitividade, que por sua vez é um implicativo à voz. 

A respeito do tratamento dado à voz pelos gramáticos tradicionais, observamos 

claramente que: i) não é apresentado um conceito para a voz; ii) existe uma divergência na  

classificação e nos tipos de vozes; iii) o critério mais recorrente para a explicação e 

classificação é a forma verbal11, e a sua posição na oração em relação ao sujeito; iv) a voz 

média e tudo que lhe é inerente (reflexividade, tipos e subtipos de vozes, uso/não uso do 

pronome) é o que há de mais polêmico sobre a voz. 

Em resumo, algumas questões específicas em relação ao tratamento dado à voz 

por esses gramáticos merecem ser reconsideradas, e para tanto, os dividimos em dois grupos, 

o dos mais recentes e o do mais velho, nessa ordem de apresentação, haja vista que Said Ali 

(2008 [1908]) traz ideias que vão ao encontro das mais atuais tendências de análise 

funcionalista, a saber, aquelas que relacionam gramática e cognição.  

 Cegala (2007[1976]) classifica as vozes e também os verbos em ativos, passivos e 

reflexivos, apresentando exemplos prototípicos dessas categorias. Para ele, verbos que 

indicam sentimentos como “queixar-se” não são reflexivos, são meramente pronominais, cujo 

pronome lhes é parte integrante.  

Em Bechara (2006 [1977]) não é apresentado um conceito de voz, como em todos 

os outros, e sua classificação - ativa, passiva, reflexiva - é baseada na “forma verbal”. Ele 

diferencia voz passiva (a pessoa é paciente da ação verbal) de passividade (o fato de a pessoa 

receber uma ação); a reflexiva indica uma negação da transitividade, que pode resultar em: 

“reflexividade propriamente dita”, “reciprocidade”, “passividade com se” e impessoalidade – 

o que significa que ele abriga sob esse rótulo todos os usos com pronome clítico, mas, 

diferentemente de todos os outros gramáticos, apenas a “reflexividade propriamente dita” (em 

que o pronome equivale a um objeto) é digna de ser chamada de pronominal. 

                                                           
11À exceção de Said Ali, que trabalha com as concepções de “psicólogo” e “gramático” para referir-se 

a relação do pronome com o verbo, e com a estrutura sintática. Isso que ele chama de “psicólogo” 

deve ser interpretado como uma concepção /entendimento mais abstrato do pronome, através de uma 

percepção, do que hoje entendemos nos moldes da Linguística Cognitiva.  
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Almeida (1979) segue a mesma classificação tipológica dos dois anteriores, 

porém admite a construção da ativa somente com verbos de ação. Além disso, ele mistura 

critérios semânticos e sintáticos, sobretudo quando defende a existência de uma passiva 

sintética na oração alugam-se casas, afirmando ser “casas” o sujeito e, por isso, o verbo deve 

ir para o plural, isso a fim de equipará-la com casas são vendidas, sentença que considera 

igual àquela. É de Almeida a conhecida diferença entre pronominais essenciais e acidentais. 

Ao contrário de Bechara, para Almeida (1979), pronominal é todo verbo acompanhado pelo 

pronome. 

Cunha e Cintra (2001[1985]) seguem com a mesma tipologia. Na voz passiva 

admitem a forma da 3ª pessoa do singular juntamente como o se (que chamam de 

apassivador). Quanto à reflexiva, eles apenas dizem como ela se estrutura, mas em momento 

nenhum explicam o seu significado. Eles distinguem o verbo reflexivo, que pode ser acrescido 

de expressões como a mim mesmo, do verbo pronominal, que sempre é conjugado junto ao 

pronome semelhante ao reflexivo, mas não tem o seu sentido de reflexividade. Já para Savioli 

(1994[1987]), a voz é uma transposição de lugares na estrutura da oração, mantendo-se o 

mesmo significado de uma para outra.  

 Said Ali (2008[1908]) e (1964[1923]) não define a voz, a classifica em ativa, 

passiva e média; divide a média em cinco subtipos, a partir: i) do sentido de passividade e ii) 

dos usos com o pronome reflexivo. Ele não admite a passividade em favor de um agente 

indeterminado, faz isso via abstração da gramática, ou seja, uma análise psicológica, e 

considera o se como um substituto de um sujeito que não aparece (porque não convém ou 

porque é desconhecido). Este autor não considera as impessoais como subtipos da voz média. 

Portanto, não é tudo que tem se, como reconhecem os gramáticos posteriores a ele, que é 

reflexivo, bem como a forma reflexiva também não se confunde com a passiva.  

 Destes sete gramáticos inferimos ideias importantes para a análise e outras que 

precisam ser esclarecidas a respeito da funcionalidade e da categorização do pronome.  

 

Contribuições para a análise: 

 A reflexividade significando a negação da transitividade; 

 A distinção entre voz passiva e passividade; 

 A possibilidade de abordagem da voz média; 

 A separação da voz impessoal da voz média; 
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 A não consideração de passivas sintéticas. 

Motivos de confusão: 

 A inclusão no âmbito do reflexivo de todos os usos pronominais; 

 A afirmação de que impessoalidade e passividade são a mesma coisa; 

 A afirmação de que vozes diferentes são apenas uma inversão de lugares na oração; 

 O reconhecimento de que pronomes são parte integrante de alguns verbos sem 

manifestar nenhum significado; 

 O reconhecimento de que a voz ativa só se constrói com verbos de ação. 

A leitura sobre a concepção de voz à luz da GT foi importante para a consciência 

dos fatores que cercam esse fenômeno, para observar a sua dimensão e a quantidade de 

opiniões que existem a esse respeito, fato que torna a temática ainda mais complexa.  

O conhecimento da norma gramatical integra o conjunto de competências do 

falante do português que possui algum nível de escolarização e, certamente, tem influência na 

proficiência linguística do usuário da língua. 

Outra observação é sobre a relação entre o verbo e o pronome, que tem relação 

com questões diacrônicas do português contemporâneo. Elas envolvem, no caso de alguns 

verbos, resquícios dos depoentes latinos e alguns gramáticos, a fim de facilitar as coisas, 

colocam tudo no caldeirão dos verbos pronominais. 

No próximo capítulo, tratamos de alguns princípios da teoria funcionalista 

inerentes à configuração da voz e à noção de reflexividade, necessárias para a análise dos 

dados.  
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CAPÍTULO 2 - PRINCÍPIOS TEÓRICOS FUNCIONALISTAS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos alguns princípios da teoria funcionalista nos quais 

nos fundamentamos para analisar a constituição da voz e sua relação com o pronome 

reflexivo. 

O funcionalismo é um paradigma linguístico que considera a inter-relação entre os 

domínios pragmático, semântico e sintático, o que possibilita uma análise mais abrangente do 

fenômeno em estudo. Pelo entendimento da interação desses três domínios e de que a língua 

exerce, simultaneamente, funções interpessoais e representacionais é que o funcionalismo 

compreende a linguagem como uma expressão do dinamismo das relações sociais. 

Dessa forma, para tratarmos da voz, na abordagem funcionalista, a concebemos 

como um fenômeno que ocorre no nível da oração, no qual estão envolvidas dimensões 

semânticas, transitividade, estado de coisas, perspectivização, valência, topicalização e 

outros fenômenos, que serão discutidos doravante. 

Sobre os aspectos gerais que envolvem análise, consideramos as teorias de Dik 

(1989, 1997), Givón (1984, 1990, 1992, 1995), Hopper e Thompsom (1980). Especificamente 

sobre a voz, recorreremos a Benveniste (2005), Kemmer (1993, 1994) e Camacho (2002 e 

2003). 

Inicialmente, apresentamos algumas postulações para a análise da voz, conforme 

Givón e Camacho; posteriormente, abordaremos aspectos gerais da teoria funcionalista que 

subjazem à análise dos dados. 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Para o funcionalismo, a voz é um fenômeno do verbo em relação ao sujeito 

sintático da oração, e são consideradas na sua elaboração a relação e a influência de todos os 

termos codificados na oração, e não apenas a forma do verbo. Contribuem, ainda, para a 

representação da voz as motivações semânticas e pragmáticas, das quais se originam os 

motivos que definem a opção ou a necessidade do usuário por uma determinada forma de voz. 

Assim, vozes diferentes, embora descrevam um mesmo Estado de Coisas (EsCo) a partir de 
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diferentes perspectivas, não podem ser concebidas apenas como alternativas de diferentes 

estruturas para se dizer uma mesma coisa.  

A representação de um mesmo Estado de Coisas a partir de perspectivas 

diferentes implica significações diferentes. Assim, as sentenças 

 

(15)    a) Marta comprou o carro. 

                    b) O carro foi comprado (por Marta). 

 

descrevem um mesmo Estado de Coisas, mas conotam significações diferentes em relação aos 

termos envolvidos  na estrutura da sentença, em especial no que se refere à importância da 

ordem de apresentação dos termos na oração. 

 Em (15a) o enfoque está no fato de “Maria ter comprado um carro”; já em (15b) 

acentua-se o enfoque na “venda do carro” e não no comprador. No primeiro caso, destaca-se a 

prosperidade material do agente, na função de sujeito, entretanto, essa informação não é tão 

saliente em (15b) e, por isso, (15b) é muito mais produtiva para explicar “o destino do carro”. 

Assim, no segundo exemplo o que mais interessa é que o “carro foi vendido” e, portanto, não 

está mais à disposição para venda.  

 Considerando a natureza semântica dos verbos, não são todos que admitem uma 

construção na voz passiva, como em  

 

(16)       a) Maria bateu em Paulo. 

                       b)Paulo foi batido por Maria. 

 

Dessa maneira, a função da voz relaciona-se, dentre outros fatores, com a 

possibilidade de enfatizar um ou outro argumento da oração, isto, claro, quando existe a 

possibilidade semântica, como ocorre em (15a, 15b) e (16a), mas não em (16b).  

Em Neves (2000, p. 25), há uma classificação semântica para os verbos, 

mostrando que, na base da significação, residem diferenças que interferem na estruturação da 

oração. Para a autora, a predicação instaurada pelo verbo na sentença é produto da correlação 

dos termos envolvidos, os quais designam as entidades na estrutura argumental. Ela 

considera, ainda, que o predicado apresenta propriedades de natureza sintática e semântica, e 

que os demais termos apresentam uma função semântica. Logo, a configuração de uma voz 

                                                           
 Agramatical 
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não é restrita apenas à forma verbal, mas diz respeito também à semântica do verbo, ao seu 

comportamento em relação aos outros termos, e às diferentes situações de uso real. 

No entendimento de Camacho (2000), diversos valores de ordem semântico-

oracional e pragmático-discursivos estão envolvidos nas construções de voz, e esses valores 

são codificados na sintaxe por diferentes estruturas. Por essa razão, Camacho refere-se à voz 

como sendo uma complexidade gramatical, que é a relação de diversos elementos na estrutura 

sintática. A voz é entendida no funcionalismo como um conceito multifatorial, ou seja, ela 

não se limita à relação estabelecida entre o verbo e o sujeito, mas sim à representação de 

diversos valores e possibilidades correspondentes de expressão. Uma proposta para se 

entender esses diversos valores vem de Givón (1990), e dela trataremos no item seguinte. 

 

 

2.1.2 Um conceito multifatorial de voz  

 

Uma concepção multifatorial se dá tanto na configuração da voz, quanto em sua 

compreensão em um momento de uso. Melhor dizendo, o usuário em uma atualização 

linguística, automaticamente, e por um processo cognitivo, recorre a diversos elementos de 

ordem estrutural e contextual para elaborar sua sentença, estruturada em determinada voz, 

conforme aquilo que melhor lhe for conveniente; da mesma maneira, o interlocutor para 

interpretar a informação pragmática do destinatário também deverá reunir esses elementos 

para uma compreensão melhor.  

Para Givón (1990), a conceituação multifatorial da voz implica o envolvimento de 

três domínios funcionais, a saber: 

 

a) Topicalidade: nela é atribuída a função de tópico da sentença para um argumento 

não-agente. 

 

(17) O palestrante foi cumprimentado pelo vereador. 

 

No exemplo (17), ocorre o inverso da voz ativa, em que o tópico da sentença é 

também o agente da ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o paciente da ação assume a 

função de tópico, mantendo-se no início da oração. Adiante, a noção de topicalização será 

discutida de maneira mais detalhada.  
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b) Impessoalidade: a identidade ou presença do argumento agente é retirada da 

sentença. 

 

(18) Estuda-se muito aqui. 

 

Na voz ativa prototípica, não se admite uma construção sentencial com o verbo 

“estudar”, na acepção de que alguém estuda algo, sem a presença do argumento de número 

um, na função de agente do processo verbal, uma vez que este verbo, em uma situação de alta 

transitividade, seleciona no mínimo dois argumentos para completarem-lhe o significado. 

Entretanto, em casos onde o relevo é dado apenas à informação, ocorre impessoalização do 

sujeito agente. A determinação da necessidade ou não da presença de um agente se dá por 

critérios pragmático-discursivos, ou seja, pode ser que, de fato o agente seja desconhecido, ou 

não seja conveniente a sua exposição.  

 

c) Detransitividade: construção de voz que é semanticamente menos ativa, menos 

transitiva, mais estativa que a construção ativa correspondente. 

 

A detransitividade é mais precisamente a negação da transitividade, que ocorre de 

modo gradual e escalar: quanto mais uma voz se afasta do modo transitivo, mais detransitiva 

ela é. Para Givón (1990), a transitividade explica-se mais em termos semânticos do que em 

termos morfológicos. Ela envolve as noções semânticas de agente, paciente e verbo. Camacho 

(2002, p. 254) contrapõe as sentenças José feriu Maria e José amou Maria, a fim de 

esclarecer que a primeira é um exemplo prototípico de oração transitiva, e a segunda é menos 

transitiva e, portanto, detransitiva.  

Com a noção de domínios funcionais, Givón (1990) pretende propor explicações 

funcionais para a diversidade morfossintática das construções passivas, que ocorre a partir da 

combinação escalar entre vários domínios, e, a partir da interação entre eles, ocorre a 

diversidade de construções de voz.  

A seguir trataremos das dimensões semânticas que integram os domínios para as 

configurações de voz. 
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2.1.3 Dimensões semânticas 

 

Para entender o processo de transitividade, Givón (1990, p. 565) parte de três 

dimensões semânticas. Para ele, o “evento transitivo prototípico” é aquele que possui mais 

condições para que haja a transitividade, sendo assim, a 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: 

 

 Agente: uma ação transitiva prototípica envolve um agente que é 

responsável pelo evento, e ele é ativamente iniciador, volicional, 

controlador, assim a sua causa é saliente, ou seja, a ação que ele causa no 

verbo é notável.  

 Paciente: os eventos transitivos prototípicos envolvem também um paciente 

inativo, não-volicional, não controlador, que registra ou recebe a mudança de 

estado que é associada ao evento, dessa forma o seu efeito é saliente ou 

perceptível.  

 Verbo: o verbo envolvido em um evento transitivo prototípico codifica um 

evento compacto (não-durativo), limitado (não alongado) e real (não 

hipotético). 

 

Em conjunto com as dimensões semânticas, Givón (1990, p. 566) considera de 

absoluta relevância para a caracterização da voz o elemento pragmático porque “a noção de 

voz é fundamentalmente pragmática”. Para Casseb-Galvão (2009) o modo e a voz são de 

natureza pragmática porque influenciam na mudança de comportamento do outro, do 

interlocutor. 

A forma como um evento é codificado é definida semanticamente a partir da 

perspectiva pragmática, especialmente, pela topicalização do agente ou do paciente, como é o 

caso da voz passiva. Todavia, é possível considerar outras funções além da topicalização do 

paciente, dentre elas a preservação de “face” do agente. Nesse caso, omitindo-o da sentença, a 

fim de manter e valorizar apenas a informação relevante do ponto de vista pragmático-

discursivo. A esse respeito, Camacho (2002) explica que alguns autores discordam de Givón, 

pois eles entendem que, no caso da voz passiva, há uma “defocalização do agente” e não uma 

valorização da informação. Acreditamos que apenas as circunstâncias contextuais podem 

justificar os motivos da demoção do agente, que pode se dar por uma ou outra motivação, ou 

mesmo pelas duas simultaneamente.  
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A questão de topicalizar uma informação ou não, “evidenciando” a que é 

topicalizada, é um processo obtido em parte pela escolha da voz, mas não somente por isso. 

Agregam-se a esse processo outras possibilidades gramático-discursivas que, de maneira 

correlacionadas, resultam naquilo que o usuário deseja informar e como ele dá forma ao 

“pacote informacional” como uma unidade significativa, que deve cumprir com o seu papel 

em uma situação comunicativa de modo eficaz, e considerando as intenções dos 

interlocutores. Isso, gramaticalmente, é possível através do foco em um, ou em outro 

argumento do verbo. 

Ainda, conforme Ilari e Basso (2008), a voz é melhor entendida como um 

fenômeno não apenas gramatical, porque dessa maneira  seria apenas uma alternância de 

elementos (agente e paciente) na oração. Ela é resultado de um conjunto de alternativas 

funcionais pelas quais é possível destacar ou não alguma informação veiculada pela sentença. 

Então, é mais um fenômeno de estratégia textual, pelo qual as informações fornecidas podem 

ser dosadas ou, em parte, omitidas. Para observação da voz como um fenômeno mais 

complexo, os autores relacionam a sua noção com os papéis temáticos que, pela hierarquia, é 

possível pressupor, em “condições discursivas normais”, qual dos papéis semânticos 

associados a um verbo, ocupará a casa do sujeito ou do objeto. Em suas palavras: 

 

Quando falamos de voz do verbo retornamos à questão da distribuição dos 

papéis temáticos pelas posições sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto 

indireto etc., para verificar como essa distribuição interage com um outro 

fenômeno, de caráter textual e discursivo, que tem a ver com a maneira 

como, ao construir nossas sentenças, controlamos o fluxo das informações 

que pretendemos passar a nossos interlocutores. 

(ILARI; BASSO, 2008, p. 174, grifo do autor) 

 

Assim, a voz relaciona-se com a noção de distribuição dos papéis temáticos ou 

semânticos12 nas posições sintáticas, que é definida pelo modo como o informante deseja que 

a informação seja transmitida, controlada ou até mesmo escamoteada, se for o caso. 

 

 

 

 

                                                           
12Alguns papéis temáticos são agente, paciente, beneficiário etc. Uma melhor compreensão dos papéis temáticos 

é possível a partir da tipologia do EsCo, tratada na próxima seção. 
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2.2 Postulações funcionalistas relevantes   

 

 O funcionalismo é um paradigma de análise linguística que concebe a gramática 

como um suporte para a realização textual. Para tanto, considera em sua análise a integração 

dos níveis sintático, semântico e pragmático, que se interagem no momento da atualização 

linguística. Nesta seção, abordaremos alguns pressupostos funcionalistas relevantes para o 

entendimento do fenômeno da voz e para a análise pretendida. 

 

 

2.2.1 Estado de Coisas (EsCo) 

 

Uma noção importante é a de Estado de Coisas. Ele diz respeito ao modo como os 

eventos de mundo são representados linguisticamente. Para Dik (1997, p. 105), o Estado de 

Coisas é uma entidade conceitual que não pode ser localizada em uma realidade extra mental, 

ou existir no mundo real. Ele é a representação da realidade extralinguística. Todo fato, 

mesmo que seja concreto, assume uma roupagem mental, outros, por sua vez, são eventos 

unicamente mentais como sentimentos, hipóteses, mitos, etc. Portanto, o EsCo é sempre uma 

representação mental, seja de fatos reais ou mentais. Esses fatos, antes de serem codificados 

linguisticamente de diferentes maneiras nas orações, são concebidos como Estado de Coisas. 

As orações são organizadas através das relações e combinações estabelecidas entre os seus 

termos, as suas funções e os significados que adquirem isolados e conjuntamente. 

Uma análise funcionalista observa em uma sentença, que codifica um EsCo, como 

ocorre a articulação entre os domínios sintáticos, semânticos e pragmáticos (DIK, 1997; 

HALLIDAY, 1985). Eles são domínios independentes, porém o que é linguisticamente 

codificado na sintaxe (sentença) recebe uma motivação do domínio pragmático que, por sua 

vez, é acionado pelo domínio semântico.  

Para um melhor entendimento sobre a articulação desses domínios em um 

enunciado, devemos primeiramente compreender como a Gramática Funcional (GF) concebe 

uma oração.  

Dik (1997) esclarece que a composição básica de uma predicação se dá por termos 

e pelo predicado. Termos são expressões utilizadas para se fazer referência às entidades 

(unidades em um dado mundo); predicados são as relações das construções no nível mais 

básico entre essas entidades.  
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A oração, que se articula pela integração dos domínios semânticos, pragmáticos e 

até cognitivos, organiza-se como mensagem e como evento (HALLIDAY, 1985). Portanto, o 

nível pragmático é considerado tão importante quanto o sintático. 

A integração entre os domínios é explicada pelo “modelo de camadas” (DIK, 

1997), em que um ato comunicativo é concebido inicialmente em um modo subjacente, até as 

estruturas semânticas, fonéticas e morfossintáticas combinadas na forma da superfície da 

sentença, que é orientada pelas regras combinatórias da sintaxe. 

A descrição de uma cláusula, que é a oração linguisticamente organizada, deve 

ocorrer a partir da estrutura subjacente, em que é mapeada e depois projetada para a forma de 

uma expressão linguística, orientada por regras, que cuidam também da ordem e do contorno 

prosódico dos constituintes selecionados na estrutura subjacente (DIK, 1997, p. 49). A ordem 

dessa relação é demonstrada por Dik pelo seguinte esquema: 

 

 

 

 

            Quadro 2.1: Representação da estrutura subjacente da cláusula (DIK, 1997, p. 49) 

Estrutura subjacente da cláusula 

 

Regras de expressão 

 

Expressões linguísticas 

 

 

 

A estrutura subjacente da sentença necessita primeiramente de um predicado, uma 

vez que “a base da estrutura oracional é um predicado, que designa propriedades ou relações, 

ao qual se aplica um determinado número de termos (argumentos), que se referem a 

entidades”. (CASSEB-GALVÃO, 2001, p.36)  

A partir da associação do predicado com os argumentos por ele requeridos, 

consolida-se a predicação, sendo possível descrever um EsCo. A existência do EsCo se dá em 

um nível abstrato, mas a sua descrição ocorre no nível concreto e superficial, ou seja, na 
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estrutura oracional de uma cláusula anterior, que estava no nível subjacente. Neves (2004) 

ilustra esse raciocínio da seguinte maneira: 

 

 

 

Quadro 2.2:  Designação de um EsCo por uma predicação (NEVES, 2004, p. 84) 

 Termo  Predicado Termo  Termo 

Predicação  Pedro Entregar o livro à menina 

Estado de 

Coisas  

entidade 1 Relação entidade 2 entidade 3 

Ou: entregar (Pedro) (o livro) (a menina) 

 

 

Neves (2004) explica também que essa predicação assinala uma relação entre as 

três entidades, em que cada uma assume um papel semântico, sendo: 

 a entidade 1, Pedro, assume o papel semântico de agente; 

 a entidade 2, o livro, assume o papel semântico de objeto; 

 a entidade 3, a menina, assume o papel semântico de recebedor. 

Assim, antes de estabelecermos uma predicação para dar forma linguística a um 

EsCo, configuramos primeiramente, em um nível subjacente, um predicado e os termos 

(argumentos) que ele requer para a construção de sentidos, isso ocorre em um plano 

cognitivo. Nesse momento temos em mente as propriedades semânticas e sintáticas inerentes 

à estrutura. Conforme as características semânticas do verbo, sabemos quais e quantos termos 

ele requisita para a construção da predicação.  

A possibilidade de os verbos solicitarem números diferentes de argumentos é 

compreendida como valência verbal. Os termos essenciais são os argumentos, indispensáveis 

para a construção do significado da sentença; os termos que não são essenciais são os 

satélites, a ausência destes não afeta a integridade do EsCo descrito pela predicação, uma vez 

que trazem apenas informações suplementares, mas relevantes para a composição da cena 

enunciativa. 
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Dessa forma, uma sentença formalmente constituída no nível linguístico 

superficial, considerando somente os termos argumentos, trilharia um caminho semelhante ao 

exposto no quadro 2.3: 

 

 

Quadro 2.3:13 Representação da organização de uma cláusula a partir de um predicado. 

Nível 

linguístico 

E
st

ru
tu

ra
 

O
ra

ci
o

n
al

 

C
lá

u
su

la
 Pedro entregou o livro à menina Nível superficial da expressão 

linguística. 

P
re

d
ic

a
çã

o
 

Pedro entregou livro à menina 

     SN1       V        SN2     SP 

Resultado das relações entre os 

argumentos e o predicado, 

configurando um EsCo. 

Regras de expressão: 

combinações sintáticas, ordem e 

forma dos termos na estrutura 

oracional. 

 

Nível de 

predicação 

subjacente 

Cognitivo  

 

P
re

d
ic

a
d

o
 

 
(agente) (entregou)  (objeto)  (receptor) 

Arg.1        V         Arg.2     Arg. 3 

 

 

São estabelecidas as formas das 

relações entre os argumentos, as 

motivações são: 

1. Semânticas: Verbo entregar 

solicita no mínimo três termos: 

agente, objeto e receptor. 

2. Pragmáticas:  

a) ação já ocorrida implica um 

tempo verbal no pretérito, 

modo, voz, os quais serão 

definidos no nível linguístico 

(sintático). 

b) valência: as motivações 

pragmáticas determinam que 

para esta situação o verbo 

possua três argumentos; seu 

início é lógico e pragmático, 

para depois se manifestar na 

sintaxe. 

V
er

b
o

 q
u

e 

m
o

ti
v

a 
u

m
 

p
re

d
ic

ad
o
 Entregar Surge a partir da observação de 

um fato (real/imaginário) 

                                                           
13 Quadro elaborado a partir do modelo das representações de Dik (1997) e Neves (2004).  
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A tipologia de EsCo é definida a partir de um conjunto harmônico entre os tipos 

de predicados e os papéis semânticos assumidos pelos argumentos  na estrutura argumental. 

Essa organização depende diretamente da perspectivização, uma vez que os termos assumem 

os papéis semânticos em função do “ponto de vista” pelo qual o EsCo é descrito. Os papéis 

semânticos são necessários para se compreender como as estruturas sintáticas se organizam 

em situações específicas. 

Dik (1997, p.105-7) classifica o EsCo a partir de uma combinação dos seguintes 

parâmetros semânticos:  

Dinâmico [+din] ou [-din] 

EsCo não envolve mudança.  

(19)  a) The substance was red. (A substância era vermelha) [+din] 

                       b) John was sitting in his father´s chair. (John estava sentado na cadeira de seu 

pai.) [-din] 

 

Télico [+tel] ou [-tel] 

EsCo alcança um ponto terminal natural se ele é completamente alcançado. 

(20)   a) John was painting. (John estava pintando.) [-tel] 

                        b) John was painting a portrait. (John estava pintando um retrato.) [+tel] 

 

Momentâneo [+mom] ou [-mom] 

Eventos [+mon] são concebidos como não durativos; eles ocupam apenas um ponto no tempo. 

Eventos [-mon] ocupam uma certa extensão do tempo. 

(21) a) John started /continued/finished painting the portrait. (John 

começou/continuou/terminou pintando o retrato. [-mom] 

                  b) The finished exploding. (A bomba terminou explodindo.) [+mom] 

 

Controle [+cont] ou [-cont] 

EsCo é controle quando o primeiro argumento tem o poder de decidir se esse EsCo vai ou não 

acontecer, nesse caso o primeiro argumento é controlador do EsCo. 

(22)     a) John opened the door. (John abriu a porta.) [+cont] 

                          b) The tree fell down. (A árvore caiu.) [-cont] 
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Experiência [+exp] ou [-exp] 

EsCo que envolve faculdades sensoriais ou mentais, sendo mais ou menos experiência . Mais 

experiência é designada por verbos como “perceber’, “sentir”, “querer”, “experienciar”. 

(23)   a) John did not know the story. (John não conheceu a história.) [+exp] 

                        b) John did not wait for his friend. (John não esperou por seu amigo.) [-exp] 

 

Para a análise dos pronomes reflexivos, são necessários os parâmetros 

dinamicidade, controle e experiência. 

Os traços dinamicidade e controle são a base da tipologia do EsCo, que se 

subdivide  em : a) evento (processo e ação) ;  b) situação (posição e estado) : 

 

Quadro 2. 4: Relações dos traços de dinamicidade e controle, adaptação de Dik (1997, p. 106-15) 

Evento  Processo, 

Experiência 

John saw a bird Jonh viu um pássaro. [+din],  [-cont] 

Ação  He shot at it. Ele atirou para lá. [+din], [+cont], [+tel] 

Situação Posição  John was sitting in 

his father´s chair. 

Jonh estava sentado na 

cadeira do seu pai. 

[-din], [+cont] 

Estado It was dead Estava morto. [-cont], [-din] 

 

Até então tratamos da definição dos EsCos proposta por  Dik (1997), que prevê 

funções semânticas a serem desempenhadas pelos argumentos e pelos satélites relacionados a 

esses predicados.  

 Os papéis semânticos assumidos pelo primeiro argumento (Arg1), que ocupa a 

função de sujeito, podem ser classificados de acordo com Dik (1997, p. 118) em: 

 Agente: entidade que controla a ação  

 Meta ou objetivo: a entidade é afetada ou efetuada pela operação de algum 

controlador (agente/posicionador) 

 Posicionador: entidade que controla uma posição 

 Força: entidade não-controladora, incita o processo (=dinamismo ou mudança) 

 Processado: entidade que é submetida a um processo 

 Zero (ø): entidade que é envolvida em um estado  
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Aos papéis semânticos relacionados aos sujeitos, Dik (1997, p.120) apresenta uma 

equivalência de papéis semânticos que podem ser assumidos pelo argumento 2 (Arg2) e pelo 

argumento 3 (Arg3): 

 Meta ou objetivo: a entidade é afetada ou efetuada pela operação de algum 

controlador (agente/posicionador) 

 Recipiente: entidade para a qual se transfere algo 

 Locativo: lugar onde se localiza alguma coisa 

 Direção: entidade que direciona que alguma coisa se mova, ou seja, movida 

 Origem: entidade de onde algo se move ou é movido  

 Referência: segundo ou terceiro termo da relação em referência ao qual uma relação 

se mantém  

Para Dik (1997, p.120) pode haver também uma combinação de funções 

semânticas dentro da predicação nuclear básica, conforme o esquema, que propõe: 

 

Quadro 2.5: Combinação de funções semânticas dentro da predicação nuclear, Dik (1997, p.120) 

[1] [2a] [2b] 

Agente 

Posicionador 

Força 

Processado [Experienciador] 

Zero [Experienciador] 

Paciente [Experienciador] Recipiente [Experienciador] 

Locativo 

Direção 

Origem 

Referência 

 

 

i) as funções que constam na relação de número (1) destinam-se a qualquer estrutura 

de predicado; 

ii) nos predicados que possuem dois lugares, o argumento dois terá uma das funções 

que constam em (2a) e (2b); 

iii) os predicados que possuem três lugares, o segundo argumento terá a função de 

paciente, e o terceiro uma das funções que constam em (2b). 

Observem os respectivos exemplos:  

(24) The boy resembles his fathers. (O menino se parece com seu pai.) 

EsCo: 2 lugares 

Arg 1 Ø 

Arg1[Ref] 
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(25) The heat suffocated Jonh. (O calor sufocou John.) 

EsCo: 2 lugares 

Arg1 [Fo]; Arg2 [Pac/Exp] 

 

 

(26) John brought the car to London. (O John trouxe o carro para Londres.) 

EsCo: 3 lugares 

Arg1 (Ag); Arg2 (Pac.); Arg3. (Dir) 

 

 

 Dik (1997. p.122) faz distinção entre os argumentos na função de processado e de 

paciente. Para isso, o autor considera a estrutura formal da oração e a função semântica dos 

termos. A função semântica de processado é assumida pelo argumento único da oração, cujo 

evento acontece por si, ou seja, em que não há o envolvimento de um agente causador como 

em (27); já a função semântica de paciente é assumida por um argumento afetado pelo evento, 

que é provocado por um agente, como consta em (28), ou mesmo por uma força:  

 

(27) The rock (Proc) moved. (A pedra se moveu) Arg1: (Proc) 

 

(28) John (Ag) moved the rock (Pac). (Jonh moveu a pedra.) Arg1: (Ag); Arg2 (Pac) 

 

 Essa distinção entre paciente e processado/experienciador é importante para a 

operacionalização da análise pretendida. 

 Para a atribuição de sujeito e de objeto aos papéis semânticos, Dik (1997, p. 266) 

estabelece uma ordem que parte da função semântica mais central para a mais periférica, 

chamada “Hierarquia das Funções Semânticas”, a saber: 

Ag =Agente 

Go = Objetivo 

Rec = Recebedor 

Bem = Beneficiário 

Inst = Instrumento 

Loc = Locativo 

Temp = Tempo  

 

Ag > GO> Rec  > Bem> Inst > Loc> Temp 

Sujeito                     +    >   +   >    +   >   +    >    +   >   +    >   + 

Objeto                                 +   >    +   >   +    >    +   >   +    >   + 
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Um EsCo pode assumir diversas formas de apresentação na estrutura da sentença, 

isso acontece pela possibilidade de perspectivização, a qual tratamos no item seguinte.  

 

 

2.2.2 Perspectivização de Estado de Coisas (EsCo) 

 

A noção de perspectivização pressupõe o conhecimento acerca de um Estado de 

Coisas, tendo em vista que ela é o modo ou o “ponto de vista” pelo qual um EsCo é 

representado na estrutura da oração (DIK, 1997, p. 247). O EsCo reflete uma realidade 

extralinguística, a partir do ponto de vista do agente ou do paciente. Desse modo, na estrutura 

sintática é possível observar as diferentes perspectivas que uma informação pode assumir no 

momento de atualização linguística.  

A perspectiva reflete as estratégicas de organização e ordenamento dos termos 

envolvidos na oração. Para isso, a oração assume diferentes formas de organização, mas no 

nível frasal subjacente, ela apresenta uma mesma estrutura, que Dik (1997) chama de 

orientação básica da estrutura predicativa. 

A predicação é organizada pela seleção, à esquerda do verbo (V) do (Arg1), e à 

direita do (Arg2), respectivamente, esses argumentos desempenham as funções sintáticas de 

sujeito e objeto.  

As funções sintáticas são preenchidas por elementos que exercem os papéis 

temáticos de agente e paciente. Em uma oração que possui a configuração: S + V + Obj ; em 

que o sujeito (agente) seria Arg1 e objeto (paciente) Arg2, temos a seguinte representação: 

 

 

     SN1 (Arg1) V        SN2 (Arg1 Configuração da oração  

(sujeito) V (objeto) Nível sintático  

(agente) ação (paciente) Nível semântico  

 

 

A posição sentencial ocupada pelo sujeito pode ser considerada como estratégica 

em relação a uma ocupada pelo objeto. A intenção de privilegiar um termo da sentença em 

detrimento a outro, colocando aquele na função de sujeito, resulta na elaboração de uma 

sentença em voz ativa ou, ao contrário, em sua alternativa correspondente em voz passiva.  
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Dik (1997, p.250) explica que “o frame com que um predicado é formado 

especifica uma ‘certa perspectiva básica’ pela qual o EsCo é designado.” A perspectiva básica 

é a partir do Arg1 para Arg2, e do Arg2 para Arg3, se for o caso. Essa ideia é representada da 

seguinte maneira: 

 

X>-----------------Y >------------------> 

a) X segue Y 

b)Y precede X 

 

A situação de (a) é apresentada a partir do ponto de vista de X. 

A situação de (b) é apresentada a partir do ponto de vista de Y. 

As relações entre X e Y designam a “perspectiva básica”, que se mantém a mesma 

para as configurações de “a” e de “b”. As configurações são perspectivas diferentes, para uma 

mesma predicação básica. 

Dik (1997) argumenta que a apresentação de um EsCo a partir de diferentes 

perspectivas reflete posições estratégicas diferentes, as quais apresentam diferenças 

significativas e visíveis sobre um mesmo evento. Fato que acontece por diferentes motivações 

semântico-discursivas. 

Uma das razões apresentadas por Dik (1997) para a escolha de diferentes 

perspectivas é o fato de o falante simplesmente simpatizar mais com o Arg2 da ordem normal 

da estrutura subjacente e elegê-lo, pelas possibilidades da gramática da língua, a ser o sujeito 

sentencial, construindo assim uma oração em voz passiva. Outro motivo seria o fato de o 

Arg2 representar um “Tópico determinado”, e por isso definido, enquanto o Arg1 representa 

um “Novo tópico”, e, por consequência, indefinido. Pode também ocorrer que o Arg1 não seja 

suficientemente conhecido, identificável, seja menos importante ou, ainda, que o falante não 

deseja expô-lo e, portanto, informa apenas o fato, na forma da voz passiva.  

Por outro lado, a explicação pode estar também no que Dik chama de estratégia 

de polidez, nesse caso, já se sabe, pelo contexto, para quem se dirige a informação da 

predicação. 

Nos casos em que a predicação requer três argumentos, existem explicações 

similares às anteriores para justificar a inversão na ordem da apresentação Arg2 e Arg3. 

Numa perspectiva icônica entre as formas e os usos da língua, considera-se a tendência de se 

fazer nas sentenças aquilo que na ordem do mundo é mais natural, por exemplo, em relação 
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ao verbo “dar”, é mais natural o que é dado mover-se do emissor ao receptor. Por outro lado, 

pode ser considerada também a proeminência, em que as entidades animadas são mais 

proeminentes do que um objeto, trazendo assim para a ordem primeira os termos animados.  

Em vista do que foi dito, entendemos que as alternâncias nas estruturas das 

orações que designam um mesmo EsCo dizem respeito às formas de perspectivização, uma 

proposta que ultrapassa os limites das funções sintáticas e implica “pontos de vista diferentes” 

de papéis temáticos e toda a gama de significações envolvidas nos enunciados. Tais 

alternâncias resultam em diferenças na codificação sintática motivadas por fatores 

pragmáticos, que, por sua vez, envolvem a alteração de comportamentos sociais. 

 

 

2.2.3 O status informacional: tópico, foco, topicalidade, focalidade, dado e novo 

 

Muitos fenômenos linguísticos requerem informações além daquelas constantes 

na estrutura da oração (predicação e argumentos, satélites) para serem devidamente 

compreendidos. Esses fenômenos extrapolam os limites da sintaxe e da semântica, são 

explicáveis através da verificação de elementos relacionados com a função pragmática. Eles 

dizem respeito ao nível interpessoal e manifestam as “relações entre o falante, o destinatário e 

a mensagem ou conteúdo transmitido.” (NEVES, 2004, p. 93) 

Dik (1997) propõe um esquema de interação verbal, representado neste trabalho 

em (1.1)14, segundo o qual o falante elabora sua informação a partir de informações 

pressupostas do interlocutor, e este reconstrói a informação recebida conforme seus 

conhecimentos, assim um aparato de pressuposições cerca a interação verbal. Quando o 

objetivo do falante é modificar a informação pragmática do outro, ele inicia pela informação 

já conhecida, e depois acrescenta a nova. Assim, temos as informações dadas e as 

informações novas. Essas informações equivalem parcialmente às noções de topicalidade e de 

focalidade.  

Em princípio, e considerando um olhar isolado para a sentença, poderíamos dizer 

que as noções de topicalidade e focalidade relacionam-se com a ordem dos constituintes 

frasais para a produção de expressões alternativas de uma mesma estrutura subjacente, como 

consta nos exemplos de Dik (1997, p. 309): 

                                                           
14Esquema 1 – Modelo de Interação Verbal de Dik (1989), p.14. 
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(29) 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.) 

 

 

 Por topicalidade consideram-se as entidades presentes no discurso, a respeito das 

quais as informações são dadas ou requeridas. Somente termos assumem funções tópicas, tais 

como Tópicos Novos, Tópicos Dados, Subtópicos, Tópicos Resumidos.  

 Por focalidade compreendem-se os constituintes da sentença que concentram as 

informações mais relevantes ou salientes. Qualquer parte da oração pode assumir uma função 

focal, desde que assuma uma ênfase especial de informação. 

Entende-se como “Tópico o constituinte acerca do qual se faz a oração” e “Foco o 

constituinte que carrega a informação mais saliente” (NEVES, 2004, p. 29). Assim, “patinho”, 

que no primeiro exemplo, ocupa a posição no topo ou início da sentença, é o tópico; o foco é a 

informação de que “foi morto pelo fazendeiro”, focando o constituinte “patinho”. 

Dessa forma, considerando Neves (2004, p.95), “‘topicalidade’ caracteriza ‘as 

coisas mais importantes de que falamos’ e ‘focalidade’ e caracteriza ‘as partes mais 

importantes ou salientes daquilo que dizemos sobre as coisas que são Tópicos.” Quando a 

língua faz tratamento distintivo de um desses parâmetros, e as funções são indicadas no 

interior da predicação, tem-se o Tópico ou o Foco. 

Essas noções pragmáticas não se referem somente à ordem dos constituintes na 

oração. Dik (1997) explica que as duas sentenças (29a; 29b), e outras muitas possíveis a partir 

da mesma estrutura subjacente, não são simplesmente intercambiáveis. Em alguns contextos 

uma poderia ser pertinente e em outros não. Isso é feito tendo como referência o nível 

discursivo, que define qual expressão é mais adequada para atender às necessidades 

comunicativas em uma determinada situação. 

As funções pragmáticas de tópico e de foco estão intimamente ligadas com as 

situações contextuais em que são usadas porque a partir de contextos diferentes elas adquirem 

significações diferentes: o status informacional dos constituintes (tópico ou foco) é variável 

conforme a situação comunicativa em que é usado. Insere-se também na noção de 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 a topicalidade, a focalidade 

e o contexto discursivo, envolvendo o tópico dado e o tópico novo. Assim, o sentido é 
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construído conforme o alcance da coerência de um tipo textual seja ele uma frase ou um livro. 

Para Dik (1997, p. 313-14): 

 

Um discurso visto no seu sentido amplo de qualquer tipo de texto coerente 

(uma história, um monólogo, um diálogo, uma leitura, etc.), é “sobre” certas 

entidades. Por exemplo, este livro é “sobre” Gramática Funcional, este 

capítulo é “sobre” funções pragmáticas, e estas subseções sobre Tópico e 

topicalidade. Para estas entidades sobre qual a melhor informação a 

comunicar no discurso, devemos usar o termo Tópico de Discurso (Tópico – 

D). Um discurso pode ter diferentes Tópicos – D, alguns mais centrais ao 

discurso do que outros. Tópicos – D podem ser organizados 

hierarquicamente como no exemplo dado: o Tópico – D “Tópico e 

topicalidade” é parte do Tópico – D “funções pragmáticas”, que, por 

conseguinte é parte do todo do Tópico – D deste livro, “Gramática 

Funcional”. A noção do Tópico – D deve ser interpretada relativamente à 

extensão do discurso (livro, capítulo, seção, parágrafo, e por último, a oração 

individual) sob consideração. Tópicos – D podem ser, também, organizados 

sequencialmente quando são diferentes e, possivelmente, mesmo os Tópicos 

– D não relacionados são tratados um a um em uma sequência de episódios 

de discursos.15(DIK, 1997, p. 313-14, tradução nossa) 

 

 

O que Dik (1997) chama de “Tópico discursivo” é variável conforme o tipo 

textual e pode ser mantido ou recuperado por diferentes estratégias textuais, como por 

exemplo, por referência anafórica ou paralelismo sintático. Um texto evolui a partir de um 

tópico discursivo e da inserção de outros tópicos: tópico dado e tópico novo. Os tópicos dados 

são recuperados, os novos são introduzidos e subtópicos são inferidos a partir dos tópicos 

existentes. 

O autor explica a distinção entre as noções de tópico e foco estabelecendo uma 

relação com as noções de dado e novo. O tópico relaciona-se com aquela informação que já é 

conhecida, e o foco com a que é fornecida e, portanto, nova ao parceiro discursivo. 

                                                           
15A discourse, taken in the wide sense of any kind of coherent text (a story, a monologue, a dialogue, a 

lecture, etc.), is “about” certain entities. For example, this book is “about” Functional Grammar, this 

chapter is “about” pragmatic functions, and this subsections is about Topic and topicality.  For those 

entities about which a certain discourse imparts information we may use the term Discourse Topic (D-

Topic). One discourse may have different D-Topics, some more central to the discourse than others. 

D-Topics may be hierarchically organized, as in the example given: the D-Topic “Topic and 

topicality” is part of the D-Topic “pragmatic functions”, which in turn is part f the overall D-Topic of 

this book, “Functional Grammar”. The notion of D – Topic should thus be interpreted relative to the 

stretch of discourse (book, chapter, section, paragraph, and ultimately the individual clause) under 

consideration. D. Topics may also be sequentially organized, as when different and possibly even 

unrelated D-Topics are treated one by in a sequence of discourse episodes.(DIK, 1997, p. 313-14) 
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Tanto Dik (1989) quanto Halliday (1985) explicitam as noções de dado e novo. 

Para eles, dado é aquilo que foi apresentado pelo falante como recuperável no texto ou na 

situação e novo seria aquilo que constitui uma informação nova para o interlocutor. 

Dessa forma, garante-se a coerência significativa textual construída em contextos 

concretos, em que a nova informação de uma sentença associa-se 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 assunto tratado.  

É possível, através do raciocínio de dado e novo, que um pronome reflexivo 

refira-se a um determinado tópico dado, e por isso, o interlocutor deixe de empregá-lo na 

elaboração da sentença. Pragmaticamente, através do “status informacional”, 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.  Para Dik (1997), referente é a entidade sobre a qual a 

informação da predicação é dada. Chama-se referente porque o mecanismo de indicação dessa 

entidade é a referenciação, realizada por meio de um termo. 

No exemplo seguinte, retirado do corpus em análise16, é possível conferir pelas 

noções de dado e novo, a ausência da marcação pronominal, uma vez que essas informações e 

o referente do sujeito são equivalentes. 

 

(30) 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 

                                                           
16 Todos exemplos que estão seguidos das sequência de siglas que se inicia com FG (Fala Goiana), seguida de 

outras, são dos corpora em análise nesta pesquisa.  
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mais novo... o R:: o R... depois que ele casou... depois que a mamãe morreu que[...]FG – 

GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM 
 

 

Percebe-se que a ausência do pronome junto aos verbos “lembrar”, “aposentar” e 

“casar” não compromete a informação, pois ocorre a mesma identidade de referentes entre os 

Arg1 e Arg2. O Arg2 (que seria o pronome clítico) está omitido da estrutura argumental, 

porém subentendido na estrutura subjacente. Ou seja, a identidade 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 

de “aposentar”, portanto, segue a mesma sequência referencial. Dessa forma, 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. 

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 também ocorra pelo 

mesmo condicionamento pragmático. 

Pelo que foi dito, 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 suponha que seu destinatário tenha, e assim entende que é desnecessário reiterá-las, seja 

por um princípio de economia ou para não pecar em uma “redundância”. 

 

 

2.2.4 Transitividade 

 

De acordo com a visão funcionalista, sintaticamente, a voz implica uma relação 

entre o verbo e os argumentos na estrutura da sentença, por isso o entendimento sobre 

transitividade faz-se importante, haja vista que ela controla a relação a partir da qual os itens 

lexicais completam-se sintática e semanticamente. 
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A gramática tradicional trabalha mais com o conceito de regência verbal, como 

consta em 1.2, para designar o que a visão funcionalista entende como valência verbal e como 

transitividade. A regência verbal diz respeito ao tipo de dependência existente entre o verbo, 

considerando o termo regente, e os seus complementos, os termos regidos. 

A origem do termo transitividade é do latim transitivus (cf. Said Ali, 1964) e 

significa “que vai além, que transmite”, empregado no sentido de movimento no espaço. A 

noção de movimento no espaço em termos sentenciais significa que um item lexical é 

completado por outro item porque ocorre a transferência de uma atividade, iniciada em um 

agente e completada em um paciente.  

A noção de transitividade é entendida pela gramática tradicional basicamente 

como um fenômeno do verbo, envolvendo a noção de que ele requisita ou refuta um 

complemento. Os verbos transitivos são aqueles que têm o seu sentido completado por outros 

itens. Ao contrário, nos intransitivos, a ação tem o seu sentido completo no próprio verbo 

(CUNHA e CINTRA, 2001). Ou seja, considera-se a relação dos participantes na ação verbal: 

o verbo transitivo denota a ação entre dois participantes, em que um age sobre o outro, ou 

que, como consta na GT, um rege o outro; o verbo intransitivo envolve apenas um 

participante. Embora a gramática tradicional faça uma distinção entre verbos transitivos e 

intransitivos, ela pondera que um mesmo verbo pode ser usado de modo transitivo e 

intransitivo, portanto, o limite entre eles nem sempre é absoluto, haja vista que orações 

diferentes podem ter exigências de complementos diferentes. No entendimento de Bechara 

(2006, p. 415), isso ocorre quando o emprego se dá em um processo verbal de aplicação muito 

vaga como em: 

 

(31) a) Eles comeram bolo. 

            b) Eles não comeram. 

 

Já Cunha e Cintra (2001) explicam que os casos de (31a) e (31b) ocorrem porque 

o entendimento da transitividade não pode acontecer dissociado do texto em que a oração é 

empregada. Portanto, para esses autores, a transitividade não se limita nem ao verbo, nem à 

oração. 

Said Ali (1964, p. 95) considera a natureza semântica para a classificação da 

transitividade de um verbo. Os argumentos, em especial o objeto direto, podem desempenhar 

diversos papéis temáticos. Alguns verbos como, por exemplo, “matar”, “ferir”, “quebrar”, 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    63 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

descrevem atos que sempre se originam em um ser agente e culminam em outro ser paciente, 

caracterizando um verbo transitivo, porém não é possível aplicar essa noção em todos os 

verbos. Há, ainda, outros verbos que não admitem um complemento para a sua significação, 

por exemplo, “chorar” e “morrer”. 

Outra concepção recorrente na GT é a caracterização da transitividade a partir da 

possibilidade de passar uma oração ativa para passiva. Dessa forma, limita-se a transitividade 

aos verbos de ação; as intransitivas seriam as que não permitiam a passagem de uma voz para 

a outra. 

Castilho (2010, p. 262) prefere ater-se à explicação de que possivelmente houve 

na tradição latina uma analogia das sentenças transitivas com a ideia cognitiva de 

“movimento”, em que a ação passa do agente ao paciente. 

Como se observa, nem mesmo diante do rigor da gramática tradicional sobre o 

fato de a transitividade estar centrada no verbo, é possível ser categórico sobre o limite entre 

os verbos transitivos e intransitivos, pois a própria GT considera a regência como uma forma 

de flexibilidade das relações entre os termos oracionais.  

No funcionalismo, a transitividade é compreendida como diferentes codificações 

sintáticas, oriundas de uma diversidade de motivações semânticas, pragmáticas, cognitivas e 

até sociais, relacionadas com os variados contextos de uso da língua, notadamente no 

entendimento de Givón (1984, 1990, 1994) e Hopper e Thompson (1980). A transitividade é, 

portanto, um fenômeno do nível da oração (cláusula) e não do verbo. 

A transitividade não é expressa somente pelo verbo, mas sim pela totalidade da 

oração e envolve todos os elementos linguísticos e extralinguísticos relacionados em sua 

codificação. Ela é entendida como uma propriedade contínua, escalar e gradiente. Uma oração 

transitiva prototípica envolve no mínimo um agente, codificado sintaticamente como sujeito, e 

um paciente que sofre a ação causada pelo agente, e é codificado sintaticamente como objeto 

direto. Assim, em termos sintáticos, as orações que possuem objeto são transitivas, e as que 

não possuem são menos transitivas. 

Givón (1990, p. 565-6) esclarece que a transitividade é um fenômeno complexo 

que envolve aspectos sintáticos e semânticos, além de considerar que são centrais as três 
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dimensões semânticas17, que são o agente, o paciente e o verbo, para a definição de uma 

oração transitiva prototípica. 

A partir da concepção das dimensões semânticas para a caracterização da 

transitividade, Givón (1984, p. 96-7) propõe uma classificação semântica gradual dos verbos, 

considerando o nível de mudança física que eles causam no estado do paciente. Um verbo 

transitivo prototípico é aquele que causa no objeto uma mudança de modo físico, óbvio e 

concreto, o que acontece de modo gradual, conforme a seguinte classificação: 

i) objeto criado; ii) objeto totalmente destruído ; iii) mudança física no 

objeto; iv) mudança de lugar no paciente; v) mudança superficial; vi) 

mudança interna; vii) mudança com um instrumento implicado; vii) 

mudança com modo implicado.  

Nota-se, por essas características, que o fator semântico exerce uma forte 

influência para a noção de transitividade prototípica proposta por Givón, tanto que ele 

considera as dimensões semânticas (agente, paciente e verbo) como fundamentais para sua 

abordagem. Na oração destacada em (32) verifica-se uma mudança física do objeto: 

 

(32) Inf. é uma veiz que tava numa festa de São João ai já tinha dançado um pouco 

bão já... aí uns cara lá dois lá arrumô confusão... um parece que jogô bebida no 

otro... o otro falô que num ia dexá de graça.... aí  até cabô que ele foi esfaquiô o 

otro por causa disso dentro da barraca assim... eu tava junto com... tinha separado 

es duas veiz... toparam lá nus tapa lá né... aí separou ele aí o cara ficô jurano ele... 

ai quano foi tarde da noite eu tava do lado desse que... dum desse... ai o pessoal 

tocano sanfona lá pandero... eu cheguei pr perto tinha um pandero lá parado eu 

peguei e comecei a tocá... quando eu sai de perto do rapaz... o oto tava do lado dele 

eu passei o oto passo assim oiano torto né... ai sumiu... quando ele sumiu eu sai de 

perto... logo qu/eu sai de perto ele chegou já com uma faca assim... num foi por trás 

não... é já rumo a faca na barriga do oto... pur baxo do cinto achu qui furô a 

bexiga::FG – GO – INF2: JCR – GR 2 – MASC. 

 

 

Ele esfaquiô o outro 

    SN1                    V                    SN2 

 

                                                           
17 Three semantic dimensions are central to the semantic definition of transitivity.  Each corresponds 

to one central aspect of the prototypical transitive event, thus also to one central feature of the 

prototypical transitive clause:  (GIVÓN, 1990, p.565). 
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SN1: sujeito agentivo, iniciador, ativo e responsável pelo processo 

SN2: objeto paciente, afetado pelo evento verbal  

V: verbo não-durativo, não-demorado e não-hipotético 

EsCo: Ação [+ din ]; [+ cont] 

 

Na ocorrência (32) verifica-se que o estado anterior do paciente era de “não 

esfaqueado”, que muda para um estado posterior de “esfaqueado”. Essa oração envolve: i) 

sujeito/agente; objeto/paciente e afetado pela ação do sujeito; ii) o afetamento é real, saliente e 

perceptível; iii) o verbo é télico, representando um evento instantâneo e acabado. Logo, por 

essas três características, trata-se de um caso de transitividade prototípica.  

Pelo mesmo raciocínio de Givón (1984), Hopper e Thompson (1980) concebem a 

transitividade como uma noção contínua e escalar, entendendo que ela pode ocorrer de modo 

mais perceptível em um modelo prototípico. Para eles, a transitividade é característica da 

oração e consiste numa transferência de atividade de um agente a um paciente. 

Propõem um modelo de análise considerando 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 cláusula, maior grau de transitividade ela 

tem. O quadro seguinte apresenta os parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1980): 

 

Quadro 2.6: Parâmetros da transitividade (Hopper; Thompson, 1980, p. 252) 

PARÂMETROS TRANSITIVIDADE ALTA TRANSITIVIDADE BAIXA 

1. Participantes 

2. Cinese  

3. Aspecto do verbo 

4. Pontualidade do verbo 

5. Intencionalidade do sujeito 

6. Polaridade da oração  

7. Modalidade da oração  

8. Agentividade do sujeito 

9. Afetamento do objeto 

10. Individuação do objeto 

dois ou mais  

ação  

perfectivo 

pontual 

intencional 

afirmativa 

modo realis 

agentivo 

afetado 

individuado 

um 

não-ação 

não-perfectivo 

não-pontual 

não-intencional 

negativa 

modo irrealis 

não-agentivo 

não-afetado 

não-individuado 
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Interpretando o quadro, deduz-se que:  

i)  a transferência de uma ação ocorre de um participante para outro, o que 

caracteriza uma alta transitividade; 

ii) apenas verbos que indicam ações, que é a cinese, podem caracterizar 

transferência, e não verbos de estado; 

iii) as ações são transferidas de modo mais pleno quando seu aspecto é 

perfectivo ou télico, uma vez que descrevem um evento concluído, 

totalmente realizado, acabado; 

iv) ações que apresentam uma clara distinção entre início, meio e fim são mais 

contínuas, e o efeito é menos marcado e, portanto, menos pontual em seus 

pacientes; 

v) a ação intencional causa um efeito mais nítido sobre o paciente; 

vi) cláusulas que admitem a polaridade afirmativa e negativa indicam pela 

primeira forma que a transferência aconteceu; 

vii) a modalidade, realis e irrealis, indica que um evento de fato aconteceu ou 

que ele é uma possibilidade ou hipótese;  

viii) a agentividade diz respeito à capacidade de o participante, sujeito, efetuar a 

transferência de uma ação, sendo alta a transitividade neste caso, e baixa no 

contrário; 

ix) quanto mais um paciente é afetado por uma ação, maior o grau de 

transferência da ação;  

x) uma ação é mais eficazmente transferida a um paciente individualizado, ou 

seja, mais humano, animado, concreto, singular, contável, definido.  

 

Considerando-se a intensidade com a qual esses parâmetros se relacionam na 

descrição de um EsCo, a transferência da ação ocorre de modo escalar, de uma forma mais 

intensa e perceptível para uma menos intensa e perceptível, fazendo com que a oração seja 

mais ou menos transitiva, refletindo o grau de saliência cognitiva da ação transferida de um 

agente a um paciente.  

Nota-se que, tanto Givón (1984) quanto Hopper e Thompson (1980), entendem 

que na transitividade há o envolvimento dos elementos sintáticos e semânticos, dando ao 

fenômeno um tratamento gradiente e escalar através da noção de prototipicidade, e 

consideram também os aspectos pragmáticos e cognitivos envolvidos no processo.  
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Em vista de tudo isso, deve-se ponderar o modo como os termos comportam-se 

uns em relação aos outros conforme suas próprias significações e as relações situacionais 

estabelecidas ou requeridas no momento da enunciação. Logo, somente em uma situação de 

uso real é possível aferir a intensidade da transitividade. 

 

 

2.2.5 Valência  

 

A valência é uma característica do verbo de solicitar argumentos para completar-

lhe o sentido de acordo com sua relação em cada oração. Neves (2002), com base em 

Tesnière, explica a valência em termos do “nó central” que ocorre em torno do verbo, 

conferindo a unidade estrutural à frase, por meio da união dos diversos elementos em um só 

feixe. Essa consideração parte da lógica para a sintaxe, ou seja, o significado de um verbo e as 

circunstâncias em que ele é empregado configuram a estrutura oracional que será 

desenvolvida. Assim, “a valência sintática é a capacidade que tem o verbo de abrir, na 

sentença, lugares estruturais que devem ser preenchidos para que se realize uma estrutura 

oracional” (NEVES, 2002, p. 112). 

A valência consiste na relação estabelecida entre o verbo e os termos que ele 

exige como argumentos obrigatórios. O verbo tem a capacidade de reger os actantes que ele 

requisita, e os mantêm sob sua dependência. Por actantes podemos entender os termos ou 

argumentos. “A valência consiste no conjunto de relações que se estabelecem entre o verbo, 

os seus actantes, ou argumentos obrigatórios, ou constituintes indispensáveis” (NEVES, 

2002, 105). 

 Conforme o número de actantes, os verbos são classificados em avalentes (sem 

actantes); monovalentes (um actante); bivalentes (dois actantes) e trivalentes (três actantes). 

Em face da proposta apresentada a partir de Tesnière, Neves (2002, p.111-2) 

apresenta a valência como: 

Valência semântica: ocorre em termos lógico-semânticos. Nela existe uma relação 

lógica entre a significação do verbo e os seus participantes. Essa relação é vista como reflexo 

das relações extralinguísticas. 

Valência sintática: condição do verbo para abrir na sentença lugares vazios para 

serem preenchidos a fim de que a estrutura oracional se realize.  
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Valência pragmática: possibilidade de a valência verbal ser determinada pela 

situação comunicativa, ou seja, a transitividade em frases efetivas (enunciados) é determinada 

pela intenção comunicativa. 

Inferimos assim que, a noção representacional da valência é sintática, sendo 

provocada por fatores semânticos e pragmáticos, e, a partir dela, a transitividade é posta em 

evidência. Logo, conforme as circunstâncias discursivas e as necessidades interacionais, pode 

haver a redução de algum argumento. 

Para Dik (1997), a formação dos predicados é de competência da valência. 

Existem predicados básicos e derivados, os primeiros são contidos no léxico, os segundos 

podem ser formados por processos produtivos. Novos predicados se formam a partir dos já 

existentes. Pereira (2007) analisando a teoria de Dik (1997) sobre a formação dos predicados, 

propõe o esquema seguinte para ilustrar a relação entre o predicado já existente e o derivado: 

 

Input Frame de predicado + (regras de formação de predicado) >output frame de predicado derivado 

    (PEREIRA, 2007, p.60) 

 

A partir do que Dik chama de valência quantitativa e qualitativa é possível 

aumentar ou diminuir o número de argumentos, modificar–lhes as funções e os traços 

semânticos.  

Camacho (2002, p. 297) ilustra essa relação com o seguinte exemplo adaptado: 

 

Input       João quebrou o vaso.       Ag + Sv + Meta  

Output     Quebrou-se o vaso           SN + REFL + Processado 

 

Ocorreram simultaneamente uma redução de valência com a incorporação do 

clítico e uma mudança de função semântica de meta para processado.  

Dessa forma, pela valência quantitativa é possível: 

Ampliar a valência: o frame do predicado input sofre um aumento na posição 

argumental, quando um predicado intransitivo é transformado em um transitivo. 

Reduzir a valência: a valência do predicado input é reduzida em pelo menos um 

argumento. 

Os exemplos a seguir, de Dik (1997, p. 10), ilustram o afirmado: 

 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    69 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

(33) a)   Maria está se lavando. (Mary is washing.) 

           b)  Estas roupas não se lavam. (These clothes don’t wash.) 

 

 O verbo “lavar” no primeiro caso é biargumental, porém somente o Arg1, Maria, 

é expresso. Conforme Dik, a única interpretação cabível é que Maria lava a ela mesma, e isso 

já é algo presumível, esperado, assim o segundo argumento não é apresentado. O segundo 

exemplo apresenta o mesmo verbo, mas neste caso não aparece o elemento agentivo, 

primeiro argumento, somente o segundo argumento (roupas). 

 Dik (1997) considera que na primeira sentença há uma redução do segundo 

argumento; e em (33b), uma redução do primeiro argumento. A redução pode ser marcada 

de maneira expressa por um afixo verbal ou uma partícula, ou por zero (Ø). Nas línguas 

românicas o reflexivo se indica a marca dessa redução. 

 Como se vê, com a redução de valência um predicado que possuía um 

determinado número de lugares (argumentos) passa a ter um número menor de lugares.  Pelas 

regras de formação do predicado é possível também alterar as funções semânticas dos 

argumentos envolvidos. 

 

2.2.6 Diátese 

 

A diátese tem origem do termo grego, que estabelecia uma correspondência entre a 

forma e o sentido do verbo, que se dividia de três maneiras: enegetiké (ativa); pathetiké 

(passiva) e mesótes (média). Por isso, o termo diáthesis equivale ao termo voz em latim 

(MÁRSICO, 2006).  

Assim, em seu sentido original diátese equivale à voz. Essa noção é estendida 

para a possibilidade de um verbo subcategorizar diferentes construções  como em: 

 

 

(34) 

João quebrou o vaso 

SN1 Agente Verbo SN2 Paciente 
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(35) 

O   vaso quebrou 

SN Paciente Verbo 

 

O verbo “quebrar” seleciona ou exige um número diferenciado de argumentos em 

(34) e (35) em função das diferentes relações estabelecidas entre o verbo e cada uma das 

estruturas, implicando diferenças sintáticas e semânticas. Sintáticas porque em (34) a oração é 

transitiva, e em (35) há uma detransitividade. Semânticas, pois, no primeiro exemplo, o 

sujeito exerce a função semântica de agente e, no segundo, o sujeito é paciente. 

Outra situação refere-se ao fato de que estruturas sintáticas iguais podem 

configurar diferentes representações semânticas. Os exemplos de (36), (37) e (38) têm uma 

mesma forma. Em (36) e (37), o sujeito exerce o papel temático de agente, mas em (38) ele é 

paciente. Nesses exemplos, o que faz a diferença não é a quantidade de argumentos 

solicitados por um mesmo verbo, mas sim a mudança de papel temático do argumento na 

função de sujeito em estruturas oracionais iguais. 

 

(36) 

João comeu. 

SN Agente  Verbo 

 

Por isso, diz-se que a diátese, por um lado é um mecanismo que altera a estrutura 

sintática da oração, uma vez que altera o número de argumentos, mas por outro ela também 

afeta os significados, pois o mesmo verbo pode se relacionar com um sujeito que assume a 

função de agente, mas também com um paciente. Percebe-se que as distintas estruturas 

sintáticas são oriundas de traços de significação do verbo, isso porque a diátese relaciona-se 

com o emprego do verbo dentro da oração, e da sua relação com a quantidade de argumentos 

que ele exige. Sendo assim, ocorre uma subcategorização do verbo, pela qual cada categoria é 

uma diátese. Portanto, se o critério principal para a ocorrência da diátese é a 

subcategorização18, se esta não ocorre, também não há a diátese. 

Alguns verbos requerem sempre as mesmas estruturas sintáticas, embora o 

aspecto semântico seja diferente, é o que ocorre em  

                                                           
18 Subcategorizar significar agrupar verbos por suas semelhanças de ordens sintáticas ou semânticas, é 

a capacidade de o verbo reger outros elementos na sentença. (LIMA, 2007). 
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(37) 

Pedro matou. 

SN Agente  Verbo 

(38) 

Pedro morreu. 

SN paciente   Verbo 

 

O verbo “matar” nunca aceitará um sujeito (aspecto sintático) com o papel 

temático de paciente (aspecto semântico). O mesmo ocorre com os verbos como “fugir”, 

“latir”, “gritar”, “pular”. Já com “morrer”, ocorre exatamente o contrário, ou seja, o sujeito 

será sempre paciente, como também nos verbos “desmaiar”, “falecer”, “cair”. Nesses casos, a 

subcategorização não ocorre pela variação sintática, pela qual um mesmo verbo seleciona um 

número diferente de argumentos, formando duas construções possíveis, mas sim pelo aspecto 

semântico. Ou seja, a diátese é de natureza semântica porque são formados grupos distintos de 

verbos nos quais sempre o SN1 será apenas agente ou apenas paciente. Para Lima (2007, p. 

30), “quando houver uma construção que diferencie um verbo do outro, seja por sua 

distribuição sintática, seja por sua distribuição semântica, teremos uma diátese.” Existem 

diferentes diáteses para um mesmo verbo. 

A negação, por exemplo, que é possível em todos os verbos, muda a semântica 

verbal, mas não altera o número de argumentos requeridos, assim ela não define uma diátese 

ao verbo (LIMA, 2007). 

Existem elementos que não exercem influência para a formulação da diátese. São 

aqueles que não são requeridos e nem rejeitados pelos verbos, como é o caso de adjuntos que 

são acrescentados apenas por uma conveniência discursiva, uma vez que não precisam se 

adequar às exigências do verbo. 

Para Perini (2008, p. 236), “uma construção que vale para a subcategorização de 

verbos se denomina diátese, assim, dizemos que quebrar tem as diáteses transitiva e ergativa, 

porque pode ocorrer nas duas construções.” (grifo do autor). Essa ideia é ratificada pelos 

exemplos (34) e (35). 

A natureza do verbo e suas propriedades gramaticais contribuem para a sintaxe e a 

semântica das orações de que participam. O significado de um verbo define quais são os 

argumentos a ele associados, bem como as relações temáticas desses argumentos, muito 
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embora fique claro que não basta o significado do verbo e sim a sua relação com os 

argumentos dentro da oração, pois é ela que define como os papéis temáticos são codificados 

sintaticamente (PERINI, 2008). 

Uma das formas de manifestação da diátese é a ergatividade.  

 

2.2.7 Ergatividade  

 

 A noção de ergatividade no português relaciona-se com a ordem da oração, cujo 

padrão é SVO (sujeito, verbo, objeto). Nessa ordem orações são biargumentais, pois o verbo 

seleciona dois argumentos, um sujeito posicionado à sua esquerda e anteposto ao verbo (S), e 

um objeto posicionado à direita e posposto ao verbo (O), sendo, portanto, sentenças 

transitivas. Um exemplo de sentença nessa ordem é João abriu a porta. Os argumentos (S e 

O) são em sua maioria lexicais, logo marcados gramaticalmente. Pezatti (1993), citando 

Dixon (1979)19, distingue os três termos em St20 = sujeito de V2, sempre ativo e em posição 

pré-verbal; O = objeto, sempre inativo e em posição pós-verbal; e V2 = verbo de dois lugares. 

Quando St e O recebem um mesmo tratamento e ocupam um mesmo lugar, V2 transforma-se 

em V1 = verbo de um lugar. Nesse caso, a oração assumiria a forma de A porta abriu. Pezatti 

(1993) indica que há a marcação morfológica diferenciada quando St e O ocupam a função de 

S (sujeito) em uma sentença intransitiva, como, por exemplo, em Maria saiu e em Sai as 

brigas de família.  

A ergatividade ocorre também com base em características sintagmático-

construcional (PEZATTI, 1993), como é o caso de verbos monoargumentais que selecionam 

um sujeito paciente, e não têm o agente codificado gramaticalmente. Para Perini (2008), a 

verdadeira ergativa é aquela em que o sujeito é paciente. 

Uma forma simples de entender o processo da ergatividade é estabelecer uma 

comparação com a noção de transitividade prototípica.  

Uma sentença prototipicamente transitiva envolve um agente ativo, iniciador e 

controlador do evento; um paciente inativo, não controlador e afetado pelo evento, que 

                                                           
19 Para Dixon (1994), nas línguas ergativas há o predomínio de sistemas ergativos, em que funções equivalentes 

são atribuídas ao sujeito e ao objeto. As línguas ergati-absolutivas são aquelas em que é possível haver uma 

marcação morfológica e sintática para objetos diretos de sentenças transitivas que se tornam sujeitos  de 

sentenças intransitivas. O portugês não é uma língua ergativo-absolutivo, e sim nominativo-acusativo, ou seja, 

nele a ergatividade acontece de modo especial e não é marcada. 
20 St = sujeito de verbo transitivo; V2 = verbo de dois lugares. 
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registra uma mudança de causa saliente; uma ação não-durativa, não-demorada e real, que 

representa um evento que tem movimento completo. Por exemplo, em João quebrou o copo. 

A ergativadade ocorre a partir do distanciamento dos fatores que caracterizam 

esse protótipo, em grau maior ou menor, o que pode acontecer em todas as vozes, exceto na 

ativa prototípica, assim em O copo quebrou, temos uma sentença ergativa. Casseb-Galvão 

(2011, p.14) afirma que “a palavra ‘ergativo’ remete a línguas em que os eventos narrados na 

sentença são apresentados na perspectiva de quem sofre a ação e não de quem a faz [...]”. 

Verbos ergativos possuem um único argumento, portanto são monoargumentais. 

Conforme as duas sentenças apresentadas, o objeto (copo) de uma oração transitiva passa a 

ser sujeito de uma oração intransitiva com este mesmo verbo, cujo complemento é o próprio 

sujeito. Em um verbo intransitivo, o sujeito sintático é objeto da ação do verbo, e o sujeito 

(agente) é desconsiderado ou pode ser recuperado discursivamente. 

 Dik (1997) refere-se à ergatividade como mudança de marcação e de atribuição de 

sujeito. O objeto de um verbo transitivo será sujeito tópico do mesmo verbo que se torna 

intransitivo. 

 Castilho, citando Dixon (1994), explica a ergatividade em termos de línguas 

nominativo-acusativas e ergativo-absolutivas, a partir de critérios como o argumento nominal 

único, e das funções semânticas de agente e de paciente. As primeiras codificam da mesma 

forma o argumento nominal e o agente, distinguindo-os do paciente; as segundas tratam o 

agente diferentemente de argumento único e paciente, confluindo estes em um único 

tratamento (CASTILHO, 2010, p. 331). Em todo caso, nas ergativas o sujeito não tem 

controle sobre o processo que o verbo denota, e a afetação se deve ao processo e não a um 

agente.  

 Cabe aqui o esclarecimento de que a ergatividade é entendida por alguns autores 

como equivalente à medialidade, dentre os quais, Perini (2008). Ele argumenta que a distinção 

entre as ergativas e as médias é desnecessária porque se trata apenas de uma questão de 

distinção sintática e não de uma outra diátese, como são as ergativas. Nesse caso, as ergativas 

configuram outra categoria e as médias não.   

O agente é uma das principais distinções entre as ergativas e as médias. Nas 

primeiras ele não é necessário, mas nas segundas sim. Perini (2008) refuta essa idéia 

argumentando que nada impede que uma construção ergativa também tenha um elemento 

agentivo subtendido, o que dependerá de como o verbo é interpretado, podendo ser resultado 

de um agente ou não. Para sustentar sua hipótese, ele recorre a uma sentença como A lata 
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encheu rapidamente, que pode ser resultado da ação de um agente, informação que pode ser 

inferida pelo contexto discursivo (PERINI, 2008, p.320). 

Entendemos que existem algumas características em comum entre as médias e as 

ergativas, sobretudo o fato de a ação não sair do âmbito do sujeito e dele ser paciente. Mas, 

por outro lado, o campo semântico e estrutural da voz média não se limita a isso, como por 

exemplo, não é exigência da voz média que objeto de uma ativa, seja o sujeito passivo de uma 

ergativa. Nas ergativas é uma obrigatoriedade que sujeitos sejam pacientes, e o próprio Perini 

(2008, p. 312) justifica que algumas frases que ele apresenta não podem ser consideradas 

como ergativas porque o sujeito possui papel temático de agente e de paciente, que, em nossa 

opinião, é uma característica prototípica da voz média. 

Para Perini (2008, p. 319), uma sentença como O leite ferveu é um exemplo de 

uma construção ergativa. Nessa oração temos nitidamente o sujeito como paciente da ação do 

verbo e não existe a figura do agente. Essas características já nos são bastante para a distinção 

entre uma ergativa e uma média. Uma construção média não implica o sujeito como paciente, 

mas sim que ele seja afetado ou esteja no interior do processo verbal, como por exemplo, em 

Ele se lembra. Outra ponderação refere-se ao fato de que na primeira sentença o fato acontece 

por si mesmo, sem a necessidade de um desencadeador da ação, já nas médias sempre há a 

referência a um Iniciador e um Ponto de Chegada, ou seja, nas ergativas o verbo é 

intransitivo e, portanto, monoargumental, mas nas médias ocorre uma transitividade mais 

baixa quando comparada à transitividade prototípica. E, por fim, a posição teórica que 

adotamos para caracterização da média tem como um dos critérios a marcação pronominal, 

em termos do que consta em Camacho (2002), e nas ergativas, não há a necessidade de marca 

pronominal. 

A ergatividade nos parece mais o comportamento de alguns verbos em relação às 

suas propriedades semânticas e à transitividade, e medialidade, por outro lado, diz respeito a 

um tipo de voz. 

E, finalmente, mediante esses aspectos teóricos, entendemos que, em maior ou 

menor grau, eles estão relacionados com as estruturas de voz e subsidiam a abordagem da 

classificação e da caracterização da voz que apresentamos no próximo capítulo. Pretendemos 

elucidar os pronomes em relação aos tipos de voz que os solicitam como marca obrigatória, 

ponto que é fundamental para a análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3 – O FENÔMENO DA VOZ NA PERSPECTIVA 

FUNCIONALISTA 

 

 

Neste capítulo, discutimos o que constitui e como é classificada a voz sob uma 

perspectiva funcionalista. Para isso, recorremos aos elementos estruturais envolvidos na 

elaboração da voz, além da consideração dos fatores semânticos e pragmáticos, que são 

codificados na estrutura sintática. Apresentamos uma visão panorâmica sobre caracterização 

desse fenômeno e os tipos de voz distintos pelos principais estudiosos desse tema. São 

consideradas, prioritariamente, as propostas de Benveniste (2005), Camacho (2002, 2003), 

Kemmer (1993, 1994) e Givón (1990). 

Interessa-nos, especialmente, os tipos de voz que têm relação com a marca 

pronominal reflexiva: a média, a reflexiva, recíproca e a impessoal. Trataremos também da 

voz ativa porque ela é base para a compreensão das demais, e, da passiva, para esclarecer os 

seus limites em relação à voz impessoal. 

 

 

3.1 Postulações gerais sobre a voz 

 

 A voz tem sido alvo de grandes polêmicas nos estudos linguísticos e, como 

consequência, há uma divergência de análises, de classificação e de conceituação. Um 

exemplo polêmico e que resulta em muitas explicações é o da divergência entre a forma e a 

significação das orações, tais como as que sintaticamente são ativas, mas expressam um 

sentido passivo do sujeito em relação ao EsCo. Como esse, existem muitos outros pontos 

polêmicos, os quais não competem ao âmbito deste trabalho. Em momento oportuno, no 

entanto, apresentaremos nosso posicionamento quanto aos pontos relevantes para a condução 

da análise. 

Para Camacho (2002, p. 227), voz é “a forma que o predicado verbal assume para 

representar sua relação com o argumento na função de sujeito”. Embora ele proponha uma 

moldura conceitual ancorada na forma, esclarece que, segundo a concepção funcionalista, a 

elaboração da voz reúne e reflete uma “diversidade de valores semântico-oracionais e 
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pragmático-discursivos”, os quais são linguisticamente materializados na estrutura sintática, 

assumindo diferentes tipos de configurações, resultando em diferentes tipos de voz. 

Ilari e Basso (2008) compreendem que a voz indica o tipo de participação do 

sujeito sentencial no estado de coisa. 

À luz do funcionalismo, a voz tem sido entendida como um domínio multifatorial, 

uma vez que é moldada a partir da integração dos fatores linguísticos (semântico-oracionais) e 

dos extralinguísticos (pragmático-discursivos), o que quer dizer que vozes diferentes não são 

apenas estruturas sintáticas diferentes para representarem um mesmo EsCo. Diferentes formas 

verbais refletem diferentes conceptualizações de valores funcionais que são, aparentemente, 

as mesmas. Isso significa que a mudança de uma sentença da voz ativa para a passiva, embora 

represente o mesmo EsCo, não significa a mesma enunciação, expressa de forma diferente 

pela alternância entre as funções sintáticas e dos papéis temáticos dos termos envolvidos. 

Existe uma caracterização sentencial prototípica, e a partir dela outras formas se configuram. 

Admite-se então que as estruturas linguísticas não são isoladas, mas apresentam semelhanças 

umas com as outras. Para isso, é necessária a aceitação de uma visão escalar e não discreta da 

linguagem (CAMACHO, 2002). 

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.”  

Percebe-se que a concepção benvenisteana possui uma tendência ao fator 

semântico, observável pela significação do vocábulo “atitude”. Essa “atitude” parte do sujeito, 

que é por sua vez uma função sintática e não semântica. Mas, não há incoerência no uso desse 

termo, que pode designar tanto a postura de um agente como a de um 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 (BENVENISTE, 2005, p. 186). Fica nítido que Benveniste converge critérios 

formais e significativos para tratamento da voz. Em vista disso, a noção funcional de 

prototipicidade é pertinente para a descrição da voz, uma vez que um determinado tipo pode 

se aproximar ou se afastar do maior número de características que identificam uma 

determinada voz.  
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Assim, 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, haja vista que se envolvem nessa limitação os diversos níveis de 

análise linguística. Benveniste alerta que as construções existentes originaram-se, de forma 

diacrônica, de diversas construções primitivas, justificando a diversidade tipológica das 

construções de voz. 

Givón (1990) concebe a noção de voz como fundamentalmente pragmática, uma 

vez que por uma questão de perspectiva pragmático-discursiva, agente e paciente podem ser 

topicalizados em eventos semanticamente transitivos. A topicalização de um ou de outro 

argumento, seja agente ou paciente, é de motivação pragmática e tem como fim alterar o 

comportamento dos interlocutores da enunciação. 

Encontra-se em Givón (1990, p. 567) a proposta de uma classificação da voz a 

partir da teoria de protótipos. As vozes que ele considera como prototípicas são a ativa e a 

passiva. Essa ideia é sustentada pela recorrência aos aspectos semânticos e pragmáticos a 

partir da proposta de transitividade de Hopper e Thompson (1980). 

Para Hopper e Thompson (1980), um evento transitivo prototípico requer dois 

participantes: um que desencadeia ação verbal e o outro e que é afetado por ela. Eles 

consideram a transitividade mais em termos semânticos do que sintáticos. Por esse raciocínio, 

acolhendo a ideia de “afetamento”, Givón (1990) caracteriza um evento transitivo prototípico, 

o qual considera base da voz ativa prototípica. De modo concreto, esse evento apresenta: 

Agente; Verbo e Paciente. 

A noção de prototipicidade é necessária a fim de que sejam entendidos alguns 

fenômenos que “desobedecem” às teorias definidas por uma prescrição gramatical. Isso 

ocorre de maneira gradual, ou seja, algumas manifestações da voz afastam-se ou aproximam-

se do modelo prototípico. Como, por exemplo, em verbos que admitem unicamente sujeitos 

passivos da ação, porém as orações encontram-se sintática e morfologicamente na voz ativa 

com sujeito topicalizado, ocasionando um impasse na classificação da voz, o que pode ser 

esclarecido a partir da noção de protótipo. 

 O protótipo reúne todas as características quanto à forma e à significação para 

que uma oração possa ser classificada como um tipo de voz e não de outro. Quanto mais 

características do protótipo uma oração possui mais ela se aproxima de determinado tipo de 

voz, quanto menos mais ela se afasta. 
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Nesses termos, as vozes ativa e passiva são entendidas a partir da definição das 

características mais prototípicas, tanto sintáticas quanto semânticas e, consequentemente, 

outras formas, menos prototípicas vão sendo moldadas a partir do distanciamento destas 

características. 

Dessa maneira, a voz é um fenômeno linguístico que ocorre entre o predicado e o 

argumento na função de sujeito. Ela se configura a partir dos papéis semânticos 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, cabe ao sujeito dois 

status conceituais, o de iniciador e/ou controlador da ação, e o de afetado. Uma estrutura 

prototípica deveria atender plenamente a esses critérios, levando em conta os seguintes 

parâmetros: 

 

 aspecto formal do verbo: morfológico (pessoa e número); 

 aspecto semântico-sintático:  a estrutura argumental da sentença; 

 aspecto semântico: a classificação dos verbos. 

 

O fato é que não é possível marcar com rigor o limite entre estes aspectos 

mencionados, uma vez que eles se misturam na elaboração da oração, daí a explicação de 

Benveniste (2005) sobre a categoria de voz ser algo singular e que se diferencia das demais 

categorias verbais como a de modo, a de pessoa e a de número. Assim, uma oração que 

formalmente tenha a aparência, por exemplo, de ativa, pode não o ser em função da natureza 

do verbo, visto que o papel temático (agente e paciente) também constitui elemento 

classificador da voz. Por essa razão, Benveniste sustenta que a diátese não se deixa delimitar 

com rigor. 

Assim, poderia se chegar à conclusão de que a voz é o resultado formal e 

significativo da relação estabelecida entre o verbo e o sujeito. O resultado é formal porque o 

verbo pode se comportar: 

i) flexionado isoladamente, ou acrescido de um clítico, estabelecendo uma 

concordância de número e pessoa com o sujeito; 

ii) na forma nominal acrescido de um verbo auxiliar, ocorrendo uma flexão em 

sua morfologia. 
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Por outro lado, a voz apresenta um resultado significativo porque o sujeito pode 

comportar-se em relação ao verbo como: 

 

 a) iniciador/controlador da ação (papel temático de agente), ou 

 b) receptor/beneficiário da ação (papel temático de paciente).  

 

Em “a” e “b”, consideram-se os aspectos semânticos. Quando ocorre o encontro 

das situações descritas em “i” e em “b”, Klaiman (1998, apud CAMACHO, 2002, p.92) diz 

que “sujeitos de sentenças sintaticamente ativas são semanticamente afetados pelo estado de 

coisas representado pela predicação”. 

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. Pelo tratamento que ele faz, 

especificamente com os verbos, conclui-se que: 

1. semanticamente: alguns verbos só admitem que o sujeito se comporte como 

agente, e outros só admitem que o sujeito se comporte como paciente; 

2. morfologicamente: são sempre codificados em relação ao sujeito, estabelecendo 

uma concordância de pessoa e de número; forma que é base da voz ativa e que, 

acrescida de um clítico, também o é da reflexiva e da impessoal. 

 

Uma forma empregada para designar uma voz ativa (concordância morfológica do 

verbo de número e pessoa) pode ser suporte para verbos semanticamente passivos. Isso 

implica o afetamento do sujeito em relação ao EsCo descrito na predicação.  

É importante destacar que não existe entre os teóricos uma definição detalhada a 

respeito do que é a voz. Talvez, pelo fato de ela envolver domínios diferentes, tornando-se 

difícil estabelecer uma descrição precisa. Os estudiosos desse fenômeno se preocupam mais 

em classificá-las e, ainda que haja prioridades dos critérios sintáticos ou dos semânticos, o 

que ocorre é uma diversidade de classificações.  

A proposta funcionalista de a voz ser um conceito multifatorial parece ser mais 

coerente, porque a categoria não é vista de modo rígido, além de que são considerados todos 

os aspectos linguísticos e extralinguísticos envolvidos em sua elaboração, tais como: a 

estrutura morfossintática, a natureza semântica dos verbos e as motivações pragmáticas. 
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Conforme foi demonstrado em (1.2), independentemente da orientação teórica, 

reconhece-se uma tríplice classificação: ativa, passiva e reflexiva. Os critérios adotados são 

basicamente semânticos, assentados na noção de agente e de paciente em relação ao verbo, 

que, por seu turno, é generalizado como descritivo de uma ação. Concebe-se na GT que a 

passiva é a voz oposta à ativa, e que a alternância entre elas se dá pela transposição dos papéis 

temáticos e de suas funções na estrutura sintática. Pelo viés funcionalista, observa-se que o 

tratamento feito à voz não é fixo, nem a classificação entre elas é regida ou orientada por 

fatores apenas sintáticos ou semânticos. 

A seguir, apresentamos os tipos de voz prototípicos e os tipos derivados da 

classificação tríplice, e como o pronome se relaciona com a natureza sintática e semântica 

desses tipos. 

 

 

3.2 Voz ativa 

  

 A voz ativa é a construção que representa a relação primária entre o sujeito e o 

verbo. Esse é o ponto de consenso entre os teóricos sobre esse tipo de voz, e, por ser básica, a 

voz ativa não envolve uma constituição sintática ou semântica complexa. É a partir da voz 

ativa que os demais tipos são distintos. Para Camacho (2003, p. 92), a sentença de voz ativa 

“é a construção básica ou primária para a representação da relação sujeito/verbo”, em que o 

evento é “tratado como ação ou atividade de determinada entidade representada pelo sujeito, 

de quem pelo menos parte o processo na representação lingüística” (CÂMARA Jr., 1970, p. 

304). A denominação dessa voz como ativa explica-se porque o evento é tratado como uma 

ação (ação = ato = ativa). Logo, pelo aspecto icônico da nomenclatura, a característica 

prioritária deveria ser a semântica, ou seja, apenas verbos que descrevessem uma ação seriam 

ativos.  

Benveniste (2005) defende que a voz ativa é aquela em que o sujeito está no 

exterior do processo verbal, ou seja, fora do processo. O processo se inicia nele e dirige-se 

para outro termo; ocorre uma produção de ato que demonstra a posição de um sujeito exterior 

ao processo.  

Em uma construção ativa prototípica teríamos a seguinte configuração: 
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  SN1(Arg1) + V + SN2v (Arg2) 

  Arg1 [(Ag) + animado/ +definido/ + controlador] + [V (ação)]+ Arg2 [ (Pac) afetado/não 

controlador] 

 

Vejamos a ocorrência 39: 

 

 

(39) Inf. fiz... fiz o negócio da prova... passei... no dia de i lá pa vê verifica lá...        

hum...eu fui lá verifica o meu nome lá... aí num achei meu nome... lá na na no 

(passamento) da prova...  FG – GYN - INF8: RCL - GR 2 - MASC 

 

 

 

(EU) 

elíptico 

Fiz o negócio da prova 

   Agente      Verbo       SN Paciente 

 

EsCo: Atividade [-tel], Ação [+cont], Evento [+din] 

 

 

Embora elíptico, o Arg1 ocupa a posição de tópico da sentença, que é exatamente 

a posição reservada para o sujeito na posição de agente, iniciador e controlador da ação 

expressa pelo verbo, conforme a ordem prototípica da voz ativa (SN + SV + SN). 

Klaiman (1988, apud CAMACHO, 2003) 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. Há aqui uma observância ao critério semântico, o que vincula os trabalhos de 

Camacho (2002), Câmara Jr. (1970) e Benveniste (2005). Apenas Givón (1994 apud 

CAMACHO, 2002) menciona a sintaxe quando relaciona a voz ativa com as dimensões 

semânticas, esclarecendo que a base da voz ativa é um evento transitivo prototípico que 

envolve (agente, sujeito; paciente, objeto e verbo), ou seja, para que haja as dimensões 

semânticas, as funções sintáticas (argumentais) devem ser preenchidas. 
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3.3 Voz passiva 

 

 A voz passiva é um processo derivacional com um rearranjo da organização 

sintática básica, a forma ativa, que manifesta um intercâmbio das relações gramaticais de 

argumentos representativos dos papéis temáticos. (CAMACHO, 2003, p.92). 

No entendimento de Camacho (2002, p. 231), a partir de Dik (1989), a passiva é 

uma representação correspondente de um mesmo EsCo, a partir do ponto de vista do paciente 

e não do agente, como ocorre com a ativa. Assim, essas vozes são duas formas diferentes que 

apresentam uma mesma estrutura no nível subjacente. Bertoque (2010, p. 59) explica que “se 

a ativa é a voz que caracteriza o argumento do qual parte o processo, a passiva evidencia o 

argumento afetado pelo processo”.  

Nesse sentido, há o envolvimento da perspectivização, pela qual um evento pode 

ser visto ou descrito a partir do ponto de vista do agente e iniciador do processo, ou do ponto 

de vista do paciente afetado pelo processo, que neste caso ocuparia a função sintática de 

sujeito sentencial, ou seja, a possibilidade de reorientação e manipulação dos papéis 

semânticos envolvidos em um mesmo EsCo permite a criação de uma sentença na voz 

passiva. 

No português brasileiro, a possibilidade de construção de uma passiva, em termos 

unicamente semânticos, está condicionada à presença de um verbo de ação. Para a formulação 

de uma sentença passiva são centrais dois domínios funcionais: detransitividade e topicalidade 

do paciente; reservando-se para a questão da impessoalidade do agente, um lugar secundário 

no processo. Além de a voz passiva mudar consideravelmente a transitividade, é recorrente a 

supressão do constituinte agentivo, fato que é determinado pela perspectivização 

(CAMACHO, 2002, p. 250). 

Um evento transitivo prototípico envolve um agente (causa saliente); um paciente 

(efeito saliente); e um evento não durativo, completo e perfectivo (cf. GIVÓN, 1984). Um 

verbo sintaticamente transitivo e semanticamente de ação atende melhor esse tipo de 

predicação. 

Estruturalmente, a voz passiva é elaborada pela presença de um verbo auxiliar em 

qualquer tempo verbal, seguido de um verbo principal na forma nominal de particípio 

passado, com a presença ou não do sintagma agentivo. Portanto, em uma construção passiva 

prototípica teríamos a seguinte configuração sintática: 
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 S + [aux + particípio] SV 

 SN1 + [aux + particípio] SV 

 S [(Pac) paciente/não controlador] + [aux + particípio] SV 

 

(40) não ::: eu… graças a Deus nunca fui injeitado. FG – GO - INF2: JCR – GR 2 – 

MASC. 

 

Na ocorrência (40) temos uma passiva em que há a omissão do sintagma agentivo, 

prevalecendo as características apresentadas por Camacho (2002) de detransitividade e 

topicalidade. Considerando a semântica do verbo da oração “enjeitar”, empregado na acepção 

de rejeição, é presumível que realmente não haja a necessidade da entidade agentiva, haja 

vista que o emprego se dá em um uso generalizado equivalente a “ser aceito socialmente”. Em 

vista disso, a melhor opção realmente seria a voz passiva, perspectivizando o paciente, uma 

vez que o efeito de sentido de EU nunca fui enjeitado é muito mais forte do que nunca 

enjeitaram a MIM.  

Givón (1990) considera a voz passiva como a construção que possui uma 

complexidade multidimensional mais ampla, isso porque é a voz que altera a estrutura básica 

da oração, podendo, ainda, suprimir o argumento agentivo. Para Givón (1990, p. 564), o 

maior componente funcional da passiva é a transitividade, e o diferencial nessas construções é 

a função pragmática de atribuição tópica.  

Para Benveniste (2005), contrariando a prescrição da GT e alguns funcionalistas, 

a voz passiva não representa a opositora direta da voz ativa. Ela é antes um subtipo da voz 

média, uma vez que, sua construção implica o afetamento do sujeito. O sujeito encontra-se no 

interior do processo do EsCo, servindo-lhe de sede. E esse é o fator semântico que caracteriza 

a voz média, por isso, entende a passiva como um subtipo de média.  

Benveniste (2005, p. 183) explica que “no desenvolvimento geral das línguas 

indo-européias, os comparatistas estabeleceram há muito tempo que o passivo é uma 

modalidade do médio, do qual procede e com o qual guarda laços estreitos mesmo depois de 

constituir-se em categoria distinta.”  

Embora a passiva requeira as mesmas condições semânticas de produção de uma 

ativa (agente desencadeador; verbo de ação; paciente afetado), ela é mais um processo de 

topicalização do paciente, promovido à função sintática de sujeito, do que uma forma oposta à 
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voz ativa. A voz passiva e a voz ativa possuem as mesmas propriedades semânticas, mas, 

devido à perspectiva, via transitividade e pragmática; à focalização e à reordenação semântica 

de uma mesma estrutura subjacente, apresentam diferentes estruturas sentenciais. Os efeitos 

de sentidos que elas produzem também são diferentes. 

 

 

3.4 Voz impessoal 

 

 A voz impessoal, em alguns casos, é concebida na Gramática Tradicional como 

passiva sintética. Ela “é constituída por um verbo na 3ª pessoa, na forma ativa combinada com 

o pronome se, na função de apassivador, tradicional qualificação do clítico, quando se reporta 

a um sujeito de 3ª pessoa que, na representação lingüística, não figura como sujeito ativo” 

(CAMACHO, 2002, p.233). 

Para Camacho (2002, p. 280), a voz impessoal é a que mais se aproxima da 

construção passiva quanto às propriedades semânticas, sobretudo porque ambas têm uma 

vasta ocorrência com verbos de ação.  Para ele, a impessoal seria um subtipo da média, 

porque há “um caráter desindividualizante ou impessoalizador, com a indeterminação da 

entidade prototipicamente agentiva”. 

São apresentadas por Camacho (2002, p. 280), conforme a proposta de Bacelar do 

Nascimento e Martins (s.d.), algumas características da voz impessoal, as quais a tornam mais 

próxima da voz passiva: 

i. A construção só é possível com predicados que também aceitam a passiva; 

ii. As restrições de seleção sobre o sujeito e sobre o objeto do esquema de 

predicado subjacente são idênticas; 

iii. A construção impessoal acarreta um argumento agentivo, que, embora 

tenha a manifestação formal obrigatoriamente suprimida, fica 

necessariamente subtendido. 

 A diferença entre a passiva e a impessoal é que nesta ocorre a eliminação do 

sujeito agentivo em favor do predomínio da ação verbal. Conforme Camacho, “obtém-se, 

assim, uma construção que predomina a ação verbal reportada ao paciente pelo clítico 

apassivador” (2002, p. 233). O clítico não apresenta uma relação anafórica e nem é 
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correferencial ao SN sujeito, ele está no lugar do sujeito, por isso é entendido como um 

morfema sinalizador da passiva (CAMACHO, 2002, p. 280). 

 A eliminação do agente, além de fazer prevalecer a ação verbal, implica a 

manifestação da impessoalidade, uma vez que as impessoais não autorizam a manifestação 

formal de um SN agentivo. O processo apresenta-se por si mesmo, independe da presença de 

entidades referentes ou motivadoras.   

Camacho (2002, p. 251) ilustra esta distinção entre as vozes a partir dos seguintes 

exemplos: 

 

(41)      a) João quebrou o vidro da janela. 

    b) O vidro da janela foi quebrado (por João). 

    c) O vidro da janela (se) quebrou (? por João). 

 

 

No exemplo (41a), o sujeito é agentivo [+humano, +animado, + concreto]; o 

processo verbal indica uma ação, portanto, é [+din], [+cont], [+tel]. Há a presença de Arg1 e 

Arg2, respectivamente, o que provoca a ação e o que é afetado por ela. Essas são as condições 

básicas para uma voz ativa prototípica, que, por sua vez, reanalisada transforma-se em uma 

passiva prototípica como ocorre em (41b). 

Em (41 “b” e “c”) ocorre uma topicalização do paciente, que passa a exercer a 

função sintática de sujeito, desprezando o termo agentivo, menos em “b”, e totalmente em 

“c”. Para “c”, há duas opções para se obter uma impessoal: i) quebrou-se o vidro da janela e 

ii) se quebrou o vidro da janela. Camacho (2002, p.281) explica que “igualmente ocorre nas 

construções passivas, a função semântica do objeto na ativa potencial correspondente é de 

meta, que representa entidades afetadas ou efetuadas, e o sujeito na ativa potencial 

corresponde a uma entidade agentiva”. Isso pode ser atestado pelo exemplo apresentado: 

 

 

Impessoal:  Quebrou-se o vidro. 

Ativa:            João (Suj Ag) quebrou o vidro (Obj Pac) 

 

Para Givón (1990), a impessoal é a voz detransitiva por excelência, tendo em vista 

que, ao contrário da passiva, não admite uma reordenação semântica da predicação: não 

permite a manifestação de uma entidade agentiva e restringe a promoção pragmática e 
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sintática do paciente. Além do que, uma transitividade prototípica envolve necessariamente 

um agente e um paciente na estrutura oracional, e na impessoal, não há a presença do agente.  

A distinção da voz impessoal é um ponto de controvérsia entre os teóricos, 

exatamente pela possibilidade de semelhança sintática entre o que alguns autores chamam de 

“passiva sintética”. A esse respeito, Castilho (2010, p. 481), a partir de um estudo diacrônico, 

explica que, na verdade, o que sempre houve foi a passiva pronominal, acompanhada do 

complemento agente. Entretanto, com a entrada do pronome reflexivo houve alterações na 

estrutura, comprometendo o sentido passivo e surgindo o sentido de indeterminação do 

sujeito. Assim, desapareceu a concordância com o sujeito, que, por sua vez, foi reanalisado 

como objeto. No exemplo que ele apresenta  

 

(42) Vende-se flores  

 

o termo “flores” seria o sujeito passivo da sentença. 

 Não obstante esses problemas que ainda esperam por solução, sustentaremos 

nossa análise na proposta de Camacho (2002), para quem uma impessoal clítica prototípica 

apresentaria a seguinte estrutura: 

  

V (clítico se) + O 

V [determinante] + SN2 

V [ação] (se) + O [(Pac) afetado/não control] 

 

A voz impessoal também pode ocorrer na forma não clítica. O verbo permanece 

na forma ativa, em 3ª pessoa singular ou plural, contudo sem a presença do clítico. Nesse 

caso, o sujeito também não é explícito. Tradicionalmente, chamam essa forma de 

indeterminação do sujeito. O exemplo seguinte é proposto por Camacho (2002, p. 281) para 

explicar esse tipo de construção: 

 

(43) faz esse refogado e põe tomate, um ou dois tomates. 

 

Existe na voz impessoal, uma concentração do domínio impessoalidade em 

detrimento dos domínios detransitividade e topicalidade, exatamente porque a motivação 

pragmática desta voz é a expressão do que está na predicação, e não do constituinte agentivo; 
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se não há o constituinte agentivo, logo a transitividade não ocorre, cedendo lugar à 

detransitividade. Entendemos que o domínio da impessoalidade de fato é posto em relevo, por 

outro lado, não podemos discordar de Givón (1990) de que há também uma predominância da 

detransividade, haja vista que, para ocorrer a transitividade, deve haver a presença de um 

sujeito, que em sua maioria é semanticamente o agente.  

 

 

3.5 Voz média, voz reflexiva e voz recíproca 

 

Nesta seção, apresentamos a voz chamada média, a reflexiva e a recíproca, 

buscando estabelecer as distinções semânticas e formais existentes entre elas. Por vários 

motivos, existem diferentes concepções a respeito das suas classificações e dos limites entre 

elas, considerando-se especialmente que a média pronominal e a reflexiva apresentam 

sentidos e formas semelhantes: a ação descrita na predicação incide sobre o próprio sujeito, e 

possuem a marca pronominal distintiva se. Recorremos prioritariamente a Benveniste (2005), 

Camacho (2002, 2003) e Kemmer (1993, 1994) para estabelecermos os critérios de distinção 

dos tipos de voz, os quais serão considerados na análise. Como esses tipos se correlacionam 

também pela presença do pronome, antes faremos uma abordagem das funções que ele pode 

desempenhar na oração.  

 

 

3.5.1 O pronome: sua classificação e seu uso 

 

 Inicialmente, é preciso que fique clara a significação assumida pelo termo 

reflexivo no contexto de voz. O item lexical “reflexivo” é empregado para designar todo 

pronome relacionado às construções de voz média, reflexiva, recíproca, impessoal e ergativa. 

Alguns autores reconhecem a existência das formas “passivas reflexivas”, “impessoais 

reflexivas” e de outras mais, que não serão consideradas neste trabalho. Portanto, não se deve 

confundir o termo “reflexivo” como o pronome empregado apenas junto à voz reflexiva. 

O pronome “reflexivo” é formado por um clítico em sua forma átona, para os 

casos de construções prototípicas, e em sua forma tônica para os casos de “formas lexicais 
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alternativas” ou “de reforço” 21. Eles 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 

possuem significação própria, ou seja, são palavras gramaticais.  

 Primeiramente, é necessário esclarecer algo que já vem sendo dito e reiterado ao 

longo deste trabalho a respeito da classificação e da nomenclatura relativas aos verbos 

conjugados com pronomes.  

Existe entre os teóricos da área um consenso de que esses são verbos 

acompanhados por pronomes, porém, não há uma unanimidade quanto à classificação dos 

pronomes e do tipo de relação que eles estabelecem com os verbos. O consenso que existe é 

sobre os verbos serem pronominais. Entretanto, os teóricos divergem sobre o que entendem 

por pronominal. Para alguns, essa característica está vinculada à voz média; para outros, em 

qualquer voz que se realize junto ao pronome o verbo é classificado como pronominal; e, para 

uma maioria, pronominais são os verbos que a GT prescreve como realizáveis junto ao 

pronome, a exemplo de “lembrar-se”, “esquecer-se”, “sentir-se” etc. No caso destes verbos, 

alguns teóricos insistem em afirmar que são simplesmente pronominais e que ou o pronome é 

somente uma partícula de reforço ou que já nem tem um estatuto significativo. 

A Gramática Tradicional propôs a distinção entre verbos essencialmente 

pronominal e acidentalmente pronominal. Nos primeiros, os pronomes nunca podem ser 

substituídos por outros termos, que comprometem o sentido do verbo e da oração, já nos 

segundos os pronomes podem ser substituídos por outros termos, haja vista que, neste caso, 

eles cumprem a função de objetos. Assim, os verbos acidentalmente, quando têm seus 

pronomes substituídos por outros termos, não sofrem alteração de sentido e nem a estrutura 

sintática é comprometida. Essa distinção foi acolhida em muitos estudos sobre o pronome, 

inclusive os de bases funcionalistas. Camacho (2002) segue esse mesmo raciocínio, 

acrescentando que no caso da troca do pronome por outro termo, a oração deverá ir para a voz 

ativa.  

 

                                                           
21A expressão “formas lexicais alternativas” foi por mim designada, a partir do que consta em 

Camacho (2003) e Kemmer (1993) sobre formas de “reforço”, e ainda em Mateus et al (2003). Elas 

são as construções que, a partir da combinação artigo/preposição + pronome e dos termos outro, 

mesmo, próprio, que substituem o pronome reflexivo ou reforçam o seu sentido, especialmente no 

caso dos recíprocos. 
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 Neste trabalho, adotamos o seguinte critério: 

i) Pronominais: todos os verbos que por qualquer motivação são empregados junto 

ao pronome, não importam se é por determinação da voz, se é um verbo que só se 

emprega com pronome. Estando adjungido a um pronome clítico, o verbo será 

pronominal; 

ii) Inerentemente pronominais: aqueles casos raríssimos em que, só e somente só, são 

empregados junto ao pronome22.  

Quando os pronomes são requeridos pela valência, têm um valor representativo de 

argumentos verbais, colocados antes ou depois do verbo no PE e, predominantemente, antes 

no PB23 (CASTILHO, 2010, p. 483).  

Para Mateus et al (2003, p. 827), os pronomes  podem também exercer uma 

função predicativa, ou revestir-se de propriedades morfossintáticas, que são inerentes a alguns 

sufixos derivacionais, conforme se pode depreender da  sentença Os sucos derramaram-se 

devido ao balanço do navio. Segundo as autoras, o se desempenha o papel de transformar o 

verbo derramar (transitivo) em um verbo intransitivo. Nesse caso, configurar-se-ia uma 

ergatividade.  

 

Os pronomes anafóricos reflexivos são os seguintes: 

 

 

 

Enquanto argumentos, requeridos valencialmente pelo verbo, esses pronomes 

podem ser complementos e exercer diferentes funções sintáticas.  

Quando acompanham verbos inerentemente pronominais como “queixar-se”, 

“arrepender-se”, eles são partes integrantes destes verbos, e por consequência destituídos de 

significação sintática ou semântica (NEVES, 2003).  

Em Neves24 (2000), temos a distinção entre a função de um pronome como 

complemento que são os casos de: “ver-se”, “olhar-se”, “conhecer-se”, “encontrar-se”, “ferir-

                                                           
22 Na análise nos referimos constantemente aos termos essencialmente e acidentalmente, porém 

fazendo alusão a outros trabalhos com os quais dialogamos.  
23PE – Português Europeu; PB – Português Brasileiro  
24Neves (2000, 2003) não explicita nominalmente, mas podemos entender a respeito do  que ela chama 

de verbos que requerem complementos, está se referindo aos  reflexivos, e os pronominais são 

me  -  te-  se-  nos  -  vos  -  se 
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se”, “enfrentar-se”, e outros nos quais o pronome é parte integrante dos chamados verbos 

pronominais como: “admirar-se”, “comover-se”, “decidir-se”, “concentrar-se”, “decompor-

se”, “fatigar-se”, “sentar-se”, “bronzear-se” etc.  

Os pronomes que são marcadores mediais têm a função de indicar que a ação 

verbal centra-se somente no sujeito (CAMACHO, 2002). 

Para Pereira (2007), a forma pronominal refere-se a um verbo com um pronome 

que concorda com a mesma pessoa do sujeito, ela pode ser obrigatória ou facultativa, e ocorre 

em verbos de ação, estado, e processo (cf. Borba, 1991). Portanto, todo verbo que é 

acompanhado por um pronome é chamado de pronominal, alguns dos exemplos apresentados 

de uso obrigatório são “abaixar-se”, “sentir-se”, “situar-se”, e de uso opcional são “sentar-

se”, “abrir-se”, “trajar-se”. 

A seguir trataremos das distinções entre o que é considerado voz média e o que é 

reflexiva e recíproca, em termos semânticos e sintáticos. 

 

 

3.5.2 A voz média 

 

Nesta seção, examinamos a voz média a partir das proposições teóricas de 

Benveniste (2005), de Camacho (2002, 2003) e de Kemmer (1993, 1994). Reservamos um 

espaço específico para a discussão da voz média, uma vez que: i) sob o seu domínio 

semântico está a maioria das construções que requerem o uso do pronome clítico; ii) a maioria 

dos verbos que são empregados junto ao pronome pertencem à voz média e não à reflexiva; 

iii) a voz média apresenta semelhanças semânticas e formais com as vozes reflexivas e 

recíprocas, impessoais, passivas e os casos de ergativos reflexivos. 

 

 

3.5.2.1 A voz média segundo Benveniste  

 

A proposta de Benveniste (2005) sobre a voz média baseia-se no estado do verbo, que, 

no indo-europeu, caracteriza-se pela oposição das diáteses ativa e média, cujo significado 

                                                                                                                                                                                     
considerados  médios. Ela faz essa distinção estabelecendo uma correlação com Camacho (2002, 

2003). 
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desta oposição reside na categorização do verbo. Essa é uma ideia contrária à da gramática 

tradicional. 

Em lugar da tradicional oposição entre ativo e passivo, Benveniste (2005) propõe 

que a forma ativa se opõe primeiramente à média e, depois à passiva, que é considerada como 

uma modalidade da média. A oposição entre as formas passiva e ativa pode ser ilustrada, de 

modo simplista, pela relação entre “ação praticada”, para o ativo, e “ação sofrida”, para o 

passivo. Entretanto, esse raciocínio não é aplicável na relação ativo e médio a fim de que se 

justifique uma oposição, por isso, para explicar sua proposta, o autor recorre à noção de 

diátese, pois toda forma verbal pertence a uma diátese ou a outra.  

Como o autor considera que no indo-europeu verbo faz referência apenas ao 

sujeito e não ao objeto, ele conceitua a voz como sendo “a diátese fundamental do sujeito no 

verbo; denota uma certa atitude do sujeito relativamente ao processo, e por meio dessa atitude 

esse processo se encontra determinado no seu princípio” (BENVENISTE, 2005, p. 185).  

A partir desse raciocínio, Benveniste fundamenta-se na distinção feita por Panini 

entre parasmaipada “palavra para uma outra” (= ativo),  e atmanepada “palavra para si” = 

(médio), para elucidar critérios de natureza linguística e ir além da fórmula a que chegaram os 

comparatistas de que “o médio indicaria somente uma certa relação da ação com o sujeito, ou 

um ‘interesse’ do sujeito na ação” (BENVENISTE, 2005, p.185).  

Assim, unindo a concepção de Panini ao fato de que alguns verbos no latim eram 

somente ativos ou somente médios, Benveniste (2005) apresenta uma comparação entre duas 

classes diferentes (ativos e médios), considerando o mesmo verbo nas línguas sânscrito, grego 

e latim, a saber: 

i) somente ativos: ir, viver, escorrer, rastejar, recuar, soprar (falando de vento) 

comer, beber, dar. 

ii) somente médios: nascer, morrer, seguir, ligar-se a um movimento, ser 

senhor, estar deitado, voltar para um lugar familiar, desfrutar, ter proveito, 

sofrer, suportar, sentir uma agitação mental, tomar medidas, falar, etc.  

Comparando os verbos acima quanto à “atitude do sujeito em relação ao 

processo” e à “relação da ação com o sujeito”, percebe-se que os verbos em (i) manifestam 

sempre uma atitude do sujeito em relação ao processo, sendo impossível que este sujeito seja 

sede do processo, “que se efetua a partir do sujeito e fora dele” (BENVENISTE, 2005, p. 

187).  
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Já os verbos relacionados em (ii) indicam processos em que “o sujeito é a sede; o 

sujeito está no interior do processo” (BENVENISTE, 2005, p. 187). Fundamentando-se na 

distinção entre “interior” e “exterior” em relação ao processo, Benveniste sustenta que, em 

princípio, a oposição à voz média é a voz ativa. Na voz média, o sujeito é interior, sede do 

processo, e na ativa ele é externo à ação verbal porque ela se realiza a partir dele.  

Nos verbos de dupla diátese aplica-se o mesmo raciocínio de “exterior” ou 

“interior” ao processo, e de agente quando o sujeito efetua a ação (ativo); nos casos em que 

sujeito efetua e é afetado ocorre a voz média. Seguem alguns exemplos de sentenças que 

elaboramos a partir dos exemplos de verbos testados por Benveniste: 

 

(44) João (Suj. Ag) deu o presente (Ob. Pac) para sua irmã. (Ob. Rec)  

   EsCo: Atividade [+tel], Ação [+cont], Evento [+din] 

 

Em (44), o sujeito expressa uma atitude em relação ao processo e não pode sediá-

lo, porque, embora parta do sujeito, ocorre fora dele. No exemplo seguinte,  

 

(45) João (Suj Proc) morreu. 

EsCo: Mudança [+tel], Processo [-cont], Situação [-din] 

 

o verbo “morrer” é classificado somente como médio, portanto é lugar do processo e o sujeito 

está em seu interior. Já em relação ao verbo “dar”, o sujeito está totalmente exterior ao 

processo. Assim, pela oposição “interior” e “exterior” ao processo, a voz média é que 

primeiramente se opõe à ativa, e não a passiva que se opõe à ativa. Já em 

 

(46) O presente foi dado por João.  

 

o sujeito (presente) é centro do processo, que é uma característica semântica básica da voz 

média. Formalmente, a oração apresenta sujeito e verbo (auxiliar + particípio), característica 

formal da voz passiva. A propriedade de ser “interior” ao processo ocorre primeiramente na 

voz média, e somente depois na forma passiva, que é construída a partir de uma ativa. Nesse 

sentido, é que Benveniste considera a passiva uma modalidade da média.  

 O próprio autor esclarece que  
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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. (BENVENISTE, 2005, p. 187) 

 

Portanto, em termos de Benveniste, a voz média é caracterizada como diátese 

interna, em que o sujeito é sede do processo verbal que acontece em seu interior. Juntamente 

com a noção de diátese, ele associa as marcas de pessoa e de número, que se relacionam a fim 

de caracterizar a desinência verbal. Cria-se uma relação solidária entre morfemas e funções 

semânticas, definindo-se a relação do sujeito com o processo verbal. Diferentemente das 

variações modo-temporais, que afetam a representação do processo, porém são independentes 

da situação do sujeito, a voz depende essencialmente do sujeito. 

Bertoque (2010, p. 55) explica que, segundo Benveniste, é possível distinguir a 

voz média clítica e a não clítica, e que, no caso da não clítica, como apresenta a mesma forma 

da ativa, qualquer possível dúvida será desfeita considerando-se a transitividade. A autora 

apresenta os exemplos de “Ramiro abriu a porta” e “A porta abriu”. Na primeira sentença, a 

transitividade é alta, como é de esperar para sentenças na voz ativa, já na segunda, a 

transitividade é mais baixa, característica das sentenças na voz passiva.  

Assim, a voz média caracteriza-se semanticamente pelo fato de que o sujeito é 

interior ao processo verbal e é por ele afetado. Formalmente, ela ocorre nas formas clíticas, 

com a presença do pronome e não clítica, sem a presença do pronome.  

 

 

3.5.2.2 As vozes média, reflexiva e recíproca na perspectiva de Camacho e de Kemmer 

 

Para Camacho (2002), a voz média se inclui no mesmo domínio funcional da voz 

impessoal e se caracteriza pela formulação sentencial de um verbo na voz ativa acrescido de 

um clítico anafórico ao sujeito, cuja ocorrência prototípica é a que a tradição denomina de 

reflexiva. 

Originalmente, a voz média refere-se, via gramática tradicional, a uma categoria 

flexional do verbo em grego clássico, tanto pela forma como pela função (CAMACHO, 2002, 

p. 291). Quanto à função, Lyons (1979 apud CAMACHO, 2002, p. 291) diz que deveria 

“expressar eventos em que a ação afeta o sujeito do verbo ou seus interesses”. Sobre a forma, 
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Câmara Jr (1972) apud Camacho (2002, p. 291) esclarece que “[...] corresponde 

sintaticamente a uma construção em que à forma do verbo na voz ativa se acrescenta um 

pronome adverbial átono, referente à pessoa do sujeito, e a função que veicula é a de uma 

integração na ação que dele parte.” (grifo nosso).  

A partir de Camacho (2002) inferimos que em Lyons (1979) tem-se a noção 

semântica de afetamento do sujeito, que é inerente à maioria das concepções sobre a voz 

média. Câmara Jr. (1972), além de mencionar o afetamento, destaca o aspecto formal, 

morfológico do pronome, conforme a flexão de número e de pessoa em relação ao sujeito.  

Na opinião de Camacho (2002), existe uma diferença entre a média e a reflexiva e 

a recíproca. Ela reside no fato de que nas médias o clítico não preenche uma posição 

estrutural de Arg2 em um SN2. Ou seja, o verbo não solicita dois argumentos, que 

mantenham um mesmo referente sujeito. Ele explica que  

 

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 este raciocínio, ele apresenta os seguintes exemplos: 

 

(47) a) a melhor maneira que ele encontrava para se defender era atacando. 

                                   (CAMACHO, 2003, p. 94) 

    b) é que ela realmente procura se aperfeiçoa (r) dentro daquilo que faz. 

                                                                                              (CAMACHO, 2002, p. 293) 

 

 Em (47a) o verbo (“defender”) solicita dois argumentos na estrutura argumental, 

que remetem a um único referente, codificado na oração pelo pronome “ele”. O SN2 é 

ocupado pelo clítico se, que é anafórico e correferencial ao sujeito. O pronome, neste caso, 

ocupa uma posição de argumento. Isso pode ser comprovado através da sua substituição por 

qualquer nome. Ao se fazer uma comutação da sentença para a voz ativa, é mantida a 

integridade semântica do verbo e da estrutura sintática da sentença, como em “a melhor 

maneira que ele encontrava para defender a ideia era atacando”. Assim sendo, a função do 

pronome é indicar a voz reflexiva, em que o sujeito é agente e afetado pelo processo verbal. 
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 Por outro lado, em (47b), o se é um SN não argumental, pois não é solicitado pelo 

verbo, logo não existem duas posições para serem preenchidas, assim ele é somente anafórico 

ao sujeito. A troca do pronome por outro termo nessa sentença não é possível, uma vez que 

ele não é um co-indexador. Considerando que “aperfeiçoar” é um verbo transitivo, o se é 

considerado um redutor de argumentos. Neste caso, ele reduz o segundo argumento, logo, 

trata-se de voz média.  

  Até então, para Camacho (2002), a diferença entre a voz média, e a voz reflexiva 

e a voz recíproca, encontra-se no pronome. Isso parece simplificar demais uma questão de 

tamanha complexidade. Entretanto, suas explicações pautam-se na funcionalidade 

significativa do pronome, enquanto argumento requerido, no primeiro caso, e da não 

funcionalidade como argumento, no caso da voz média. Em outras palavras, em (47a), o 

clítico representa um termo requerido valencialmente no esquema argumental, mas em (47b), 

ele é ‘apenas’ um marcador medial sem posição valencial. O pronome, então, exerce duas 

funções diferentes, no caso da marca para a voz média, o próprio Camacho (2002) a define 

como um critério formal para distinção desta voz. 

Pelas distinções de Camacho, a reflexividade é mais relacionada com verbos 

semanticamente de ação, cujos sujeitos são animados e humanos. A média se manifesta em 

predicados monoargumentais, preferencialmente de processo, nos quais o evento não é 

resultado de outra entidade causativa. 

O sujeito, no caso da média, é interior ao processo, conforme Benveniste (2005), 

ou simplesmente afetado, sem, porém, haver uma ação explícita, física e humana. Os 

exemplos de Camacho (2002, p. 296) para esses casos são os seguintes:  

 

(48) a) João cortou o bolo. 

   b) João cortou-se 

   c) a palavra mesma por si já se explica 

   d) a gente se desgasta mais. 

 

 A capacidade de desencadear uma ação é mais prototípica em “João” e inexistente 

em “bolo”. Assim, em (48 “a” e “b”) o sujeito é (+ animado, + humano) e o verbo indica 

(+ação). Em (48b) existe uma ação física e um afetamento do sujeito, caracterizando a 

reflexiva. Por outro lado, em (48 “c” e “d”) os eventos são processos, os sujeitos inanimados, 

os verbos não implicam em ações e não são resultados causativos de outras entidades, 
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caracterizando, dessa maneira, a voz média. Nesses casos, “o sujeito parece ter alguma 

qualidade própria para gerar o processo que só dele emana” (CAMACHO, 2002, p. 296). 

 O pronome clítico em (48b) é um argumento valencial requerido pela predicação e 

exerce o papel anafórico e correferencial ao sujeito (Arg1). Esse pronome pode ser substituído 

por qualquer outro termo do mesmo paradigma que o sentido do verbo mantém-se inalterado, 

como, por exemplo, ocorre em (48a). Isso prova que o pronome assume uma função sintática 

definida, de objeto. 

 Por outro lado, os clíticos que constam em (48c) e (48d) não admitem substituição 

por outros termos, sob pena de que a integridade do conteúdo da sentença seja comprometido. 

Nos três exemplos com o pronome ocorre “fechamento semântico do predicado” 25, ou seja, o 

afetamento do sujeito. E, a diferença consiste no fato de que na reflexiva (48b), ele é 

anafórico e correferencial ao sujeito, já nas médias (48c) e (48b), ele é apenas anafórico ao 

sujeito (CAMACHO, 2002, p. 294). 

 Camacho (2003) alerta também sobre o fato de que as construções médias não 

admitem a permuta do clítico por expressões que ele intitula de reforço, tais como a si mesmo, 

por si mesma, a si próprio, um ao outro, etc. Para ele, essas expressões são admissíveis como 

mecanismos de diferenciação entre reflexivas e recíprocas. 

 Como em português não há uma expressão desinencial que permita distinguir a 

diátese ativa da diátese média, isso é feito com a presença do clítico ssee. Então, os pronomes 

servem para marcar tanto construções médias quanto reflexivas recíprocas. Os correlatos 

morfossintáticos de uma construção em voz média são os verbos pronominais26, e o efeito 

semântico indica o “fechamento do predicado sobre o seu sujeito”, conforme explica 

Camacho (2002, p. 294). Esse mesmo valor semântico também está nas reflexivas e nas 

recíprocas, e a distinção das funções do clítico estabelece a diferença entre essas vozes. 

 Camacho (2003) atenta para o fato de que as médias não poderiam se limitar ao 

“efeito semântico da entidade na função de sujeito na predicação” envolvendo verbos 

dinâmicos e não controlados (verbos de processo), uma vez que isso deixaria de fora da 

classificação da voz média construções com um grande número de verbos pronominais, 

                                                           
25 A expressão “fechamento semântico do predicado” é empregada por Camacho (2003) para expressar 

que nessas orações, em função da presença do pronome, a significação é obtida pela relação entre o 

sujeito e o verbo, não necessitando sintaticamente de outros termos, por isso, ela fecha-se na 

predicação não saindo do âmbito do sujeito. 
26Conforme o que consta em Camacho (2002, 2003), ele faz uma associação de equivalência entre o 

que chama de verbos pronominais e médios. Outra distinção feita por ele é sobre os inerentemente 

pronominais, como o caso de “queixar-se,” que nunca deveria ocorrer sem a presença do pronome. 
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porque dentre eles estão verbos que apresentam predicações dinâmicas e de controle (verbos 

de ação) bem como não dinâmicas e controladas (verbos estativos). Assim, ele encontra, nas 

propostas teóricas de Klaiman (1988 apud Camacho, 2002) e de Kemmer (1994) uma 

elaboração diferenciada da noção de afetamento do sujeito a partir da consideração das classes 

semânticas do verbo e de um continuum que vai do ponto Inicial ao Ponto de Chegada. 

Kemmer (1993, p. 15) apresenta um estudo tipológico de natureza semântico-

cognitiva sobre os sistemas mediais, chamado de domínio semântico da média. Nele, são 

classificadas situações relevantes, que ocorrem na mente ou no corpo (tipos de situação 

medial).27 Kemmer faz uma associação entre os usos médios e os tipos de situações médias, 

de modo a classificá-los no domínio médio. Muitos dos verbos que a autora inclui na classe 

dos médios são considerados reflexivos por outros autores e também por nós. Isso confirma a 

instabilidade da definição do conceito de voz, especialmente de voz média, que para muitos 

autores é sinônimo de ergativa28 ou reflexiva.  

O quadro seguinte apresenta essas situações e exemplos de verbos em cada uma 

delas. Kemmer (1993) propõe dez classes semânticas, às quais Pereira (2007) acrescenta mais 

duas, outros atos de fala e passiva e impessoal, que também integraremos ao nosso trabalho. 

Optamos pela exposição detalhada da proposta, uma vez que ela se mostra útil para a análise 

pretendida, muito embora, a consideramos mais como possibilidade de caracterização, por 

serem situações relevantes para a questão da voz média, do que uma categorização rígida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 The situation types expressed by the middle marker will be termed middle uses or middle 

situations types; the middle uses together constitute the middle domain.(KEMMER, 1993, p.15, 

grifo do autor) 
28 Cf. Perini (2008); Lyons (1969 apud KEMMER, 1993). 
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Quadro 3.1: Classes verbais semanticamente médias basedado em Kemmer, 1993 

Classe semântica Definição Exemplos 

 

1. Cuidado 

corporal 

Ações executadas pelo 

indivíduo nele mesmo  

banhar-se, barbear-se, enfeitar-se  

lavar-se, vestir-se 

2. Movimento não-

translacional 

Mudança na configuração do 

corpo, em relação a sua 

localização 

abaixar-se, esticar-se, inclinar-se, 

virar-se  

3. Mudança na 

postura corporal 

Mudança na postura do corpo 

em relação a uma localização 

ajoelhar-se, deitar-se, levantar-se, 

sentar-se – sempre em relação a 

uma localização  

4. Movimento 

translacional 

Movimento através do espaço  aproximar-se, distanciar-se, 

mover-se, ir-se, separar-se 

5. Média de emoção Processos/estados mentais 

emotivos 

alarmar-se, alegrar-se, 

arrepender-se, assustar-se, 

chocar-se, consolar-se 

constranger-se, embaraçar-se, 

incomodar-se, ofender-se, sentir-

se, apegar-se, envolver-se  

6. Média de cognição Processos/estados mentais 

cognitivos 

decidir-se, esquecer-se, lembrar-

se, dar-se conta, preocupar-se 

7. Ato de fala emotivo Ato de fala de natureza emotiva  gabar-se, lamentar-se, queixar-se 

8. Outros atos de fala Atos de fala de natureza 

declarativa  

confessar-se, culpar-se, declarar-

se 

9. Média indireta A entidade agente é 

comumente, ou 

necessariamente o participante 

Recipiente ou beneficiário da 

ação 

apropriar-se, apossar-se  

10. Eventos 

naturalmente 

recíprocos 

Ações ou estados em que a 

relação entre os participantes é 

normalmente ou 

necessariamente, mútua   

abraçar-se, casar-se, 

cumprimentar-se, parecer-se 

11. Eventos 

espontâneos 

Processos que tipicamente são 

percebidos como ocorrendo 

sem a iniciação direta de um 

agente  

criar-se, desenvolver-se, originar-

se, estragar-se, tornar-se, 

transformar-se, recuperar-se 

12. Passiva e 

impessoal 

Ações ou processos que 

envolvem um agente não 

expresso  

O livro se vende bem. 

Isso não se diz. 

 

Esse quadro foi ampliado por Pereira (2007), quanto às classes e os exemplos, e 

por nós, quanto aos exemplos, a partir dos nossos respectivos corpora. Ele pode ser 

subdividido conforme características comuns aos eventos descritos. As classes de 1 a 4 
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referem- se a ações que uma pessoa (agente) executa em seu próprio favor (ao seu corpo), são 

ações mais características do tipo reflexivo propriamente dito, haja vista que elas implicam 

mais controle e mais volição.  

As classes descritas em 5, 6, 7 e 8 equivalem aos verbos chamados psicológicos, 

que sugerem relações mais abstratas, nas quais, normalmente, o termo que ocupa a função 

sintática de sujeito é Experienciador / Processado. Esses são os casos, em que para Kemmer 

(1993), é inexistente a distinção entre o Iniciador e o Ponto de Chegada. Entendemos que a 

inexistência é uma postura muito generalizadora, e preferimos o entendimento de que a 

distinção é mais difícil, mas não inexistente. 

A classe das médias indiretas sugere uma distinção maior entre as entidades 

envolvidas no processo, aproximando-se das reflexivas propriamente ditas.  

Os eventos naturalmente recíprocos, descritos em 10, aproximam-se das 

reflexivas propriamente ditas, porém com a exigência da ação mútua.  

Os eventos espontâneos incluem mudanças e transformações pelas quais a 

entidade envolvida normalmente é Paciente, embora tais eventos, em sua maioria, não 

requeiram um agente. Nesse sentido, para Kemmer (1993), não há muita distinção entre os 

eventos espontâneos e as passivas e impessoais.  

Kemmer (1993) argumenta que os EsCo descritos pelas classes são recorrentes em 

diversas línguas e, normalmente, tais línguas, como é o caso do  português, possuem uma 

única forma para a voz média e a reflexiva, ou seja, utilizam o mesmo marcador. 

Considerando esse raciocínio, Camacho (2003) entende que a voz média é uma categoria 

capaz de manifestar-se gramaticalmente.  

A classe semântica dos “eventos espontâneos” é considerada um tipo distinto dos 

outros domínios médios. Eles podem significar qualquer situação envolvendo uma entidade 

inerte que esteja sob mudança, o que pode gerar duas possibilidades linguísticas. Em uma 

primeira, o evento é tratado como gerado por uma causa direta, assim não se faz nenhuma 

referência direta ao causador: ele é considerado como ‘iniciador’ do evento e entidade 

afetada, ‘ponto de chegada’. Na segunda, nenhum participante pode assumir o papel ‘causal’, 

dessa forma, a entidade afetada é o principal participante nominal; é como se o evento 

acontecesse por si mesmo e não tivesse causador (KEMMER, 1993, p. 142). 

Camacho (2002, p. 296), explica que um verbo inerentemente pronominal é 

semanticamente orientado para a entidade na função semântica de processada (meta), logo o 

verbo é de processo, assim 
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a maioria dos casos de voz média manifesta predicados com argumento único 

processado e todo o evento é tomado como não sendo o resultado da ação de 

uma outra entidade causativa. O sujeito parece ter alguma qualidade própria 

para gerar o processo que então só dele emana. (CAMACHO, 2002, p. 296) 

 

 

(49) Maria se conscientizou das dificuldades do casamento. 

 

 A partir do exemplo (49), Camacho esclarece que ocorre uma leitura tipicamente 

média com um verbo inerentemente pronominal. 

Ainda pelo raciocínio de que os verbos “mediais” são aqueles que não permitem, 

de um ponto de vista semântico-cognitivo, a distinção entre dois participantes no processo, o 

autor considera os clíticos dos verbos “barbear-se”, “vestir-se”, “lavar-se” como marcadores 

mediais e não pronomes reflexivos. Supõe-se que essas atividades, humanos fazem em favor 

de si mesmos, e que o uso causativo delas é raro. Nesses casos, o usuário elabora sentenças de 

modo a explicar que está efetuando-as em favor de outros e não de si mesmas.  

 

(50) Após o banho, a tia vestiu o bebê com cuidado.  

 

No exemplo (50), para Camacho (2003, p. 97), observa-se a presença de um 

agente causando um efeito em um paciente. Na opinião do autor, é raro um verbo dessa 

natureza sendo usado como causativo. 

Já os casos dos verbos “morrer”, “cair”, “desaparecer” e “evoluir”, verbos mono- 

argumentais que, semanticamente, implicam o sujeito como entidade iniciadora e afetada pelo 

processo verbal, não são considerados médios. Primeiro, porque a medialidade pressupõe a 

transitividade alta, segundo, porque eles não apresentam a marcação pronominal. Logo, um 

critério básico para a configuração da voz média nos termos de Camacho (2002) é a presença 

da marca pronominal. Essa proposta vai de encontro com a de Benveniste exposta em 3.5.2.1 

cujo critério de caracterização da voz média é a ideia de o sujeito ser interior ao processo 

verbal, por isso, considera um verbo como “morrer” totalmente interno ao processo, e, por 

consequência, médio.  

Em português, como em outras línguas, existem verbos que são unicamente 

médios, como “queixar-se”, “apaixonar-se”, “encantar-se”; verbos médios que são também 

transitivos (biargumentais) “levantar-se”, “levantar”, e verbos reflexivos, que são os que 
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permitem comutação do pronome com outros termos do mesmo paradigma, ou seja, o verbo 

pode ser empregado nas vozes reflexiva e ativa. Assim, o verbo na voz reflexiva é seguido 

pelo pronome e, com a comutação, ele é substituído por um nome, e a voz é ativa. Nesse 

sentido, Kemmer (1993, p. 41) esclarece que diversos tipos de situações médias são 

proximamente relacionadas aos tipos reflexivos e, por isso, quando propõe a sua classificação, 

ela considera as características desses três grupos de verbos.  

Kemmer (1993) distingue a voz média e a voz reflexiva recíproca considerando a 

proximidade entre elas e a natureza semântica das médias, que possuem um só participante 

(iniciador / controlador do evento e entidade afetada).  

Além disso, Kemmer (1993) sustenta-se na noção de 

transitividade/detransitividade de Hopper e Thompson (1980) e de Givón (1984) para 

equacionar os domínios médio e reflexivo-recíproco. Para Givón, a distinção entre essas 

vozes está no grau de transitividade e, por meio de critérios pragmáticos e sintáticos, ele 

considera a voz média, assim como a passiva, a impessoal e a reflexiva como detransitivas, 

porque em graus diferentes apresentam um decréscimo de transitividade. A detransitividade 

apresenta três características, a saber: i) demoção do agente; ii) promoção de um elemento 

não-agente à função de tópico; iii) estativização do verbo: o evento é representado como 

estado resultante.  

Observem os exemplos de Camacho (2002, p. 299): 

 

(51) a) João virou-se 

   b) João virou a pedra. 

  

A esses exemplos, acrescento o seguinte: 

   c)  Virou-se a pedra.  

 

Além de recorrer à transitividade proposta por Givón (1984) para analisar os tipos 

de voz, Kemmer (1993) desenvolve também um esquema, considerando eventos que não 

envolvem transmissão de energia física, como é o caso dos transitivos com dois participantes 

distintos. As reflexivas e as médias envolvem um único participante. O protótipo da teoria 

desenvolvida considera que o único participante iniciador segue para um segundo, chamado 

                                                           
 Agramatical  
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ponto de chegada. Essa proposta, conhecida por relativa elaboração de evento, é na verdade 

uma refacção mais detalhada da proposta de transitividade de Givón (1984). 

Na proposta de Kemmer, as relações entre os termos da oração ocorrem pela 

mesma forma que em uma ação transitiva, entretanto envolvem apenas um participante e se 

processa no âmbito cognitivo, no qual a entidade iniciadora e a entidade receptora 

estabelecem um contato mental.  

Fundamentando-se no postulado de Haiman (1980), Kemmer (1993) diferencia as 

vozes considerando que nas reflexivas e nas recíprocas 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 apelando para o aspecto cognitivo. Os indivíduos têm que fazer as coisas para outras 

pessoas ou para si mesmas. Quando as coisas não são feitas em favor de outras pessoas, 

ocorre a reflexividade. 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). Nos casos de reflexividade, a autoconsciência é que faz com que 

o pronome átono se faça presente, ocupando o lugar do Arg2; a consciência de si mesmo seria 

marcada no próprio sujeito. 

O parâmetro de Kemmer é apresentado pela figura a seguir: 

 

Figura 3.1: Grau de distintividade dos participantes - continuum de Kemmer (1993, p. 209) 

 

               Evento dois participantes           Reflexivo          Médio                  Evento um participante 

   
  +                                                                                                             _ 
                                     Grau de distintividade dos participantes 

  

  

Este continuum propõe uma gradação entre eventos com dois participantes e com 

um participante, respectivamente, mais transitivos e menos transitivos. As construções médias 

e reflexivas são intermediárias a esses eventos. A proposta de Kemmer considera a 

perspectiva pela qual o evento é descrito, partindo de um participante chamado Iniciador e 

seguindo em direção ao outro participante, o Ponto de Chegada. Esse seria um evento 
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transitivo prototípico com duas entidades envolvidas, que desempenham dois papéis 

semânticos distintos. Pela mesma forma, os eventos reflexivo e recíproco ou o médio também 

envolvem dois papéis semânticos, mas a entidade referencial é a mesma. Nos dois primeiros 

tipos de eventos, é possível ocorrer uma distinção entre duas partes conceptuais discretas, no 

segundo não é possível essa distinção (KEMMER, 1993, p. 72). 

Quando iniciador e o ponto de chegada podem ser entidades distintas e os eventos 

se aproximam desse ponto do continuum são reflexivos; ao contrário, quando iniciador e 

ponto de chegada podem ser a mesma entidade, envolvendo um grau muito baixo de 

transitividade, e os eventos se aproximam desse ponto, são médios (KEMMER, 1993). 

A classificação semântica dos verbos, proposta por Kemmer, concentra-se, por 

um lado, em verbos que descrevem eventos corporais, por isso, ela classifica a média como 

uma categoria semanticamente unitária. Por outro lado, os verbos de atitude mental, que 

codificam médias de cognição, emoção e fala emotiva, normalmente implicam predicados 

menos transitivos. Assim, de acordo com a figura 3.1, o reflexivo se aproxima do transitivo 

porque, conceptualmente, há a exigência de dois participantes. O referente é único para 

iniciador e ponto de chegada, podendo haver a distinção dos papéis temáticos. A média está 

mais distante do evento transitivo, porém a ação verbal não sai do âmbito do sujeito e 

conceptualmente, é inadmissível o envolvimento de dois participantes no processo verbal. 

Em ambas as vozes há uma nuança de reflexividade, que se dá em grau. 

Kemmer (1993, p. 42), semelhantemente a Camacho (2003), propõe uma 

distinção entre tipos de reflexivas.  

 

i. Reflexiva direta: envolve um contexto reflexivo prototípico, ou seja, uma 

sentença simples que envolve em sua predicação dois participantes, dos quais, um 

deve ser Humano (Agente ou Experienciador), e o outro um Paciente. Os dois 

participantes devem se referir a uma mesma entidade. Alguns verbos são mais 

suscetíveis para essas construções, como “gostar”, “matar”, “adorar”, “ver”, 

“ferir”, “cortar” etc. Observe os exemplos de Kemmer (1993): 

 

I saw myself. (Eu vi a mim mesma.) 

He adores himself. (Ele adora a ele mesmo.) 

Mary stabbed herself. (Mary feriu a ela mesma.) 
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ii. Reflexiva indireta: o verbo evoca um evento com três participantes: agente, 

paciente, recipiente ou beneficiário, em que o recipiente ou beneficiário é 

correferencial ao agente.   

 

John built a house for himself. (John construiu uma casa para ele mesmo.) 

 

iii. Recíproca prototípica: o verbo evoca um evento em que há dois participantes que 

exercem a mesma função, um em relação ao outro. (Eles se amam) 

A partir das propostas de Camacho (2002, 2003) e Kemmer (1993, 1994) descritas 

anteriormente, infere-se que há em português as categorias da voz média e da voz reflexiva-

recíproca. Elas possuem em comum o fato de que o sujeito sintático é responsável por 

desencadear o evento descrito pelo EsCo, que se funde na mesma entidade referencial, que é o 

Iniciador e o Ponto de Chegada do evento. Ambas se diferenciam porque na média não é 

possível fazer uma distinção entre a entidade referencial, já nas reflexivas-recíprocas a 

entidade se divide em subpartes discretas, ou seja, implica a existência de dois participantes 

do processo verbal. Pelo aspecto morfossintático, as vozes possuem um único marcador para 

medialidade e para a reflexividade, o pronome clítico, que, no caso das médias, é apenas 

anafórico, nas reflexivas-recíprocas é anafórico e correferencial ao SN sujeito. E, ainda, a 

noção de reflexividade pode ocorrer com outras formas alternativas como “a si mesmo” e “a 

si próprio”. 

Para esses dois autores, que se sustentam em Givón (1984), a noção de 

transitividade versus detransitividade é fundamental para a compreensão dessas vozes, sendo 

que a reflexiva mais prototípica é menos detransitiva, pois envolve dois argumentos na 

estrutura argumental. Já a voz média, que se realiza em predicados monoargumentais, 

apresenta um maior grau de detransitividade. 

Cabe dizer que a definição de verbos pronominais não somente entre os 

funcionalistas, mas também na GT é nebulosa. Para os fins deste trabalho, no entanto, 

entendemos como pronominais todos os verbos que por um motivo ou outro requerem a 

presença do pronome e inerentemente pronominais os casos como “queixar-se”, “arrepender-

se”, casos em que, conforme Camacho (2002), o pronome já perdeu o estatuto gramatical e 

funciona apenas como sufixo pronominal. 
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Um estudo sobre os pronomes clíticos envolve diversas questões relativas à sua 

significação e função na estrutura sentencial, dentre as quais, sem dúvida, a mais densa é a 

questão da voz, notadamente, a distinção entre a média, a reflexiva, a recíproca e a impessoal. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada para a coleta, para a seleção 

dos dados e para a análise. Os dados desta pesquisa inserem-se em um projeto temático 

intitulado “O português contemporâneo falado em Goiás”, Fala Goiana, por isso fazemos 

primeiramente considerações a esse projeto e às comunidades de fala envolvidas, que são a 

Cidade de Goiás e Goiânia. Prestamos também alguns esclarecimentos quanto aos 

posicionamentos teóricos tomados para a seleção e a análise dos dados.  

 

 

4.1 O projeto Fala Goiana 

 

O projeto O português contemporâneo falado em Goiás – Fala Goiana é um 

projeto de pesquisa em andamento, desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Estudos 

Funcionalista da Faculdade de Letras da UFG, coordenado pela professora Dra. Vânia 

Cristina Casseb Galvão, e conta com consultores da  UFRJ e da USP. O Fala Goiana 

constitui-se a partir de um conjunto de projetos de Teoria e Análise Linguística de orientação 

teórica funcionalista, cujo objetivo é investigar fenômenos inerentes ao português do Brasil, 

enfocando o português popular goiano contemporâneo na modalidade falada, tendo como 

princípio as variedades linguísticas visíveis na fala goiana.  

O projeto Fala goiana se propõe a documentar e analisar o português falado em 

Goiás, observando os fatores da constituição social e cultural das comunidades de fala 

envolvidas, relacionados com os fenômenos de mudança linguística.  Assim, ele deverá 

compor um conjunto significativo de informações com vistas a caracterizar a variante do 

português falada no estado de Goiás sob a perspectiva da descrição e da análise funcionalista, 

a fim de apontar o estágio atual da língua falada nesta parte do território brasileiro, tendo 

como parâmetro o português do Brasil, em especial a variante culta. 

Por meio de uma orientação teórica funcionalista, especialmente o que consta na 

Gramática Funcional de Simon Dik (1989, 1997) e na Gramática Funcional do Discurso 

(GDF), de Hengenveld e Mackenzie (2005, 2006), o projeto concebe que a língua se constitui 

na atividade interativa, e, portanto, as categorias linguísticas em suas naturezas discursiva, 
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gramatical, semântica, e lexical destinam-se à produção de sentido a partir da linguagem, que 

é uma atividade cooperativa de múltiplas manifestações. Por isso, considera-se a língua um 

sistema dinâmico, inacabado, fluido, que está em constante processo de constituição.  

Frente a essa concepção de língua, o projeto atenta para processos de mudança 

linguística em geral e para os processos de mudança em direção à gramática ou ao discurso, 

envolvendo itens e construções. Dessa forma, as ações são voltadas para a documentação e a 

análise do português falado em Goiás, considerando-se a constituição social e cultural das 

comunidades de fala envolvidas. O projeto Fala Goiana irá constituir um banco de dados com 

um corpus da variante goiana do português falado, composto por amostras de comunidades 

representativas das variantes do português em Goiás. Inicialmente, estão envolvidas duas 

comunidades de fala: Goiânia e a Cidade de Goiás (Goiás Velho). 

O funcionalismo, representado especialmente por Dik (1989, 1997) Givón (1984, 

1990, 1992, 1995,) Halliday (1985, 1989), se interessa em saber como os usuários de 

determinada comunidade linguística utilizam a língua de modo eficiente, estabelecendo a 

comunicação. Para tanto, é necessária a verificação da língua em uso, ou um uso provocado 

para a coleta de dados.  

Para a coleta e a transcrição dos dados do projeto Fala Goiana são utilizados 

postulados da Sociolinguística laboviana, especialmente, conforme Labov (2008) e Mollica; 

Braga (2004).  

O corpus que sustenta as pesquisas se configura a partir das comunidades de fala, 

do perfil social dos sujeitos de pesquisa (os colaboradores) e dos tipos de inquéritos. 

 

 

4.1.1 As comunidades de fala  

 

O projeto Fala Goiana envolve duas comunidades de fala, a cidade de Goiânia e a 

Cidade de Goiás. Elas representam respectivamente a modernidade e a história relativas à 

formação do estado, e estão separadas uma da outra por 137 km. O mapa indica a posição das 

duas cidades.  
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                       http://www.brasilocal.com/goias/goiania.html - Dados cartográficos ©2011MapLink 

 

A cidade de Goiás está localizada mais ao norte do estado, e a cidade de Goiânia 

está mais ao sul. No mapa, aquela está na parte superior esquerda, e esta encontra-se na parte 

inferior mais à direita. 

Goiânia é a capital do estado de Goiás desde 1937. Ela foi idealizada pelo médico 

Pedro Ludovico Teixeira com o objetivo de substituir a antiga capital, a cidade de Goiás. Em 

ritmo de uma cidade grande, ela foi projetada para 50 mil habitantes e hoje conta com mais de 

um milhão e duzentos mil. É uma cidade que desfruta, em diversas áreas, do que há de mais 

moderno no país.  

Embora seja uma cidade grande e com ritmo de vida acelerado, Goiânia é 

considerada uma das cidades do Brasil que possuem boa qualidade de vida, o que pode ser 

explicado por alguns fatores. Ela conta com um bom sistema de saúde em todas as áreas, que 

é responsável pelo atendimento, dos casos mais sofisticados, de pacientes do estado e dos 

demais estados, do norte do país e de alguns do nordeste. O sistema de educação básica e 

superior também se destaca, tanto em quantidade de oferta de cursos quanto em qualidade, 

haja vista que, além das inúmeras IES privadas, dentre elas a PUC, a cidade conta com a 

Universidade Federal de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás, que ofertam, dentre 

outros, cursos na área da saúde, garantindo a manutenção do sistema de saúde. 

Sua população, que quando da fundação foi formada por famílias oriundas da 

antiga capital do estado, hoje está bem mista, sobretudo porque a cidade tem recebido um 

grande número de imigrantes dos estados do norte do país, os quais vêm em busca de trabalho 

e de estudo.  

http://www.brasilocal.com/goias/goiania.html
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A cidade de Goiás, que atualmente é Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade, e conta com aproximadamente 25 mil habitantes, surgiu em 1727 com a corrida 

pelo ouro no interior do Brasil colonial. Conforme Chaul (1997), a cidade nasceu com a 

entrada das bandeiras no sertão do país, representadas pelos bandeirantes, que eram 

desbravadores paulistas em busca de ouro. O principal bandeirante foi Bartolomeu Bueno da 

Silva, conhecido como Anhanguera, que na língua dos índios goyazes, significava “Diabo 

Velho”. A cidade desde a sua fundação passou por diversos nomes, Arraial de Sant’Ana, Vila 

Boa, Cidade de Goiás. Ela foi colonizada por paulistas, e também em função do seu 

desenvolvimento durante o período aurífero, muitas pessoas de outros estados e de outros 

países residiram lá, desde europeus até os escravos africanos. (CHAUL, 1997, p. 87).  

Durante a época do ouro a cidade viveu um período de ascensão material e 

cultural, haja vista que a cidade, ou melhor, a vila, foi a segunda produtora de ouro do país, o 

que fez com que ela adquirisse independência da Capitania de São Paulo e se tornasse 

Capitania de Goiás.  

Importa notar que toda autonomia econômica resultou em uma efervescência 

cultural vivida pela cidade de diversas formas. Vila Boa foi berço de personalidades que se 

destacaram em diversas áreas, especialmente na literatura. Entretanto, após o fim do ciclo do 

ouro, a cidade foi esvaziada e passou por longos anos de estagnação cultural e econômica, 

período em que viveu um processo de despovoamento e de ruralização da população, 

surgindo o “roceiro”. 

O roceiro foi fruto do contato entre todos os povos que passaram por Goiás no 

período áureo. Chaul (1997) explica que esse novo ser perde suas características de etnia pura, 

e se torna, na concepção da elite dominante, uma parcela social impura e corrompida étnica e 

socialmente. O roceiro não frequentava a elite vilaboense com suas festas, não fazia parte do 

mundo culto e escolarizado, das leituras de jornais e de obras literárias. 

Após a transferência da capital para Goiânia, a cidade de Goiás literalmente 

afundou em uma estagnação cultural e econômica. Período em que foi intensificada a 

ruralização da cidade, que passou a viver de uma agricultura de subsistência baseada em 

técnicas rudimentares de plantio e criação de gado em propriedades de fazendeiros, o que não 

poderia ser diferente dada a geografia inadequada ao cultivo e à criação com fins de ampla 

comercialização, bem como para a escoação da produção (MARTINS, 1995). 

A estagnação vivida pela cidade de Goiás foi aos poucos revertida nas últimas três 

décadas, e, de forma mais precisa, em 2001, ao receber o título de “Patrimônio Histórico e 
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Cultural da Humanidade”, referendado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). Esse título foi fruto de uma mobilização da sociedade através 

de organizações institucionais como o Movimento Pró-Cidade de Goiás – Patrimônio da 

Humanidade –, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 

Organização Vilabelense de Artes e Tradições (OVAT), os governos municipal e estadual. A 

conferência do título considerou o patrimônio material, a arquitetura colonial, os museus e 

outros que remontam ao período colonial aurífero vivido pela cidade, o patrimônio imaterial, 

a história, os costumes, as festividades e os valores culturais guardados na memória coletiva 

da população, bem como o aspecto ambiental. A cidade é cercada por serras, dentre elas a 

mais importante, a Serra Dourada, que possui um bioma peculiar do cerrado, existente apenas 

nessa localidade. 

Após o recebimento do título de patrimônio a cidade, sobretudo, o chamado 

centro cultural, tem vivido uma verdadeira revitalização. Toda a arquitetura foi restaurada, 

houve vários investimentos na área de hotelaria e de gastronomia. A cidade é frequentemente 

sede de vários eventos culturais e artísticos, dentre os quais se destaca o Festival Internacional 

de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA –, um evento de envergadura internacional, que ocorre 

anualmente há treze anos e conta com autoridades nacionais e internacionais nas áreas 

ambientais e culturais.  

Do ponto de vista acadêmico, a cidade conta com duas instituições de ensino 

superior, uma federal e uma estadual, que oferecem ao todo oito cursos superiores, dentre eles 

o de Turismo. Os alunos são oriundos de diversas partes do estado de Goiás e do Brasil, 

fazendo com que a cada ano a cidade assuma um perfil de cidade universitária.    

Por outro lado, a cidade de Goiás conta com um entorno que não integra o 

conjunto do centro histórico e algumas partes estão marginalizadas, sobretudo do ponto de 

vista sociocultural, como por exemplo, o bairro do João Francisco, onde foram coletados os 

dados de fala que integram os corpora do projeto Fala Goiana. Esse bairro é recente, se 

comparado à idade da cidade, e expandiu-se de modo notável a partir da década de 80 com o 

chamado êxodo rural. Nesse período, em função do início da reforma agrária e de outras 

políticas econômicas desfavoráveis às atividades rurais, um grande número dos “roceiros” 

deixaram o campo e foram  residir na cidade (BRANDÃO, 1986). Mas, mesmo antes desse 

período, o bairro já existia em um tamanho muito menor e sua população não se misturava 

com a “sociedade” do centro histórico.  
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Como se observa, o bairro sempre foi socialmente excluído, atestando que o ranço 

elitista da nobreza do período áureo se arrasta por séculos. É importante notar que 

numericamente, o bairro é bem grande, talvez até maior que o restante de toda a cidade, e 

economicamente também tem crescido nos últimos tempos, fatos que não são capazes de 

promover uma integração entre os seus habitantes e os habitantes do restante da cidade.   

 

 

4.1.2 A sociolinguística laboviana  

 

 A sistematização da sociolinguística ocorreu quando o americano William Labov, 

em oposição ao modelo gerativista, entendeu através de uma pesquisa realizada na ilha de 

Marth’s Vineyard, Massachusetts, Estados Unidos, que era impossível conceber a língua e o 

seu estudo sem a presença do fator social. Para ele, o contexto social impõe variações que 

explicam as variações inerentes ao sistema linguístico. A partir dessa concepção, o estudioso 

desenvolveu a Sociolinguística Variacionista, que é um modelo teórico-metodológico que 

trabalha com dados quantitativos para indicar variações linguísticas, que podem ou não 

resultar em mudanças na língua.  Esse modelo, desde a sua proposição em 1964, vem sendo 

suporte para estudos que consideram a língua em uso.  

 Tarallo (2002), em seu livro “A pesquisa sociolingüística”, que se tornou 

basicamente um manual metodológico para os pesquisadores da língua em uso no Brasil, 

explica o modelo laboviano a partir da referência a um “caos linguístico”, que necessita ser 

analisado e sistematizado por meio das pesquisas. O autor esclarece que esse “caos” é 

basicamente representado por duas ou mais maneiras de se dizer uma mesma coisa e, com 

isso, apresenta a concepção de “variantes linguísticas”.  

A noção de variante linguística está solidamente assentada na relação entre a 

língua e a sociedade, em que a variante é resultado de comportamentos diferentes que são 

definidos pela sociedade. Entender o “caos” de uma língua heterogênea é a principal tarefa da 

sociolingüística, que considera que as explicações para as estruturas linguísticas são 

encontradas a partir da verificação das estruturas sociais.  

 O modelo variacionista trabalha com dois momentos para a sistematização do 

“caos linguístico”: a coleta e a análise de dados. Esta última subdivide-se em qualificação e 

sistematização social. Para uma análise, o variacionismo atenta para os seguintes fatores: i) 

uma visão mais real da língua em uso; ii) informações contextuais motivam o uso de 
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elementos linguísticos ; iii) importância da frequência dos elementos que veiculam em textos 

reais. Essas noções são válidas para qualquer análise linguística que considere a língua em 

uso.  

 A respeito da coleta para a constituição do corpus do Projeto Fala Goiana, 

Tarallo (2002) fornece alguns conselhos importantes e dignos de nota:  

 

a) Narrativa pessoal 

 O sujeito pesquisado deve ser motivado a produzir alguma narrativa pessoal sobre 

algum fato relevante em sua vida. Como por exemplo, acontecimentos da infância, 

relacionamentos (namoros, amizades), experiências de trabalho, medos, traumas ou outros. A 

seleção dos fatos estará ligada ao contexto e ao interesse do entrevistado, mesmo porque ele 

falará mais sobre as coisas que lhe interessam e fazem parte do seu universo. O método da 

narrativa pessoal vem se apresentando muito eficiente, porque, o narrador envolve-se 

emocionalmente com aquilo que fala, prestando o mínimo de atenção na estrutura da língua. 

 

b)  Objeto de pesquisa  

 Contrariando as orientações dos conselhos de pesquisa, Tarallo (2002) afirma que 

não se deve informar ao colaborador o que se pesquisa e nem quais são os objetivos da 

pesquisa. Isso influenciaria nos dados, invalidando-os. O autor enfatiza que deve-se evitar, 

inclusive, mencionar a palavra língua. 

 

c)  Roteiro de entrevistas (conversas, temas motivadores)  

 Tarallo sugere que seja elaborado um roteiro a ser utilizado com todos os sujeitos 

entrevistados, contemplando temas semelhantes. Isso ajudaria a manter o mínimo de equidade 

entre os dados.  

 

d)  Comunidades e seleção de colaboradores 

 Na perspectiva sociolinguística, os fenômenos linguísticos estão correlacionados 

aos fatores sociais, por isso, na constituição de um corpus devem ser considerados o perfil 

socioeconômico, o sexo, a escolaridade e a faixa etária dos colaboradores. 
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 De forma bem genérica, é possível perceber que os estudos sociolinguísticos 

interessam-se em estabelecer relações entre a língua e as motivações sociais que a cercam. 

Porém, sabe-se que outros fatores também são motivadores dos usos linguísticos, e que até 

mesmo as variações possuem outras explicações coerentes, além das sociais. A base do 

funcionalismo é orientada pelo princípio da iconicidade. Por ele, as formas linguísticas 

refletem e são pressionadas por um conjunto de motivações funcionais. Elas agregam-se a 

esse conjunto de elementos de ordem social, estrutural, comunicativa e também cognitiva, os 

quais se confrontam e interagem na atualização linguística.  

 Interessa ao funcionalismo entender como as formas linguísticas se comportam 

nas funções que desempenham em diferentes contextos. Quando buscamos compreender o 

que tem acarretado o (des) uso do pronome reflexivo, importa saber como o falante articula 

mecanismos contextuais para falar: eu me cortei ou eu cortei. Nesse fenômeno, há mais do 

que apenas uma interferência social na elaboração de estruturas como essas. A hipótese leva 

em consideração o envolvimento de fatores cognitivos e discursivos. 

 Para a concepção funcionalista, é no funcionamento da língua em uso real que se 

encontram as explicações para os problemas linguísticos. Para ela, um dado fenômeno é 

verificado e analisado não apenas para sistematizar um estado de “caos linguístico” com a 

proposição de regras variáveis, mas, sobretudo, para explicar que elementos linguísticos e não 

linguísticos são os seus responsáveis. E ainda, como eles são articulados pelos falantes. Nessa 

concepção teórica, as formas linguísticas são estimuladas por diversos fatores: comunicativos, 

sociais, estruturais, históricos e cognitivos. Cada um exerce uma atuação diferenciada 

conforme os diferentes contextos em que ocorre uma elaboração discursiva. Cada contexto 

impõe a produção de um diferente gênero textual. Sobre isso, Martelotta (2009, p.5) faz uma 

feliz ilustração ao falar que “em funcionalismo, importa a essência da natureza que caracteriza 

um fenômeno.”  

 Assim é possível depreender que a variação linguística constitui um dos 

elementos motivadores do funcionamento e da mudança linguística. Encontrar e sistematizar 

diferentes formas de se expressar uma mesma coisa, que consiste na variação linguística, é 

importante para se contextualizar um determinado fenômeno, mas não significa que isto dará 

conta da essência da natureza desse fenômeno. A variação em si mesma não é responsável 

pelo funcionamento ou mudança da língua. Ela é integrante de um conjunto de motivações 

responsáveis para que as mudanças aconteçam. 
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 A quantificação e a variação têm sido muito aproveitadas nos estudos 

funcionalistas. Essa é uma fusão a que muitos têm chamado de sociofuncionalismo, e é 

admissível pela existência de alguns pontos em comum entre essas duas abordagens da 

linguagem. Por exemplo:   

 

1. Consideram a língua em uso porque nela há a heterogeneidade, que é profícua 

para a variação e a mudança. 

2. Concebem a dinamicidade da língua e a análise dos fenômenos em situação real 

de uso.  

3. Entendem que o processo de mudança é gradual. 

  

Considerando que diversos fatores podem se correlacionar aos fatos linguísticos, 

entendemos que a sociolinguística variacionista constitui um método auxiliar para análises 

funcionalistas, especialmente, quanto à coleta de dados e à quantificação dos dados para se ter 

ideia da frequência de determinada forma na fala de uma comunidade.  

 

 

4.1.3 A coleta e a transcrição dos dados  

 

Os objetivos do projeto Fala Goiana requerem um trabalho com dados da língua 

em uso. A partir do aporte metodológico da sociolinguística  laboviana, os dados são 

coletados em situações interativas estimuladas pelos pesquisadores participantes no projeto. 

Os colaboradores são escolhidos de modo aleatório pelos pesquisadores desde que 

eles se enquadrem nos perfis definidos pelo projeto. Seguem algumas das características do 

perfil do colaborador do projeto: 

 

a) Comunidades de fala 

O colaborador deve pertencer à cidade de Goiânia ou à cidade de Goiás, tendo 

nascido em uma das duas cidades ou tenha se mudado para um delas com até, no máximo, 

doze anos de idade. Preferencialmente, busca-se colaboradores que residam nos bairros mais 

periféricos, haja vista que nessas localidades é mais provável de encontrar pessoas com a 

escolaridade desejada.  
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Para a escolha dessas duas comunidades foram considerados alguns fatores. A 

cidade de Goiânia é a maior comunidade de fala do estado, é uma cidade mais recente, 

moderna, e que convive com um grande número de imigrantes. A cidade de Goiás é a mais 

antiga cidade do estado, conserva fortes valores culturais e exerceu influência na formação de 

muitas cidades deste estado, sobretudo, na de Goiânia. 

 

b) Perfil social dos sujeitos de pesquisa (colaboradores) 

Os colaboradores são homens e mulheres com escolaridade variando entre zero e 

nove anos, divididos em três faixas etárias: menos de trinta anos; de trinta a cinquenta e cinco 

anos e acima de cinquenta e cinco anos. São selecionados no mínimo quatro colaboradores de 

cada sexo de cada uma das faixas etárias. 

 

c) Tipos de inquéritos 

Entrevistas com documentador, ou fala monitorada, conforme Labov (2008), 

situações em que os colaboradores são conduzidos a contar experiências vividas na 

comunidade, situações de perigo, etc. 

Os colaboradores são informados de que irão participar de uma pesquisa para a 

universidade e, para isso, eles deverão contar histórias sobre as suas vidas. A palavra língua é 

evitada, ou seja, os colaboradores não sabem que se trata de uma pesquisa linguística. Eles 

são informados de que a conversa será gravada, e que será mantido o sigilo a respeito de suas 

identidades. 

A partir disso, o diálogo é estimulado pelo entrevistador com perguntas que 

remetam a temas como infância, adolescência, namoros, trabalhos, momentos importantes ou 

engraçados da vida. O pesquisador interfere apenas em momentos necessários para fazer a 

manutenção do diálogo. O objetivo é sempre uma gravação de 60 minutos. 

Os documentadores são pesquisadores como eu, envolvidos no projeto Fala 

Goiana, professores, alunos de graduação, e de pós graduação em Letras e Linguística da 

UFG. As entrevistas são realizadas em locais combinados entre as partes podendo ser a 

residência de um deles, ou outro local em que seja possível manter uma conversa por um 

determinado tempo, livre de interrupções e ruídos. 

Até este momento o Fala Goiana conta com inquéritos que podem ser divididos 

em dois blocos. Os da Cidade de Goiás gravados e transcritos no ano de 2005, e os de 

Goiânia, que começaram a ser gravados e transcritos em 2010 e continuam neste ano de 2011. 
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 As normas para transcrição das gravações seguem o modelo do Projeto da Norma 

Urbana Culta do Estado de São Paulo – NURC, constantes em Koch (2003). Na transcrição 

dos dados, são usados sinais gráficos que assumem diferentes significações, como consta no 

quadro seguinte:  

 

Quadro 4.1: Normas para transcrição conforme projeto NURC  
SINAIS  SIGNIFICADO EXEMPLOS  

(   )  Hipótese do que se ouviu  falando assim que (estava) 

confuso  

/ Truncamento, homografia e comé/e reinicia 

LETRA MAIÚSCULA  Entonação enfática  eu falei assim MENINU volta 

aqui 

(:::) dois pontos seguidos  Alongamento de vogal ou consoante isso foi assim ::: o que eu penso 

que::::: 

(-)  Silabação porque ele a-va-li-zô   

(?) Interrogação num tá certo? 

(...)  três pontos Qualquer pausa ele ia pra festa... pra escola... 

tudo de bicicleta 

((   )) Comentários do transcritor  (( tossiu)) 

( - - ) Comentários que quebram a sequência 

temática da exposição 

era noitinha quando ele chegou - 

falava em aluga uma casa - 

entrô e falô assim 

( [ )  Simultaneidade de vozes A. hoje? 

[ 

B. chegô no outro dia  

(...) Tomada ou interrupção da fala em 

determinado ponto 

(...) fiquei triste com isso 

“  ” Citações literais  ela falava assim “No dia que eu 

morrer eu quero festa” 

 

 

Além desses sinais, não se usam letras maiúsculas no início de períodos, turnos e 

frases, nem vírgulas, nem dois pontos e nem ponto final. Toda pausa é indicada com três 

pontos (...) (KOCH, 2003, p. 85-6).  

A opção pelas normas de transcrição de NURC justifica-se porque elas foram 

pensadas para uma análise de língua falada, considerando-se as inferências, pausas, elementos 

prosódicos, dentre outros fatores extralinguísticos necessários para uma análise de língua em 

uso.  
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4.2 A seleção dos dados para esta pesquisa 

 

Para esta pesquisa, selecionamos oito (08) colaboradores com até sete anos29 de 

escolaridade, divididos conforme a classificação do grupo etário e da cidade. A escolha deste 

número de colaboradores justifica-se para manter a equidade entre as variáveis de gênero e 

idade, conforme os inquéritos constantes do banco de dados do projeto Fala Goiana, como 

consta no quadro seguinte:  

 

               Quadro 4.2: Seleção dos colaboradores conforme cidade e variáveis sociais 

                Variáveis 

Grupos 

Faixa etária Cidade e Gênero 

Goiás/Gênero Goiânia/Gênero 

 

G1:  

de 16 a 30 anos 

 

         1 Fem       1 Masc 

G2:  de 31 a 55 anos 2 Fem/1Masc 1Fem/2Masc 

 

 Os dados constam de entrevistas com documentador e, de todos os inquéritos 

analisados, selecionamos todos os contextos em que deveria haver a ocorrência do clítico 

reflexivo;  as ocorrências sem a marca pronominal, as que estavam marcadas com o pronome 

e as que estavam marcadas indevidamente. O termo ocorrência indica o aparecimento do uso 

no corpus. 

Cada ocorrência é seguida de informações sobre sua origem, como: as iniciais do 

projeto; a cidade de coleta; o número que identifica o colaborador e as iniciais do nome; a 

faixa etária; e o gênero, conforme se observa a seguir: 

FG – GYN – INF 4: SBLS – GR1 – FEM 

FG: Fala Goiana 

GYN: Goiânia ou GO para Goiás  

INF 4: Informante 4  

SBLS: Iniciais do nome do colaborador 

GR1: Grupo 1 /grupo 2 

FEM: feminino ou MASC: masculino. 

                                                           
29 O projeto Fala Goiana coleta dados de colaboradores com até nove anos de escolaridade, mas os que 

selecionamos para esta pesquisa possuem até sete anos. 
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4.3 Critérios de análise 

 

 A primeira fase da pesquisa deu-se com a separação das ocorrências com a marca 

pronominal das sem a marca pronominal. Apresentamos os dados quantitativos em relação a 

esses usos, comparando o percentual de uso e de não uso. Conforme Martelotta (2009), em 

uma análise funcional, a quantificação objetiva medir em que grau encontra-se a variação e 

em que célula social ela é mais evidente.  

  Martelotta (2009) entende, ainda, que o diferencial entre uma análise funcional 

está no fato de que ela favorece: i) uma visão mais real da língua em uso; ii) o 

reconhecimento de que informações contextuais motivam o uso de elementos linguísticos; iii) 

o reconhecimento da importância da frequência dos elementos veiculados em textos reais.  

Essas observações são válidas para qualquer análise linguística que considere a 

língua em uso. Assim, as análises subsequentes são pautadas nos casos de marcação 

pronominal, tendo em vista que a presença do pronome está sendo o diferencial no dialeto 

goiano, pois a não marcação tem sido quase uma regra de uso na língua falada em Goiás. 

Importa dizer, portanto, que optamos por analisar os usos da marca pronominal no 

dialeto goiano porque trabalhos anteriores como, por exemplo, D’Albuquerque (1984), Galves 

(1986), Nunes (1995), Melo (2005) e Pereira (2007), reconhecem o fenômeno da marcação 

pronominal nos contextos de voz como uma regra variável no português brasileiro. No 

entanto, conforme procedíamos à coleta de dados, intuitivamente, verificamos que a regra no 

dialeto goiano é a não marcação pronominal. Os dados mostram fortes indícios de 

implementação da regra zero para pronome em contexto de voz. A marca pronominal aparece 

em contextos específicos. São esses contextos que nos propomos investigar.  

Quanto à classificação dos dados, sobretudo em relação ao tipo de voz, cabe o 

esclarecimento de critérios teóricos, haja vista que a voz média e a voz reflexiva têm limites 

tênues e são alvo de grandes controvérsias teóricas.  

Por isso, conforme o que consta em Benveniste (2005), em Kemmer (1993, 1994) 

e em Camacho (2002, 2003), consideramos, em relação à voz média, que: 

 Exerce um domínio semântico sobre as demais, as quais em graus aproximam-se ou 

afastam-se dela; 

 Realiza-se com a marca pronominal; 

 O pronome clítico significa que o Iniciador e o Ponto de Chegada são a mesma 

entidade, sem a possibilidade de distinção entre os papéis semânticos exercidos por 

eles; 
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 O evento possui um só participante (iniciador / controlador do evento e entidade 

afetada); 

 O clítico é anafórico ao sujeito e não exerce a função de Arg2; 

 Cognitivamente não é possível admitir duas entidades envolvidas no evento;  

 O evento não é resultado de outra entidade causativa; 

 O sujeito é a sede estando no interior do processo; 

 Ocorre em uma oração menos transitiva. 

 

E, em relação à voz reflexiva, consideramos que:  

 O pronome reflexivo significa que o Iniciador atua sobre si mesmo como se atuasse 

sobre outra entidade; 

 O clítico indica que diferentes papéis temáticos (agente e paciente) são exercidos pela 

mesma entidade, que ocupa a função sintática de sujeito; 

 Existe cognitivamente a possibilidade de distinção sobre envolvimento de duas 

entidades na ação; 

 O pronome pode ser substituído em uma oração ativa por qualquer termo do mesmo 

paradigma, mantendo-se o sentido da oração e do verbo; 

 O clítico é anafórico e correfencial ao sujeito, valencialmente requerido como Arg2; 

 Ocorre em uma oração menos detransitiva. 

 

Portanto, a partir da distinção dos aspectos teóricos que orientam a análise dos 

dados, dos aspectos metodológicos relativos à constituição do corpus e de alguns 

procedimentos de análise, no próximo capítulo passaremos para a análise propriamente dita.  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE: O USO DA MARCA DE 

REFLEXIVIDADE NA FALA GOIANA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados da análise que verificou os usos 

pronominais na Fala Goiana. Dos oito inquéritos analisados, foram selecionadas todas as 

ocorrências que denotam expressões de reflexividade, reciprocidade, medialidade e 

impessoalidade, nas quais eram esperadas a presença de um pronome clítico. 

Considerando as observações de Kemmer (1993, 1994) e de Camacho (2002, 

2003), é possível ocorrer marcação de reflexividade com o uso e o não uso do pronome átono 

em sua função clítica. O caso do não uso se dá através das formas lexicais alternativas como, 

por exemplo, a ele mesmo, a si mesmo, a mim mesmo, um ao outro etc. Essas formas foram 

adotadas como critério na análise de Pereira (2007) e também consideradas neste trabalho. 

 Inicialmente, apresentamos uma análise geral, considerando todas as ocorrências 

que implicam a marca pronominal30. Nesse momento, para fins de sistematização, separamos 

as ocorrências de voz média e de voz reflexiva-recíproca. Posteriormente, cuidamos de 

analisar somente as ocorrências que apresentaram a marca de reflexividade. Para isso, foram 

considerados aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos relevantes para a análise do 

fenômeno. Para esta análise, seguimos os estudos de Camacho (2000, 2002, 2003), Kemmer 

(1993, 1994) e alguns parâmetros de análise de Pereira (2007). 

 

 

5.1 Resultados gerais: todas as ocorrências que requerem a presença do clítico 

 

Nesta primeira parte da análise foram consideradas todas as ocorrências que 

implicam a presença obrigatória do pronome átono, seja junto aos verbos pronominais seja em 

contexto determinado pela voz: média, recíproca, reflexiva, e impessoal. Incluímos também 

os usos inadequados do pronome e as formas lexicais alternativas, conforme a hipótese 

apresentada nos parâmetros de Pereira (2007).  

                                                           
30 Como explicamos a marca de reflexividade pode ocorrer pelo pronome clítico ou por outras formas 

alternativas. Empregamos a nomenclatura pronome e seus derivados (marca pronominal, pronome 

reflexivo) para nos referimos a qualquer uma delas. 
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O objetivo deste item da análise é confrontar a partir dos dados numéricos o uso e 

o não uso pronominal. Para isso, a análise teórica enfoca dois tipos de situações: a voz média, 

conforme as classes semânticas propostas por Kemmer (1993), e a voz reflexiva em que o 

pronome assume a função sintática de objeto, ocupando a casa do Arg2. 

Pela perspectiva do funcionalismo, conforme Givón (1990), Benveniste (2005), 

Kemmer (1993, 1994) e Camacho (2002, 2003), a voz média implica a consideração 

semântica do afetamento ou do envolvimento do sujeito no EsCo designado pela predicação, 

que é simultaneamente Início e Ponto de Chegada. Conforme Camacho (2003), em português, 

a voz média deve ter a marca pronominal, que por sua vez é a mesma marca da reflexividade 

e da reciprocidade.  

Para Kemmer (1993) e Camacho (2003), a marca medial estabelece uma relação 

anafórica com o SN sujeito, ela não é requerida na estrutura argumental e sua função é indicar 

que a ação verbal limita-se ao sujeito. Ao contrário, nas reflexivas e recíprocas, o pronome é 

anafórico e correferencial ao SN sujeito porque ele é solicitado pela estrutura argumental, a 

fim de indicar que o EsCo refere-se a duas entidades distintas, que fundem-se em um mesmo 

referente, o SN1 ocupado pelo sujeito. Dessa maneira, tanto Kemmer quanto Camacho 

defendem que existem diferenças semânticas e sintáticas entre as vozes média e reflexivo-

recíproca. Em português, os três tipos de voz – média, reflexiva e recíproca – ocorrem com a 

marcação pronominal.  

Assim, neste momento da análise consideramos todas as ocorrências que deveriam 

ser marcadas pronominalmente. Elas foram separadas em dois grupos: voz reflexivo-

recíproca, conforme Camacho (2002, 2003) em relação à abertura de casas na estrutura 

argumental; voz média, conforme as classes verbais semanticamente médias, propostas por 

Kemmer (1993).  

A tabela 5.1 traz o número de ocorrências verificadas no corpus em relação à 

presença ou não da marca pronominal. 

 

 

Tipos de ocorrências  Uso Percentual de uso 

Com o pronome  54 15,70% 

Sem o pronome (Zero)  290 84,30% 

Total 344 100% 

   
Tabela 5.1: Frequência da marca pronominal em contextos esperados 
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Conforme indica a tabela 5.1, das 344 ocorrências em que era esperada a presença 

do pronome, apenas 54 estavam formalmente marcadas.  

Neste primeiro grupo, separamos amostras de orações construídas com verbos que 

figuram nas classes semanticamente médias de Kemmer (1993). Essas construções deveriam 

implicar a presença do pronome a fim de assinalar formalmente a voz média. Nesses casos, o 

pronome é anafórico ao sujeito, haja vista que ele não é requerido na estrutura argumental.  

A seguir, temos algumas ocorrências que não apresentaram o pronome.  

 
(52) Inf. DEle… que num queria… minha mãe falô… tá bem… aí um dia:::… tinha dia cedo 

assim… a gente levantava… num tinha nadi:::nha pra colocá na boca… nem um colino pra 

escová os dente… nem o sal… cê queria um sal pra colocá na boca num tinha… que na ca… 

na casa da minha mãe num tinha na:::da que nóis num morreu de fome… que tinha as tia 

que morava perto né? ficava com dó e ajudava… ésa assim… tamém é… num pudia ajudá… 

fazê uma compra… ajudá mantê né? porque era pobre tamém né? FG – GO – INF 4: SBLS 

- GR1 - FEM 

 

(53) Inf. aprendido a ganhá um dinheirim…já… já… ajudava… então o estudo não me 

convencia… de que era melhó eu tê estudado… eu sempre optei mais por… pela vontade que 

era ganhá dinhero… i::: consegui né… às veis calçá… por que a realidade que a situação 

da gente era tão fraca… c/o::: meu pai… ele nunca teve condições pá calçá a gente… pá 

visti a gente… a gente vistia de ajuda das pessoas… às veis no lugar que minhas irmãs 

trabalhava… eu mesmo nunca calcei um calçado fechado que era meu sonho era calçá uma 

botina na época… né… i::: ele não tinha condições como que alimentava dez boca… onze 

com a dele… né… que dizer a gente era deis irmãos né… com a dele era doze… FG – GO – 

INF2: JCR – GR 2 –  MASC.  

 

(54) Inf.  uai eu mesmo na época quando eu era criança aqui onde era a igreja antigamente 

tinha era parque aqui né? e hoje em dia é a igreja e nóis tamo construino a otra parte lá né? 

e o João Francisco era pura de terra vermeia eu alembro quando fazia a festa de Santa 

Rita… quem vinha de rôpa branca vortava vermelha a ropa des e hoje é tudo com praça 

tudo broquetiada a rua tudo era sem asfalto sem broquete sem nada e hoje tá broquetiano 

né? hoje tá mais ô menos né? num tá como nóis merece não mais tá mais ô menos… tá bem 

melhó já que era né?  FG – GO – INF1: JCS GR 2 – MASC. 

 

(55) Inf. 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... hoje... quando a gente fazia arte ... quando a gente brigava com um dos 

aluno né... eu lembro assim... teve uma vez que... que a gente foi pra secretaria lá... ficô lá 

de castigo de trás da porta... umas as outra mostrando a língua pra outra ((risos))... era 

massa pra caramba... aí a hora que a gente saia... a hora que ela dispensava a gente lá... a 

gente saia correndo lá... ou mas foi bom... tinha uma quadra lá que a gente brincava de 

bola... foi bom demais lá... a infância lá foi boa... aí::... aí depois a gente::.... aí eu peguei e 

mudei de colégio... fui conhecer outro colégio né... eu esqueci o nome... lá:: lá naquele 

colégio só tinha o:: início só... num tinha o:: a terceira... quarta série lá não... aí a gente 

tinha que mudar de colégio... aí eu fui pra um bem longe... menina eu era encrenqueira... eu 

fui de novo pra secretaria... eu briguei com a menina lá... eu falei... nossa senhora de novo... 

daqui a pouco eu vou ser expulsa desse colégio... ((risos)) FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 

2 – FEM. 
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(56) Inf. eu não... nunca fiz não... 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... porque lá perto tem... tem um:: colégio 

né... () eu poderia ta... hoje tá lá... trabalhando lá de boa... pertim de casa... agora a vinda 

pro C. M. foi uma coisa tão estranha.... FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

 

Como se observa, as orações estão elaboradas sem a presença do pronome. Os 

(06) seis verbos que aparecem nas ocorrências anteriores, constam na relação dos verbos 

semanticamente médios, de Kemmer (1993), e também se incluem na lista dos verbos 

pronominais (são sempre conjugados junto ao pronome clítico).  

 Para Camacho (2003), uma das importantes características da voz média é de 

natureza semântica, e 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, que sugerem aspectos cognitivos e 

sentimentais como, por exemplo, “lembrar-se”, “esquecer-se”, “arrepender-se” etc. Nesses 

casos, o pronome tem a função de indicar o fechamento do predicado sobre o seu sujeito. Os 

verbos “levantar-se” e “vestir-se” 31 configuram movimento e cuidado com o corpo, e também 

deveriam ser seguidos do pronome, indicando a voz média, pois, conforme Camacho (2003), 

tais ações são raras de serem praticadas em favor de outros, ou seja, na forma causativa.   

 O que se observa nesses exemplos de voz média em que não há a marcação 

pronominal é que o falante emprega o verbo consciente da noção de fechamento do predicado 

sobre o sujeito, mesmo sem a presença do pronome, ou seja, ele sabe que a ação não sai do 

âmbito do sujeito, entretanto, a marcação não é feita. 

 Outra ponderação a respeito de que a ação verbal não ultrapassa os limites do 

sujeito é a presença em duas ocorrências do termo agente, como um pronome inclusivo, o que 

pode, ainda mais, indicar o fechamento da ação nos limites do sujeito, fazendo com que o 

falante realmente não diferencie as entidades envolvidas e, por consequência, não faça a 

marcação pronominal.  

Os próximos exemplos são de verbos não-pronominais32. Neles, os pronomes 

funcionam como objetos e, por isso, podem ser substituídos por outros nomes, sem que haja 

                                                           
31 Camacho (2003), ao contrário de outros estudiosos, considera o verbo “vestir” como médio, pois 

entende que é uma ação que só pode ser feita em favor de si mesmo e não dos outros.  
32 Verbos não-pronominais equivalem aos verbos acidentalmente pronominais. Esta classificação foi 

proposta por D’Albuquerque (1984) para se referir aos verbos em se realizavam junto ao pronome em 

situações específicas. 
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nenhum afetamento à estrutura lógica da sentença (CAMACHO, 2003). Eles compõem uma 

estrutura argumental com a seguinte configuração: 

 

S + V + O 

SN1 (Arg1) + V + SN2 (Arg2)  

 

 Conforme Dik (1997), Arg2 é requerido pelo EsCo para que se efetive a 

transitividade. Uma situação prototípica para uma maior transitividade deve apresentar: um 

sujeito agentivo topicalizado, ocupando a casa do Arg1[+ aninado/ + controle], do qual parte a 

ação; um verbo de ação que provoque um efeito saliente em Arg2; um paciente da ação, Arg2, 

que é afetado e não controlador [+afetado/ - controle]. Quando SN1 e SN2 têm um mesmo 

referente, que ocupa a função sintática de sujeito, ocorre a voz reflexiva. O clítico, nesses 

casos, tem a função de marcar o retorno da ação para o sujeito. Por isso, é um marcador de 

reflexividade e reciprocidade e não de medialidade.  

Para Givón (1984), os EsCo prototípicos para a voz reflexiva são os que atendem 

às características de uma transitividade prototípica: agente volicional, controlador, iniciador, 

ativo, responsável pelo evento; paciente inativo, não volicional, não controlador, paciente, 

afetado pelo evento porque registra a mudança de estado; verbo compacto (não-durativo), 

limitado (não-demorado), real (não-hipotético), representando um evento que tem movimento 

completo e real. Por essas características, Givón (1990) entende que um verbo transitivo 

prototípico é aquele que causa uma mudança física no objeto. A nosso ver, a mudança física 

no objeto não é uma exigência necessária para uma condição prototípica de reflexividade. As 

ocorrências a seguir exemplificam contextos de voz reflexiva, os quais requerem a presença 

do pronome preenchendo a casa do Arg2, a fim de que a oração se torne mais transitiva.  

 

 

(57) Inf. 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… FG – GO – 

INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 

 (58) Inf aí demorô nascê… já nasceu e… diz que… causô tudo isso… 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? FG – GO – INF 4: SBLS – GR1 – FEM 
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(59) Inf. aí meu menino fica assim… ai mãe… senhora vai voltá até a Nataniele já tá quase 

alcançano a senhora… que minha caçulinha já fais… já vai fazê o segundo ano… o ano que 

vem né? ela já tá na primera série… aí ele fica ( ) ((risos)) mais num sei vamo vê… té::: 

pensá mais s/eu vô voltá ou não… eu tenho vontade assim fazê… estudá e fazê um curso 

assim pra mim… tê um serviço melhor de cartera assinada… que… quan… a gente num 

sabe o dia de amanhã né? talveis cê pode machucá num tem que trabaiá… que meu serviço 

é assim… se eu tô trabaiano eu tô recebeno… s/eu parei num recebo… então assim… cê 

tano de cartera assinada… é uma segurança né? FG – GO - INF 4: SBLS – GR1 - FEM 

 

(60) Inf. té teve um nesse dia teve um um colega nosso lá que foi passá na ceica lá e levô um 

choque que ficô um risco assim nos peito, ele caiu na hora. 

Doc. ah! Incostô o arame, né? 

Inf. é incostô... foi passá deu um istalo, né... mais e num teve pobrema de...  

FG – GO -  INF5: MEP – GR2 - FEM 

 

(61) Doc. de ... trabalha. Aí cê foi crecendo ali na fazenda. 

Inf. fui crescendo lá. de uma casa eu mudava pra otra. E estudava... 

 FG – GO - INF5: MEP – GR2 - FEM 

(62) Inf ... uai vai ficá  aqui sozim... ela vai fica lá sozinha... entaum vai morar os dois 

junto... né...” 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... eu num sou mais dessas de... já fui né... bebê... dançá... 

hoje não... hoje sou mais assim light... caseira... fico mais em casa... num gosto muito de 

rua... há dez dia até  os menimo falô assim... “nossa achei que cê num morava aqui mais...” 

porque eu entro pra dentro de casa... lá dentro de casa eu fico lá.. sem:: sem sair lá fora 

nem nada né... aí essa assim... é minha vida... essa é 

::... é R. ... FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

(63) Inf. Mei chateado né... patrão... patroa falô um dia assim... a filha do omi lá...  falô 

assim... é::... tive fazendo as conta aqui... as venda tá ruim né... falei é... tá lá essas coisas 

não né... tá bão não... é porque eu fiz as conta aqui... num tá dando nem pra pagá o 

salário... (    )... essa conta sua tá errada... que eu já fiz ela... falô cê já fez... falei assim já... 

num tá dando nem a gasolina... não mais ai num é tanto né...  ai cê tá brincando dimais... 

falei... não cê que começô a brincadera uai... ((risos)) ... então... tudo cê tem... tudo cê tem 

que levá hoje... hoje no dia que a gente leva... a gente tem que levá tudo na esportiva... se 

você for levá o trem muito a sério igual... muitos qué levá ai... fica doido... ou sai matando 

os omi tudo... (   )... ou preciso fazer isso agora... não beleza... cê ta onde... ah tô em tal 

lugar... não mas cê tinha que tá aqui... não daqui eu vô deslocá pra chegá ai... eu cheguei 

né...  FG – GYN - INF8: RCL - GR 2 - MASC  

 

 

 Os verbos “machucar” e “cortar” possuem valência dois e requerem a presença do 

(Arg2) na estrutura da oração para estabelecer a transitividade. Esse argumento seria o clítico, 

uma vez que o agente e o afetado têm o mesmo referente. “Encostar”, “mudar” e “deslocar” 

são de valência três, portanto exigem os argumentos de número um, dois e três. Pelo que se 

observa, há a presença do argumento três, mas não do argumento dois, que seria representado 

pelo clítico em sua função reflexiva.  
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Conforme os dados da tabela de número 5.1, observa-se o grande número de 

supressão da marca pronominal, o que ratifica os trabalhos de D’Albuquerque (1984), Galves 

(1986), e Pereira (2007), os quais atestam uma variação no uso pronominal no PB. 

No entanto, o alto índice de supressão sugere uma especificidade no dialeto 

goiano: a ausência da marca pronominal ultrapassa 84% das ocorrências, sugerindo uma 

situação de implementação de regras e não mais de regras concorrentes. Assim, será feita uma 

análise dos fatores correlacionados ao uso, à presença do clítico. Seguindo os princípios 

funcionalistas, significa atentar para parâmetros sintáticos, semânticos, cognitivos e 

pragmáticos que favorecem o uso do pronome e que favorecem a elaboração de uma 

generalização a respeito do uso da forma pronominal nesse importante segmento do português 

brasileiro. 

A hipótese é que esse uso é favorecido em contextos que se afastam das 

configurações medial e reflexiva prototípicas, e ocorra em situações envolvendo 

dessemantização, abstratização, metaforização, reconfiguração sintática, entre outros 

mecanismos que sugerem o dinamismo linguístico e que, portanto, cooperam para um novo 

traçado para a constituição do paradigma pronominal no PB.  

Reforça essa hipótese a ocorrência, por exemplo, de “me tranquei”, como segue: 

(64) Inf. e eu num... num saio mais... me tranquei... num gosto mais de sai... 

FG – GYN- INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

Nesse uso, o verbo “trancar” é empregado em um sentido figurado, tem a acepção 

de “isolar-se”. Percebe-se que ocorre uma metaforização de “trancar” expressando 

isolamento. Aquilo que está trancado não acessa e não é acessado por ninguém. 

Para confirmar essa hipótese, é necessário atentar para a configuração sintática, 

semântica e pragmática dos contextos de uso desses elementos. Considerando os aspectos 

teóricos abordados anteriormente, essa análise é feita nos itens que se seguem. 

 

 

5.2 Parâmetros sintáticos    

 

O uso do pronome pode ocorrer em algumas configurações argumentais possíveis, 

a fim de que ele assuma funções diversificadas. Algumas configurações são as seguintes: 
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i) SN1     SV    SN2  

                                     Arg1    V      Arg233 

 

ii) SN1     SV    SN2    SP1 

                                     Arg1     V     Arg2   Arg3 

 

iii) SN1     SV  ( SN2 )  ou   SN1    SV   ø 

                                     Arg1     V     Arg2  

 

iv) Expressões cristalizadas  

 

v) Oração subordinada 

 

A configuração que consta em “i” é prototípica de orações mais transitivas, nelas 

o SN2 deve ser ocupado pelo clítico, uma vez que ele é exigido pelo verbo. O pronome 

funcionará como complemento: objeto direto ou indireto. Nessas estruturas, os pronomes 

podem ser substituídos por nomes e será mantida a integridade sintática da sentença e o 

mesmo valor semântico do verbo. Camacho (2002) classifica esses pronomes como 

marcadores reflexivo-recíprocos, uma vez que eles são anafóricos e correferenciais ao SN1 

sujeito.  

Em “ii”, temos uma estrutura argumental referente a um sintagma preposicionado, 

em que o pronome, marcador de voz média, se liga a verbos transitivos como “lembrar-se”, 

ou também em casos de verbos com valência três. 

Na configuração de número “iii”, conforme parâmetro definido por Pereira 

(2007), ocorre uma redução do Arg2. Então, o pronome é considerado como um marcador 

gramatical da redução do argumento dois34. Este parâmetro encontra sustentação na teoria 

funcional de Dik (1989), que considera a redução da valência, a absorção do argumento 

agentivo e a incorporação do clítico, que neste caso, será a marca da redução do primeiro 

argumento.  

                                                           
33 A posição destacada com negrito é ocupada pelo pronome. 
34A redução do Arg2 ocorre nos verbos médios ou pronominais. Conforme a classificação semântica 

proposta por Kemmer (1994) em 3.2., alguns exemplos destes verbos são “levantar-se”, “sentar-se”, 

“deitar-se”, “virar-se”, “vestir-se”, “lembrar-se”, “esquecer-se”, “emocionar-se”, “arrepender-se”, 

“queixar-se”, “orgulhar-se”, “indignar-se”, “decepcionar-se”, “magoar-se”, “acostumar-se”, “assustar-

se”, “concentrar-se”, “desculpar-se”, “espantar-se”, “habituar-se”, “mostrar-se”, “recordar-se”, 

“recusar-se” etc. A redução do Arg1 é favorecida nas estruturas de voz passiva e voz impessoal.  
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 Em “iv”, estão as ocorrências com o pronome que integra o conjunto significativo 

de expressões cristalizadas, impossibilitando a definição entre Arg1 e Arg2. Essas formas, 

recorrentes no cotidiano, são carregadas de um sentido enfático imperativo, como “se virar”, 

“se livrar”, “se dar bem”, “se mandar”, “se lascar”, “danar-se” etc. Nesses casos, não é 

possível atribuir uma função específica ao pronome, haja vista que ele integra uma expressão 

cujos elementos perderam sua função composicional em virtude de um novo sentido. 

 Em “v” temos os casos de orações subordinadas, nas quais as relações de 

complementação do sentido do verbo reflexivo dependem de uma relação complexa. 

Considerando-se as configurações sintáticas descritas anteriormente, além da 

função sintática da forma anafórica, outros parâmetros sintáticos podem ser recrutados na 

análise dos dados, a saber: a posição do elemento na cadeia sintagmática e a relação entre a 

forma pronominal e a pessoa do discurso. 

 

 

5.2.1 A forma anafórica na cadeia sintagmática  

Como foi assinalado em (2.2.1), para Dik (1997), a estrutura argumental organiza-

se pela abertura de casas na predicação e pelo preenchimento dessas casas pelos argumentos 

requeridos (Arg1 à direita do verbo, e Arg2 à esquerda). Dessa maneira, o pronome átono 

integraria o frame verbal, preenchendo a casa do argumento dois para desempenhar, por 

exemplo, a função de objeto direto ou de objeto indireto. Formalmente, a sentença teria a 

seguinte configuração: 

 

SN1 + V + SN2 

Arg1 + V + Arg 2  

 

Havendo o preenchimento da casa do argumento dois, a presença do objeto é 

marcada pelo pronome. Conforme Camacho (2002), as ocorrências dessa natureza são mais 

comuns em verbos de ação e, por isso, elas são classificadas como voz reflexiva, e são bem 

mais restritas. Na distinção entre voz reflexiva e voz média, para melhor delimitação dos 

campos cognitivos estabelecidos na estruturação da voz, consideramos como parâmetro 

adicional ao que propõe Camacho (2002) o grau de transitividade, haja vista que, na voz 

reflexiva, a transitividade é alta e na voz média a transitividade é mais baixa.  
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Além da função de objeto, o pronome exerce outras funções gramaticais. Elas 

constam da tabela a seguir e serão discutidas separadamente nos itens que se seguem. 

Observem os resultados verificados para esse parâmetro.  

 

 

A forma anafórica na cadeia sintagmática Uso Percentual 

Redutor do Arg2  20 37,03% 

Expressões cristalizadas  9                 16,66% 

Objeto direto  8 14,85% 

Objeto indireto  6 11,11% 

Redutor do Arg1 5 9,25% 

Hipercorreção  4 7,40% 

Afixo  2 3,70% 

TOTAL 54 100% 

Tabela 5.2: Frequência de realização da forma anafórica na cadeia sintagmática.  

 

 

O parâmetro mais relevante é o redutor de Arg2, seguido das expressões 

cristalizadas, objeto direto, objeto indireto, redutor de Arg1, hipercorreção e afixo. Nessa 

mesma ordem, fizemos uma leitura desses usos a partir dos fatores teóricos apresentados 

anteriormente, as ocorrências que exemplificam cada um, e ao final de todas as ocorrências 

procedemos a uma análise geral dos sete parâmetros considerados. 

 

a) Redutor do Arg2  

O pronome reflexivo35 pode ser um instrumento gramatical redutor de um dos 

argumentos da predicação. Assim, ele permitiria que verbos mais transitivos se tornassem 

menos transitivos. Para isso, ocorre uma redução na valência (DIK, 1989) e, no caso da 

redução do segundo argumento, o evento, por sua natureza, de baixa transitividade, se 

concentraria em um só participante, o Arg1. O Arg2, paciente da ação verbal, seria suprimido. 

A seleção dos verbos contempla o reflexivo lexical (cf. PEREIRA, 2007), tipos de 

verbos pronominais ou mediais. Conforme classificação de Camacho (2002), eles envolvem, 

em sua maioria, verbos de processo, orientados para a entidade meta ou paciente. Na seleção 

                                                           
35 A nomenclatura “Pronome reflexivo” designa todo tipo de pronome envolvido em qualquer situação 

do campo semântico da reflexividade, e não apenas aquele empregado em uma situação de 

reflexividade pura ou propriamente dita e sim em todos os casos de média, impessoal, ergativa. 
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feita por Pereira (2007, p. 249), constam os verbos “acostumar-se”, “casar-se”, “chamar-se”, 

“deitar-se”, “divertir-se”, “enfiar-se”, “esquecer-se”, “intrometer-se”, “lembrar-se”, “levantar-

se”, “reunir-se”, “sentar-se”, “sentir-se” 36. 

As ocorrências seguintes são exemplos de orações que tiveram o Arg2 substituído, 

nas quais o pronome cumpre a função de preencher essa casa. 

 

(65) Inf. [...] mais primeiro eu repeti o quarto ano no último colégio no Santa Helena dois 

anos... passei pra quinta e fui estudá lá no Assis Chateaubriand... e me apeguei demais com 

a professora... ela era um::... amor de pessoa comigo... primeiro porque quando eu entrei 

chamei ela de tia... e ela falô não... não sou tia... sua... eu não sou parente seu... (   ) você vai 

me chamá de professora... ou pelo meu nome mesmo... só que ela me tratava bem demais... 

eu queria POR TUDO na vida que ela fosse minha mãe... tudo porque ela era muito legal 

comigo... ... FG – GYN - INF6: FASF - GR 2 - FEM 

 

(66) Inf. tipo assim... igual assim eu tinha uma amiga assim que tudo que ela pedia pra mim 

eu fazia... eu fazia num era pra puxa o saco dela... porque eu gostava dela... no dia que ela 

falou assim... eu não quero que ninguém puxe meu saco assim... eu me senti ofendida... 

pensei... será que ela tá achando que eu tô puxando o saco dela... mas eu sinto muito ... de 

pensá aquilo que a pessoa num tá pensando... ... aí eu cortei minha amizade com ela... (   ) 

minha amizade acabou com ela... hoje ela pede... mas eu não faço com tanta felicidade que 

eu fazia pra ela... mas eu sentia vontade de fazer... FG – GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

(67) Inf. é… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem uns parente 

qu/eu nem conheço… tem uns parente ó::: antigo qu/eu nem conheço tanto parente minha 

família é enorme de grande do lado da minha mãe do meu pai né? é muita gente mesmo que 

tem… tem parente qu/eu nem conheço foi ela que escolheu pra mim esse nome FG – GO - 

INF5: MEP –  GR2 – FEM 

 

b) Expressões cristalizadas  

 Estas expressões, que se apresentam sempre com a presença do pronome, 

significam uma alteração na estrutura sintática, uma vez que o clítico deixa de ter uma função 

de substituto do Arg1 ou do Arg2 e passa a integrar o verbo, assumindo, conjuntamente, um 

único significado.  

 Castilho (2010, p 481), ao explicar sobre os reflexivos, afirma que o pronome 

perdeu o seu traço de reflexividade e o falante tem dificuldade em operar com esse termo. 

                                                           
36Pereira (2007) faz esse levantamento considerando Borba (1991). Convém esclarecer que esses 

verbos em sua maioria compõem o que a GT considera de verbos “pronominais”, que são aqueles que 

devem se empregados sempre junto ao pronome. Para Neves (2003), eles admitem o emprego 

pronominal e o não pronominal conforme a situação. E eles constam também nas classes 

semanticamente médias, propostas por Kemmer (1993). 
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Entretanto, no caso dessas expressões, ele não tem nenhuma dificuldade em empregá-lo, mas 

parece desconhecer o significado e a função do pronome se desarticulado da expressão, e, 

nessa situação, o termo isolado realmente não assume qualquer significado, como por 

exemplo, o sentido reflexivo.  

 Para Neves (2002, p. 190-191), nas expressões cristalizadas há um envolvimento 

de questões do nível gramatical e do nível lexical, tanto da colocabilidade, quanto da 

gramaticalização. Geralmente, são duas unidades lexicais, em que uma se despe mais de seu 

estatuto lexical e caminha em direção ao gramatical. Assim, um conjunto de unidades é 

redefinido como única unidade lexical. Uma construção dessa natureza se define em graus 

pela junção de um verbo suporte e de um ‘objeto’. 

 Neves (2002) apresenta alguns critérios para formação das expressões. No caso 

das expressões com pronomes reflexivos, eles assumiriam a função de um ‘objeto’ (SN), 

porém com um esvaziamento do sentido lexical, tanto do pronome quanto do verbo, como se 

observa nas ocorrências a seguir:  

 

(68) Inf ... cadê que alguém falô assim ó... me dá seu... seu carnê ae pra mim pagá... ele foi o 

único que num falou nada né... falei não... agora eu vou trabalhá... ainda mais depois que eu 

comecei a trabalhar aqui... falei ãhm ãhm... se vira... nem... 

Doc. e seu irmão tem filhos? 

Inf. meu irmão mais velho... É... todos têm... todos têm... todos têm... tem nenhum que num 

tem filho não... FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM 

 

 (69) Inf. aí eu fico sempre preocupada… durmo preocupada com ele… acordo 

preocupada… quando ele tá quetim dentro de casa… num… fico sossegada… mais quando 

ele saí… porque tem dia ele tem… ele se manda pra rua… aí pega… i::: a gente fica Nossa 

Senhora… aí é hora qu/eu passo mais mal… FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 

As expressões que constam em 68 e 69 possuem as características, anteriormente 

apresentadas, de uma expressão cristalizada. Nelas, o se é indissociável do verbo, construindo 

com este um sentido único, elas possuem um sentido enfático e são conhecidas pelo falante, 

acreditamos que por uma memorização lexical. Nessas expressões, o se não assume o sentido 

de reflexividade, sua função é de reforço e de ênfase ao conteúdo, haja vista que ao contrário 

de “lembrar”, ninguém irá dizer “vira” ou “manda”.   
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Objeto  

Como afirmamos anteriormente, quando o pronome átono integra o frame verbal, 

preenchendo a casa do argumento dois ele pode desempenhar a função de objeto direto ou de 

objeto indireto37. Em tais casos, o pronome é exigido pelo verbo e se torna um complemento 

verbal. 

Seguem ocorrências em que o pronome exerce a função de objeto direto e de 

indireto.  

 

c) Objeto direto 

 

(70) Inf. é eu fui pra conzinhá aí eu… eu fiquei trinta dias conzinhando… e nesses trinta 

dias o meu esforço falou mais alto… que além deu trabalhá na cozinha que eu conzinhava 

pra cinco pessoas seis comigo… i eu trabalhava na cata… dentro… no garimpo… no 

serviço pesado… aí eu trabalhava… aí devido o esforço meu… eu já fazia… serviço pesado 

já como os outros companheiro lá do serviço… os/otro garimpero fazia… i:: acabô daí que 

o patrão acabô 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… FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

 

(71) Inf. eu num quero qu/eles passa por aquilo qu/eu passei… meus irmão passô né? aí… 

eu faço assim… mais agora duns tempo pra cá… as coisa tá tão difícil que falei assim… 

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… se hoje cê tem… cê dá… se amanhã cê falá 

que num tem… com/é que vai sê… com/é que cê vai sabê como ele vai reagí… então agora… 

agora ele tem doze ano sabe? já tô puxano FG – GYN - INF 4: SBLS - GR1 - FEM 

 

(72) Inf. não... porque uai nem:: nem Á nem NÁ né... ela fica lá... ele ajudô ela  muito sabe...  

depoise  na hora que ele  mais precisava que ele fez  cirurgia do coração... quando ele mais 

precisava dela... ela... abandonô ele... agora  voltô de novo... aí... peguei e falei pra ele esses 

dia... falei assim... uai pai... porque disse que as filhas dela vai casar ... “falei uai cê vai ficá  

aqui sozim... ela vai fica lá sozinha... entaum vai morar os dois junto... né...” 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... eu num sou mais dessas de... já fui né... bebê... dançá... hoje não... hoje sou mais 

assim light... caseira... fico mais em casa... num gosto muito de rua... há dez dia até  os 

menimo falô assim... “nossa achei que cê num morava aqui mais...” porque eu entro pra 

dentro de casa... lá dentro de casa eu fico lá.. sem:: sem sair lá fora nem nada né... aí essa 

assim... é minha vida... essa é::... é R. ... FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

                                                           
37Conforme os dados encontrados no corpus, consideramos como possíveis de solicitar objeto direto 

verbos como: “conhecer-se”, “convencer-se”, “encaixar-se”, “encontrar-se”, “matar-se”, “oferecer-se”, 

“trancar-se”, “revezar uns aos outros”; objetos indiretos: “perguntar”, verbos seguidos pelas 

expressões “um do outro” e “um pro outro”, “olhar pra mim mesmo”); foram considerados inclusive 

os usos em sentido figurado. 
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d) Objeto indireto 
 

 

(73) Inf. tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... a 

gente porque num... eu fico às vezes me perguntando porque que eu casei tão cedo... FG- 

GYN - INF6: FASF - GR 2 – FEM 

 

(74) Inf. gosto de estudá… num quero… aí fui só tirano nota ruim… nota ruim… nota 

ruim… até qu/eu saí… falei não um dia eu volto… aí::: nunca mai voltei estudá::: mais… 

trabaiá… trabaiei todo… todo tempo… aí cê vê a dificuldade da vida… falei… ah::: não vô 

casá… vô casá… acho… comecei a namorá com esse rapais né? gostei muito… nóis gostava 

muito um do outro né? aí nóis… pegô i::: casô… foi morá junto… falei assim ah::: agora vô 

tê uma vida melhor né? … FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 - FEM 

 

(75) Inf. cortando cabelo… e um dia::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo mundo 

incentivava… i eu falei assim Deus mim pois a profissão certinha q/eu sempre pedi pra ...FG 

– GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 

 

 

e) Redutor do Arg1 do verbo  

 

Como consta em 3.3, na formação da passiva, pode ocorrer uma supressão do 

argumento agentivo, prevalecendo apenas a predicação descrita no EsCo. Em 3.4, a partir de 

Givón (l990), explicamos que a impessoal é a voz detransitiva por excelência, uma vez que 

ela não permite a manifestação de uma entidade agentiva. Dik (1989) entende que, pela 

redução da valência, ocorre a absorção do argumento agentivo, e em seu lugar prevalece o 

clítico, que terá a função de marca redutora do argumento. Assim, nesses casos, o pronome 

seria uma marca redutora do (Arg1) do verbo, conforme as seguintes ocorrências: 

 

(76) Inf. aí:: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… fez tratamento a gente tinha só 

notícia de que ele não voltava vivo… i::: aquele tanto de irmão… as veis com dificuldade… 

faltando as coisas pá comê em casa… foi muita das veis que minha dexô de comê… às veis 

ela não é bem de saúde por/isso… ela dexava de comê… pa num vê os filho passá vontade 

de comê… cê entendeu… ela tirava da boca dela e punha na boca dos filho… aí::: graças a 

Deus ele voltô…o dia que ele chegô em casa era noite… quando ele entrô na porta… a gente 

inda morava naquela casinha pacata né… numa casa de taba… pedaço de adobe… pedaço 

de taba… um dia que ele… entrô dentro de casa… que a gente não tinha esperança dele 

volta com vida … ele chegô lá em casa andando… nois não reconhecemo ele… o rosto super 

inchado… sabe… e aí:::   FG - GO - INF2: JCR - GR 2 - MAS 

 

(77) Inf. eu comecei a estranhar né...... eu me cedia muito né... aí... foi::... tentano... 

tentano... aí é::... noventa e quatro::... noventa e cinco::... quando foi em noventa e sete:: o 

trem tava numa crise danada... noventa e oito pensei assim... final de noventa e:: a A. F.  é 

de abril... então no início de::... mais ou menos... pra dá os nove meses... noventa e sete... 
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então a A. F.  veio num período assim::... meio do ano né... meio do ano... aí eu pensei que 

arrumando a A. F. ia melhorar tudo né... só que foi uma burrada minha né... porque o 

médico falô que eu não poderia ter a A. F. né... ai quando eu fiquei sabendo que tava 

grávida eu falei que era um milagre de Deus... mas realmente ela é um milagre de Deus na 

minha vida... só que assim... a gravidez foi mêi complicada... porque::... eu tive assim... 

problemas né... bloqueio que a gente fala né... até então pensava assim... eu tô grávida 

agora::... agora me livrei... num preciso mais FG – GYN - INF6:  FASF - GR 2 – FEM 

 

 

f) Hipercorreção 

A hipercorreção ocorre pelo acréscimo ou retirada de algum termo da estrutura 

sintática de maneira indevida, assim o clítico também teria um papel sintático, uma vez que é 

peça importante na alteração da sentença. Conforme Dubois (2001 [1973]), a hipercorreção 

consiste na busca excessiva de correção, gerando usos incorretos. Para Labov (2008), é a 

ocorrência de uma forma linguística em um contexto inoportuno, causando uma incorreção 

conforme a GT. Cabe destacar que o uso indevido origina-se pela tentativa de adequação à 

norma padrão. E, pela falta de domínio desta, o usuário acaba expressando-se de maneira 

inadequada. Os exemplos dessas ocorrências são os seguintes: 

 

 

(78) Inf. uai eu aprendi assim por si mesmo… ali na casa da Eleuza mandô… mando podá 

poda lá eu fui podá aí podei consegui aí pronto comecei a mexê com pranta tamém FG – 

GO-INF1: JCS – GR 2 -  MASC.  

 

(79) Inf. uai… na minha infância era… foi… toda muito boa não que minha mãe mais meu 

pai foi… largô né? disquitaram… aí nóis ficamo… se…morando junto com minha mãe… 

aí… nóis passô muita necessidade… minha mãe trabaiano de::: merendera… nóis ía buscá 

merenda na lá na… na esCOLA… nóis… várias veis nóis… quan… quando nóis tinha 

fejão… nóis comia fejão… e num tinha arrois… o dia que tinha arrois nóis num tinha 

fejão… mistura… era o dia qu/eu vendia picolé:::… essas coisas assim pra podê comprá a 

carne… que… que… des… desde da idade de oito anos eu já::: vendia picolé… vendia 

bolo… mais o dinhero era tudo pra comprá as coisas por que::: era só eu que trabaiava… 

era pequeno… eu era oito anos né? e meu… meus irmãos… eu eu era… eu sô o mais 

velho… aí nóis somo cinco em casa né? FG – GO - INF1: JCS – GR 2 -  MASC.  
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g) Afixo – Verbos inerentemente pronominais  

Outra possibilidade relacionada ao critério sintático é a hipótese de o pronome ser 

um afixo, como o que ocorre nos verbos essencialmente pronominais, ou seja, aqueles que 

sempre devem ser empregados junto ao pronome. No entendimento de Camacho (2002), esse 

pronome confere a noção de medialidade a esses verbos, uma vez que ele não representa 

nenhum participante requerido pelo esquema valencial.  

Foram considerados verbos como: “arrepender-se”, “queixar-se”, “suicidar-se”, 

“entristecer-se”, como constam nas ocorrências seguintes. 

 

 

(80) Inf. dia mais estudei muito pôco porque eu mesmo quis né? assim foi uma coisa assim 

meus pais es num tinha condição de mim dá e toda vida mim deram livro mim deram 

caderno tudo mais porque a partir do momento qu/eu comecei a namorá eu larguei né? de 

estudá pra namorá e logo a gente namorô a gente… a gente namorô quase um ano aí depois 

a gente ficô noivo né? aí marcô o casamento logo… casei não mim arrependo de tê 

casado… graças a Deus num mim arrependo mesmo né? e gosto do meu esposo… assim 

gosto dos meu fii… e tô muito feliz né? num tô assim… infeliz... FG – GO - INF5: MEP – 

GR2 – FEM. 

 

 

Conforme os dados, o clítico indicando um Redutor do segundo argumento é o 

que tem a realização mais favorecida, correspondendo a 37,03% das ocorrências com o 

pronome.  

Nesses exemplos, estão os reflexivos lexicais ou verbos pronominais, que são 

aqueles que por motivos vários são sempre acompanhados pelo pronome átono, em especial o 

se. Embora muitos pesquisadores, dentre eles Pereira (2007), D’Albuquerque (1984), tenham 

justificado que a omissão do pronome junto a estes verbos ocorre em função de certa 

redundância, e isso explicaria o não uso dos pronomes em suas pesquisas38, nos dados 

analisados ocorre o contrário, uma vez que esse é o contexto de maior ocorrência da marca do 

pronome.  

Alguns fatores podem estar correlacionados a esses usos. Um deles seria um 

reforço do sujeito (Arg1) no EsCo descrito. A justificativa para esse reforço pode estar na 

                                                           
38D’Albuquerque pesquisou o clítico em Manhuaçu (MG) e no Rio de Janeiro; Pereira (2007) realizou 

sua pesquisa em São Paulo capital.  
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significação dos verbos. Todos eles podem ser classificados nas três categorias cognitivas 

propostas por Kemmer (1993) ou têm sentido denotativo ou figurado: média de emoção, 

média de cognição, atos de fala emotivo. Eles são verbos como “preocupar-se”, “sentir-se”, 

“lembrar-se”, “apegar-se”, “envolver-se” etc, que descrevem situações de maior envolvimento 

pessoal do agente, além de questões emocionais.  

As ocorrências desse parâmetro sintagmático equivalem a 37,03% do total de usos 

pronominais e somam 20 exemplos, dos quais 19 estão em primeira pessoa e somente 01 em 

terceira pessoa.  

Considerando o predomínio da primeira pessoa e a semântica dos verbos, 

podemos entender que é alta a possibilidade do falante empregar o pronome como uma forma 

de reforçar o seu envolvimento, marcar a sua participação no evento, mais do que fazer uma 

opção gramaticalmente consciente por uma reflexividade verbal. 

Optamos por defender a hipótese acima porque não há como justificar nestes 

verbos que o uso pronominal aconteça porque o falante consegue fazer a distinção entre dois 

participantes no evento, que é a hipótese de Camacho (2003) para a distinção entre médias e 

reflexivas propriamente ditas. Pelo contrário, os verbos descrevem EsCo que indicam mais 

estado ou processo, em que o sujeito assume papéis mais propensos para processado, meta ou 

zero. Isso afasta a possibilidade de um evento transitivo prototípico.  

Outra hipótese é que pode estar ocorrendo uma memorização dessas formas, 

fazendo com que seu uso marcado pronominalmente seja inclusive superior ao uso em que o 

pronome exerce a mesma função de um objeto direto, situação esta em que seria mais 

pertinente, do ponto de vista cognitivo, haver a marca pronominal. Tanto a memorização é um 

fato verdadeiro que muitos usuários a fazem sem se preocupar com a concordância de pessoa, 

como o é o caso do exemplo de “Nós se conhecemos”. Nesse aspecto da análise, a 

memorização corrobora os dados D’Albuquerque (1984), para quem o pronome seria 

aprendido por memorização lexical, e sempre seria usado junto ao verbo. Isso no que 

concerne aos verbos essencialmente pronominais, em que o uso é mais elevado do que nos 

acidentalmente pronominais39. 

As expressões cristalizadas ocupam o segundo lugar dentre as funções sintáticas 

que mais favorecem o uso do pronome, com 16,66% de ocorrências. 

                                                           
39 A referência a verbos essencialmente e acidentalmente pronominais neste parágrafo se dá em termos 

da concepção de D’Albuquerque (1984).  
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Para Castilho (2010, p. 480), os reflexivos estão perdendo o seu traço de pessoa, 

ou seja, estão perdendo o seu estatuto categorial. Isso acontece quando um pronome é 

utilizado para qualquer pessoa, nesse caso o se tem sobressaído tanto junto aos verbos na 

indicação da reflexividade, quanto na formação de expressões cristalizadas. Para o autor, isso 

pode indicar o fim da categoria, uma vez que o falante já não tem nem noção do que o 

pronome significa.  

A esse respeito, Vale (1999) propõe um nível de gramaticalização, em que o 

significado do conjunto varia entre a transparência e a cristalização, sendo esta totalmente 

opaca, e a transparência representa uma maior proximidade do cálculo do significado a partir 

dos componentes da expressão. Sobre as expressões em análise, verifica-se uma total 

opacidade, pois tanto o pronome quanto o verbo são destituídos dos significados originais e 

quase não fornecem nenhuma pista para a interpretação do todo. O significado é determinado 

pelo uso que os falantes fazem delas, e o percurso cognitivo com o qual as constroem. É 

exatamente pelo uso, que o pronome clítico é empregado. Não existe nenhuma relação da 

noção de reflexividade do falante ao empregar o pronome. Ele emprega a expressão 

objetivando expressar o que ela significa no conjunto, para muitos, menos escolarizados, é 

como se fosse uma única palavra. O significado não pode ser calculado a partir dos 

componentes do todo significativo. Assim como as metáforas, elas se proliferam entre os 

falantes. 

 Para Casseb-Galvão (1999), a metáfora é um dos mecanismos atuantes no 

processo de gramaticalização. Pela metáfora, domínios lexicais tornam-se mais abstratos, 

ocorrendo a abstratização metafórica. Então, entidades concretas, metaforicamente, 

expressam funções mais abstratas e, por elas, compreendemos e conceituamos o mundo que 

nos cerca. 

 Assim, através do processo de metaforização, é admissível que as expressões com 

o pronome clítico, que assumem outra significação, estão se encaminhando para um processo 

de gramaticalização. Somado-se a isso está o que foi dito anteriormente sobre a perda de 

significação autônoma do pronome e também do verbo, que, para Casseb-Galvão (1999, p. 

16), trata-se de uma decategorização visível na perda da autonomia morfossintática. Se uma 

forma é livre torna-se dependente de outra da qual passa a ser um clítico, se é um clítico 

torna-se um afixo. No caso das expressões com o reflexivo, parece que o clítico tornou-se um 

afixo e o verbo assume juntamente com o afixo uma nova significação. 

 Com efeito, Mateus et al (2003, p. 847) esclarecem que 
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a tendência de gramaticalização dos clíticos no português europeu 

parece ir no sentido de os considerar a todos, independentemente do 

seu conteúdo semântico, como quase afixos-flexionais, exibindo, em 

particular, marcas de pessoa. É o que sugerem os dados de aquisição 

da linguagem e algumas manifestações da língua não padrão, de 

registro coloquial, em que a ênclise ocorre mesmo em contextos em 

que a próclise é obrigatória na língua–padrão. 

  

  

 Em todo caso, seja em 40PE ou PB, por uma questão de ordem do clítico, como o é 

no português europeu, ou pela dessemantização dos termos em função de um outro 

significado único da expressão, como ocorre na fala goiana, é fato que a relação clíticos e 

verbos, nesses casos, está passando por um processo de gramaticalização. 

Outra justificativa possível para o alto índice do emprego dessas expressões é de 

ordem pragmática: a maioria dessas expressões está no modo imperativo. Frases como dane- 

se, se vire, cumprem, através dessa estrutura, a função de designar não exatamente uma ordem 

mais uma “transferência de responsabilidade”, um “descomprometimento”, e isso ocorre não 

de modo sugestivo, mas impositivo, pelo locutor ao seu interlocutor. 

O objeto direto está na sequência das funções mais favorecidas pela marca do 

pronome. Eles são os exemplos da voz reflexiva, considerada por Camacho (2003) como 

reflexiva propriamente dita e por Kemmer (1993) como reflexivas diretas e indiretas, seja em 

sua forma pronominal, em primeira ou terceira pessoas, ou na forma alternativa (combinação 

do pronome tônico com o item lexical mesmo ou próprio), todas as formas possuem a marca 

indicativa da reflexividade ou reciprocidade. Nesses casos, o pronome exerce a função de 

complemento verbal, uma vez que ele é requerido pela estrutura argumental porque existe 

uma casa para ser preenchida pelo SN2, que sintaticamente exerce a função de objeto direto. 

Assim, o pronome é anafórico e correferencial ao sujeito.  

 Sintaticamente, é possível entender que o pouco uso marcado que ainda existe é 

favorecido pelas situações em que o falante consegue perceber a distinção entre as duas 

entidades envolvidas no processo. Observe a configuração da seguinte oração:  

 

 SN1 V SN2 

[...] cê fica se matano... 

                                                           
40 Português Europeu 
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O verbo “matar” é biargumental, logo o SN2 (Arg2) é valencialmente requerido. 

Fato que pode favorecer a construção cognitiva de duas entidades envolvidas no processo, 

impondo ao falante certo compromisso com a marcação. Embora o emprego seja em sentido 

figurado, sugere a ideia de um Agente destruindo um Paciente: destruindo a si mesmo. 

Situação semelhante, porém mais saliente é a de “me cedia”. Nesse caso, o uso não é 

metaforizado, permitindo com que o falante faça uma melhor distinção entre as duas 

entidades envolvidas no EsCo. 

Os exemplos dos verbos “matar” e “ceder”, ou outros em que há ocorrência de 

objeto direto, são verbos acidentalmente pronominais (cf. D’Albuquerque, 1984), ou seja, 

aqueles em que o uso junto ao pronome se dá em casos específicos, em que o pronome 

funciona como objeto, então podem ser substituídos por outro nome, justificando a 

possibilidade de o falante distinguir entre as duas entidades envolvidas no processo verbal e 

sentir a necessidade de fazer a marcação. 

Essa hipótese pode ser comprovada pela constatação de D’Albuquerque (1984), 

para quem a realização do pronome clítico em verbos essencialmente pronominais, opostos 

aos acidentalmente pronominais é muito baixa, uma vez que o falante não consegue distinguir 

duas entidades envolvidas no processo. O trabalho de Pereira (2007), ao comparar a 

realização pronominal em relação a outras funções sintáticas do pronome, também constatou 

que o maior índice de realização do pronome foi nos casos de objeto direto.  

Outra explicação favorável ao maior número de pronomes na função de objeto 

direto é que eles pertencem, em sua maioria, às sentenças transitivas prototípicas, que se 

configuram pela presença de um agente, normalmente iniciador e controlador, um verbo de 

ação, e um paciente ou beneficiário, que sofre os efeitos da ação verbal, como consta em 

2.2.4. Essa possível associação com sentenças transitivas, considerando-se, sobretudo, a 

natureza semântica dos verbos envolvidos nas construções, nos conduz ao entendimento de 

que o falante sinta a necessidade de mencionar o SN2. Ou seja, uma alta transitividade pode 

favorecer a ocorrência do pronome.  

Os verbos utilizados nas estruturas em análises são: “convencer”, “oferecer”, 

“conhecer”, “trancar”, “matar”, “encaixar”, “revezar um ao outro”. Exceto nos casos de 

“convencer”, “oferecer”, os demais verbos apresentam uma alta transitividade, conforme os 

“parâmetros de transitividade” propostos por Hopper e Thompson (1980). Considerando que a 

transitividade ocorre em termos semânticos e sintáticos de forma contínua e escalar e que os 

parâmetros ocorrem de modo independente, é possível dizer que esses são verbos com 
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características de não durativos e não hipotéticos, que descrevem EsCo (+din) , (+cont). Isso é 

o que se verifica na oração seguinte. 

 

(81) Inf [...] aí eu me ofereci pra ir pra casa dela... FG- GYN - INF6:FASF - GR 2 – FEM 

           

A estrutura argumental possui a seguinte configuração: 

SN1    SV   SN2    SP1 

Arg1    V    Arg2   Arg3 

 

Suj [(Ag) + animado/ +definido/ + control] + V [ação] + Obj [(Pac) afetado/não 

controlador] 

 

Já os casos dos objetos indiretos, com 11,11% de ocorrências, apresentam a 

especificidade de constituírem o que chamamos de forma alternativa: os casos do pronome 

átono juntamente com o termo outro ou mim mesmo. Eles formam uma expressão, que pela 

natureza de sua constituição, induz ao uso da preposição.  

 O Redutor do Arg1 ocupa a quinta posição na tabela. Ele representa uma 

redução de valência na estrutura argumental. Assim, o clítico estabelece apenas uma relação 

anafórica, visto que não existe outro referente com o qual deveria se ligar, indicando somente 

um fechamento do predicado sobre o seu sujeito. O índice de realização da redução do Arg1 é 

menor em relação aos demais, correspondendo a apenas 9,25% da marcação geral do 

pronome.  

Essa forma de realização é favorecida nos verbos de transitividade mais baixa em 

que não é requerida a presença da entidade agentiva, considerando os verbos que constituem 

essas orações, “hospitalizar” e “livrar”, que descrevem estados de coisas que não requerem a 

presença de um sujeito agentivo, e ainda que, conforme o contexto discursivo, interessa mais 

mostrar o fato em si do que a marcação de um agente. A marcação do agente, se houvesse, 

seria pela supressão do SN sujeito, ficando em seu lugar o pronome clítico, o que significaria 

uma impessoalização da ação verbal. Embora o critério em análise seja sintático, entendemos 

que esses usos se dão mais por memorização do que por consciência sintática do falante.  

As hipercorreções que têm 7,40% das realizações pronominais justificam-se pelo 

desejo do falante em elaborar uma oração correta conforme os padrões da GT. Ele tem 

consciência do uso pronominal, porém não sabe fazê-lo, assim acaba incorrendo em usos 
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indevidos. Existem situações em que há uma dupla marcação de reflexividade, e outras em 

que há uma homogeneização do pronome se para todas as pessoas. 

As realizações em forma de afixos, nos verbos inerentemente pronominais foram 

baixas, 3,70%, e ocorreram somente com o verbo “arrepender-se”. Talvez isso se deva ao fato 

de o número desses tipos de verbos ser extremamente limitado na língua. Como ocorreu em 

relação aos verbos lexicais e verbos pronominais, os resultados nesta pesquisa são também 

opostos aos das pesquisas de D’Albuquerque (1984), Nunes (1995), e Pereira (2007), que 

indicam uma alta frequência de realização do pronome41. Em Goiás, a frequência de 

realização é baixa, e existe uma grande possibilidade de que o falante não faça a mínima 

distinção entre uma forma e outra: se pronome é um afixo ou se essencialmente vinculado ao 

verbo. Dessa forma, é possível que ele faça um uso pelo outro sem ter consciência do que está 

fazendo, ou seja, sem que associe a uma regra de uso. 

 Outro aspecto, analisado posteriormente na seção 5.2.3, é o fato de que o 

emprego do pronome clítico ocorre em primeira pessoa, e o verbo pode ser classificado como 

um tipo psicológico, ou seja, o sujeito fala de seus sentimentos, de questões subjetivas e bem 

pessoais. Em função dessa subjetividade, existe em todo o texto do colaborador um constante 

reforço da primeira pessoa, como se houvesse uma necessidade discursiva de se justificar 

diante dos fatos. Na ocorrência de número 80 ele fala sobre não ter estudado, sobre as 

condições porque não o fez a fim de justificar a opção pelo casamento, repetindo três vezes o 

pronome eu e cinco vezes o mim. 

 

 

5.2.2 Posição do elemento pronominal  

 

Mediante os estudos de Camacho em 3.5, esclarecemos que a voz média apresenta 

a configuração sentencial de voz ativa acrescida de um clítico anafórico ao sujeito.  Logo, o 

clítico deveria ser posposto ao sujeito, que é a forma prototípica em que os verbos 

pronominais se apresentam, como por exemplo, “queixar-se”, “arrepender-se”, “lembrar-se”, 

etc. Para Câmara Jr (1970), sintaticamente a voz média corresponde a uma construção com o 

verbo na voz ativa à qual se acrescenta um pronome átono, referente à pessoa do sujeito. 

                                                           
41Pereira (2007, p. 304-305) justifica que a baixa realização no caso do segundo argumento, que 

relaciona-se com os essencialmente pronominais, é em função da redundância que o pronome gera, 

fato que não acontece com os acidentalmente pronominais. Essa mesma consideração é estendida aos 

afixos.  
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Como média e reflexiva assumem a mesma forma, ambas se realizam com o 

pronome em posição pós-verbal. 

Outro caso que envolve a presença pronominal é o da voz impessoal.  Camacho 

(2002, p. 233) argumenta que é instável a distinção entre uma forma impessoal e a média 

porque na representação linguística ambos os sujeitos são ativos. Para esse autor, “a expressão 

formal da verdadeira intenção da frase repousa muito precariamente na posição pós-verbal 

para o argumento processado, para a construção impessoal [...], e na pré-verbal, para o valor 

médio”, conforme constam nas orações, i) nesta cidade as casas se alugam caro; o vaso se 

quebrou; ii) Aluga(m)–se casas; quebrou-se o vaso.  As primeiras orações apresentam a 

ordem SN (Arg1) + SV + SN (Arg2), em que Arg1 é Suj/Pac, e Arg2 é o (se). Assim, o 

sujeito está formalmente expresso, e o (se) Arg2 está anteposto ao verbo, que nesses casos é 

interpretado como pronome reflexivo, uma vez que retoma o sujeito, mas a voz é 

caracterizada como impessoal pela falta do elemento agentivo. As segundas orações possuem 

a configuração Ø + SV + SN (Arg2). Nelas não há a presença do sujeito, e o (se) está 

posposto ao verbo, caracterizando um pronome marcador de medialidade. Dessa maneira, 

segundo Camacho (2002), argumento anteposto ao verbo identifica a voz impessoal. 

 A tabela a seguir mostra os resultados do parâmetro posição do pronome na 

oração:  

 

 

Posição pronome na oração Frequência  Percentual 

Posição pré-verbal  47 100% 

Posição pós-verbal Ø - 

Total 47 100% 

   

Tabela 5.3: Posição do pronome na oração 42. 

 

 

Se fossemos considerar que, para Camacho (2002), as reflexivas deveriam ser 

pospostas aos verbos, nestas ocorrências não haveria casos de reflexividade. Entretanto, sabe-

se que a marcação da próclise e da mesóclise é uma orientação normativa, rara de ocorrer no 

uso, até mesmo em situações mais formais. Outra questão refere-se ao fato de que a fala 

analisada é de informantes com baixa escolaridade e situação social menos privilegiada. Além 

                                                           
42 Nesta tabela computamos apenas as ocorrências com pronomes átonos, ou seja, estão excluídas as 

formas lexicais alternativas, por isso, atribuímos 100% ao número de 47 ocorrências.  
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disso, conforme a previsão de Castilho (2010), no PB é admissível e mais comum o uso da 

próclise.  

A tabela indica unanimidade de realização dos pronomes átonos para a forma pré-

verbal. O exemplo seguinte atesta a preferência dessa orientação sintática. 

 

 (82) Inf. e eu num... num saio mais... me tranquei... num gosto mais de sai... 

                                                                                           FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

Embora o verbo “trancar” apresente um sentido figurado, é um dos poucos 

exemplos encontrados dentre as ocorrências que pode ser caracterizado como voz reflexiva e, 

neste caso, o pronome átono antecede o verbo.  

Além da justificativa de um uso generalizado da próclise no PB, é possível notar 

que as orações realizadas com pronomes átonos apresentam uma baixa transitividade, o que 

pode ser uma explicação, haja vista que o usuário não sente necessidade de representar o Arg2 

em uma posição pós-verbal. 

Por outro lado, as formas de realização lexical alternativa, que não incluímos na 

tabela por não se tratarem de pronomes átonos, se realizam em posições pospostas aos verbos, 

tais como no exemplo que segue.  

 

(83) Inf . cortando cabelo… e um dia::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo mundo 

incentivava… i eu falei assim Deus mim pois a profissão certinha … 

FG – GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 

 

As formas alternativas aparecem com verbos mais prototípicos para uma 

transitividade mais alta, como o exemplo de “olhar”. Confrontando esses exemplos com o de 

baixa transitividade dos pré-verbais, é possível entender que a posição do pronome é 

motivada pela transitividade, e, como a maioria das ocorrências do corpus revela situações 

mais detransitivas, explica-se o maior número de situações com pronome pré-verbal.  

 

 

5.2.3 Forma pronominal: pessoa do discurso  

 

Como já foi explicado, existe uma relação de concordância entre o pronome e a 

pessoa verbal, estabelecendo uma equivalência morfossintática que integra a definição formal 
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da voz. É possível também de ocorrer a presença do pronome clítico com as formas 

alternativas que são a junção do pronome átono com as palavras mesmo e próprio. Quando as 

formas alternativas são associadas ao pronome clítico, indicam um reforço ao pronome, 

quando aparecem sozinhas, conferem à predicação o mesmo sentido que o pronome clítico 

deveria conferir. Dessa maneira, os pronomes podem ocorrer na primeira pessoa do singular e 

na primeira pessoa do plural (as chamadas pessoas) ou na terceira pessoa do singular e na 

terceira pessoa do plural (as não pessoas).  

A tabela a seguir apresenta os resultados da aplicação desse parâmetro de análise. 

 

 

Pessoa do discurso  Frequência  Percentual 

Primeira Pessoa do singular (ME)  27 50% 

Terceira pessoa do singular (SE) 16 29,62% 

Formas alternativas  07 12,96% 

Hipercorreções (SE) 04 7,40% 

Primeira pessoa plural (Nos) Ø - 

Total  54  99,98% 
Tabela 5.4: Pessoas do discurso.  

 

A ocorrência seguinte é um exemplo da primeira pessoa do singular (me). 

 

(84) Inf.   os fii da gente são todos bom né? especial e eu… como mãe… eu acho que sô 

muito boa pra eles qu/eu tenho liberdade de conversá com eles… né? num é igual quando eu 

tive meu pai minha mãe… qu/eu tenho minha mãe meu pai qu/eles… é a maneira deles né? 

tempo dos mais antigo agora hoje eu tenho liberdade de conversá com eles… eles tem 

liberdade de conversá comigo… tem meu esposo né? junto comigo tamém a gente tem 

dezesseis anos… e eu agora resolvi mudei di… di religião… qu/eu tava na religião católica 

eu num tava mim sentindo bem… porque eu acho que pra gente dê Deus no coração… a 

gente tem que praticá e fazê… eu num tava mim sentindo bem na religião… eu ia na igreja 

num sentia nada lá dentro… FG – GO – INF5: MEP –  GR2 – FEM.43 

 

Pelos dados apresentados na tabela de número 5.4, os números relativos à 

realização da primeira pessoa do singular são significativamente mais expressivos em relação 

aos números da terceira pessoa. São necessárias duas considerações antes de um 

direcionamento teórico para tentar entender o que motiva esses usos. Primeiro, a maioria dos 

                                                           
43 Como a transcrição dos dados obedeceu aos critérios estabelecidos pelo NURC, que definem que a grafia 

obedece à pronuncia, o pronome que consta nesta ocorrência (MIM) não é oblíquo e sim clítico (ME) nazalizado 

pelo falante.   
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verbos é do tipo psicológico, que envolve emoções ou estados cognitivos. Segundo, das 

realizações de terceira pessoa, nove coincidem com o número de expressões cristalizadas, que 

são construídas juntamente com a partícula se. Isso sugere que essas ocorrências não 

exemplificam um uso consciente de terceira pessoa, mas sim uma partícula integrante da 

expressão. O uso da terceira pessoa propriamente dita apareceu apenas em sete ocorrências. 

As ocorrências seguintes são dos usos com verbos psicológicos.  

 

(85) Inf.eu as veis… eu mim sinto mais assim… uma pessoa mais de inteligente… 

                                                                                        FG – GO - INF5: MEP – GR2– FEM 

(86) Inf.debilitada... então assim... hoje eu tô bem... amanhã amanheço mal... a última vez 

foi quando eu tive as crise com a D. né... que eu me apeguei muito com ela né... aí de 

repente                                                                      FG - GYN- INF6: FASF - GR 2 – FEM 
 

Os verbos “sentir” e “apegar” designam atitudes emotivas, que como já 

esclarecemos em outras oportunidades, favorecem o registro da primeira pessoa como uma 

forma de marcação de presença e de envolvimento pessoal na ação descrita pela predicação.   

Na oração abaixo, temos um dos exemplos em que o se (terceira pessoa) integra a 

expressão cristalizada, e que coincide com os que estão contabilizados na tabela. 

 

(87) Inf. explico prá ele como que as coisas que a gente fais pra se dá bem como é que a 

gente tem que fazer FG – GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 

 

 

Castilho (2010) explica que a categoria de pessoa é uma categoria cognitiva, e por 

pessoa entende-se qualquer ser animado. Ela é uma categoria constitutiva do discurso: a 

primeira e a segunda pessoas se fazem presentes no discurso, são participantes, e a terceira 

pessoa é ausente, não participante.  

Pereira (2007) esclarece que a comunicação tem uma ‘natureza egocêntrica’. Isso 

significa que, quanto mais perto o falante estiver de uma entidade, mais importante ela será e, 

por consequência, terá mais prioridades.  

 Do que foi dito, infere-se que a realização do pronome é mais favorecida na 

primeira pessoa. Isso fica mais acentuado em se tratando de verbos que exprimem estados 

emocionais, através dos quais o falante se mostra envolvido diretamente no processo verbal. 
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5.3 Parâmetros semânticos 

  

 Alguns fatores semânticos podem favorecer o uso do pronome clítico. Os papéis 

temáticos assumidos pelos argumentos requeridos pela predicação, por exemplo, podem 

influenciar na realização da marca pronominal. Examinamos também se o uso do pronome 

pode ser favorecido nas situações semânticas relevantes para a voz média propostas por 

Kemmer (1993) e, em caso afirmativo, quais delas mais aparecem acompanhadas da marca 

pronominal. Atentamos também para quais configurações de voz, dentre as que requerem a 

marca pronominal, favorecem o emprego do pronome reflexivo.  

 

 

5.3.1 Papel temático do Arg1 em relação à forma pronominal  

 

 Observamos se o papel semântico assumido pelo primeiro argumento exerce 

algum tipo de influência para a realização do pronome.  

O aspecto semântico da voz se dá pelo nível de afetamento ou participação do 

sujeito no processo verbal. Assim, é possível estender, no nível cognitivo, o significado do 

sujeito (Arg1) para o significado para o pronome, que neste caso, assumiria os mesmos papéis 

temáticos do sujeito. Ou seja, em termos do que Camacho (2002) considera como uma 

reflexividade propriamente dita, o sujeito seria agente e paciente (afetado) e, por 

consequência, o pronome clítico também o seria. Entretanto, não apenas agente e meta 

(paciente), papéis que caracterizam casos prototípicos de transitividade e, por consequência, 

de voz, mas também outros são possíveis de se correlacionar com a marcação pronominal, 

como, por exemplo, experienciador, posicionador, processado, zero, recipiente, locativo, 

direção, origem, referência. A observância desses outros papéis temáticos se justifica também 

pela natureza semântica dos verbos encontrados no corpus.  

Será observada a tipologia de EsCo e em seguida o papel semântico do Arg1. 

Assim, verificamos em quais dessas situações a marcação do pronome clítico é mais 

favorecida. A classificação é feita em relação ao papel temático do sujeito, ou seja, dele como 

Iniciador.  

Desconsideramos os casos das expressões cristalizadas e das hipercorreções, uma 

vez que esta análise requer Arg1.  
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Papel temático do primeiro argumento Frequência  Percentual 

Processado /Experienciador 27 50% 

Agente 08 14,81% 

Zero 04 7,40% 

Posicionador 02 3,70% 

Total 41 75,91 

   
Tabela 5.5: Papel temático do primeiro argumento  
 

 

a) Processado Experienciador  

 

O papel temático de processado/experienciador é responsável por exatamente 

metade de todas as ocorrências em que há a marca pronominal, indicando que esse papel 

temático de sujeito favorece a presença do pronome. Nesses casos, conforme Dik (1997), a 

entidade envolvida submete-se a um processo no qual não há a necessidade da presença de um 

agente causador do evento, isso é o que se observa nas ocorrências seguintes: 

 

(88) Inf. aí:: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… 

FG – GO - INF2: JCR – GR 2 - MASC. 

 

SN1 + SV + Ø se (desconsiderando verbo auxiliar) 

Arg1(SujProc) + SV(hospitalizou) + (se) 

EsCo: Ação [+cont]; Evento[+din] 

 

(89) Inf. casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim arrependo mesmo 

né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fii… e tô muito feliz né? num tô assim… 

infeliz não graças a Deus tô muito feliz as veis teve alguma tribulação mais coisa passagera 

coisa que vem i logo caba né? FG – GO - INF5: MEP – GR2 – FEM 

 

Essas duas orações apresentam a mesma configuração:  

 

           SN1 + SV + Ø ME  

           Arg1(Suj Proc Exp) + SV (arrepender) + (pron) 

EsCo: [+exp ]; Factivo (atitude sentimental) 

 

(90) Inf. e eu num... num saio mais... me tranquei... num gosto mais de sai... 

            FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

SN1(suj. elíptico) + SV + Ø ME 

Arg1(Suj. Proc Exp) + SV (tranquei) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) – uso em sentido figurado.  
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Nas ocorrências anteriores há sujeito processado experienciador, um deles liga-se 

a verbo de ação e os outros três são sujeitos de verbos factivos.  

Conforme Dik (1997), o parâmetro Experiência [+exp] é recorrente em atividades 

sensoriais ou mentais. Neves (2000, p. 31-34) reconhece a categoria dos verbos factivos, que 

implicam uma proposição completiva factual. Eles se dividem em factivos epistêmicos e 

factivos de atitude sentimental. Os predicados dessa categoria envolvem ideias abstratas do 

tipo pensadas, sentidas, lembradas, as quais podem ser falsas ou verdadeiras.  

A partir de Dik (1997) e de Neves (2000), pode-se atentar para os tipos de verbos 

envolvidos nas predicações, cujos sujeitos são processados experienciadores, conforme as 

ocorrências (88) e (89). Conforme a proposta de Neves (2000), entendemos que a maioria 

desses verbos que constam no corpus (“sentir”, “lembrar”, “arrepender”, “preocupar” e outros 

sinônimos) são pronominais, ou seja,  se conjugam junto aos pronomes.  

Os dados evidenciam que sujeito do tipo processado ou experienciador favorece a 

marcação pronominal. Essa tendência ratifica as ideias de Dik (1997) e de Neves (2000). Ele 

sugere uma não relação do agente com a função semântica de processado, uma vez que “a 

função semântica de processado é aquela em que o evento acontece por si, ou seja, não há o 

envolvimento de um agente como causador [...]”. (DIK, 1997, p. 122). Os verbos factivos 

arrolados pela autora coincidem com os verbos das ocorrências encontradas em nosso corpus.  

 

 

 

b) Agente 

O papel temático de agente ocupa o segundo lugar, com 14,81% das ocorrências. 

O sujeito que assume a função de agente se dá nos casos de transitividade mais alta, que se 

distanciam daqueles verificados no item anterior. Em nossos dados estão envolvidos mais 

verbos que indicam ação, cujo evento descrito é resultado de outra entidade causativa.   

As ocorrências seguintes confirmam o que consta na teoria de Dik (1997) a 

respeito dos EsCo que envolvem um agente. 

 

(91) Inf. cortando cabelo… e um dia ::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo mundo 

incentivava… i eu falei assim Deus mim pois a profissão certinha.... FG - GO - INF2: JCR – 

GR 2 - MASC. 

 

SN1 + SV + SN2(mim mesmo) 

Arg1(Suj. Ag) + SV (olhei) + Arg2 (mim mesmo) 
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EsCo: [-exp]; [+mom]; Ação [+cont]; Evento[+din]  

 
 (92) Inf. ::: nóis foi nos cabelo lá ... puxando o cabelo uma da outra lá... 

FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

SN1 + SV + SN2(uma da outra) 

Arg1(Suj. Ag) + SV (puxando) + Arg2 (uma da outra ) 

EsCo: [-exp]; [-mom]; Ação [+cont]; Evento[+din]  

 

Os verbos dessas ocorrências envolvem uma transitividade mais prototípica, ou 

seja, apresentam agente, verbos de ação e objeto paciente. Assim, por consequência, esses 

verbos são base da voz reflexiva inesperada ou recíproca, que para Camacho (2003),  é o 

mesmo que reflexiva propriamente dita. Esse tipo de sujeito agentivo foi mais recorrente na 

reflexividade ocorrida nas formas lexicais alternativas, constituídas pelo pronome referente à 

pessoa do sujeito juntamente com os itens mesmo, próprio, outro. 

 Esses são, em sua maioria, os casos da voz recíproca, em que existe a necessidade 

de um agente, que origine a ação e cause o afetamento. As formas alternativas somam sete 

ocorrências, e todas têm o sujeito com traço mais humano e mais controlador. É possível que 

a justificativa para a marcação nestes casos seja o emprego da forma alternativa, pois, 

diferentemente dos casos da reflexiva, é preciso marcar o fazer recíproco; poderia também 

atribuir à marca um valor de reforço. Parece que dizer ou fazer a si mesmo assume para o 

falante uma conotação diferente daquela existente no pronome clítico (se, me).  

Uma ocorrência peculiar é “eu olhei pra mim mesmo... i eu falei assim...”. Nota-

se que o verbo “olhar” não é empregado em sentido denotativo, e sim no sentido figurado de 

“assumir consciência de si”, de “voltar-se para si”, portanto ele tem um caráter mais 

abstratizado. Soma-se a isso o fato de que a oração posterior é composta por um verbo dicendi 

“falei”, o que torna o complexo oracional como um todo mais abstrato: o referente fala a si 

mesmo, com ele mesmo. 

Uma explicação para esse fato pode estar em Haiman (1995), que trata da questão 

dos reflexivos a partir da dualidade mente e corpo ou pela ideia de alienação. A mesma 

unidade físico-mental se divide em duas, e a noção de alienação surge quando uma das partes 

desloca-se de si mesma e assume um papel público e social de um outro ser. Este outro ser 

normalmente conversa e estimula o próprio ser dividido como se fosse outro. No caso do 

exemplo, o ser público seria de um “religioso” ou “psicólogo” que estimula o “outro” (que é 

ele mesmo) com relação à habilidade profissional. Haiman (1995. p, 219) classifica esse tipo 
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de alienação como “próprio remetente”. Por ela, o falante fala consigo mesmo, assumindo 

outro papel social. 

 

c) Sujeito zero  

 

(93) Inf. e os ombro tudo esfolado… porque vem pegano na madera né… dum lado e do 

outro… aí eu fui… falei não eu vô aprendê… num si preocupa não que isso aqui é o de 

menos… 

FG – GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC 

 

SN1 + SV + Ø (SE) 

Arg1: (Suj Zero) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

 

 

O sujeito zero teve um baixo número de ocorrências. Isso é admissível, uma vez 

que ele ocorre quando a entidade é envolvida em um estado, o que normalmente não ocorre 

nos casos de reflexividade, a não ser em raras exceções de verbos mentais, incluídos, 

conforme Neves (2000), nos factivos.  

 

(94) Inf. aí chego tarde... aí tem os vizim que é bom dia bom dia e pronto... i::... tem muito 

mala né... também...tão num procuro me aproximá ... FG – GYN - INF7: RSL - GR 1 – 

MASC. 

 

Neste exemplo temos a seguinte configuração predicativa: 

 

 

SN1 + SV + Ø (ME) 

Arg1: (Suj Posicionador)  

EsCo: [-exp]; Ação[+cont]; Evento [+din] 

 

Pode-se inferir que, quanto mais saliente, mais perceptível a noção de afetamento 

do sujeito pelo EsCo descrito na predicação, maior é o índice de marcação pronominal 

indicando o afetamento, ou a participação do sujeito no processo da predicação. Isso pode ser 

percebido quando o sujeito é parte processada ou experienciador, ou seja, quando ele é 

percebido como incluso na predicação.  

Outra explicação para esse maior número relativo aos processados é que os verbos 

referentes a esses sujeitos são, em sua maioria, os chamados médios ou pronominais ou ainda, 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    151 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

os reflexivos lexicais, como propõe Pereira (2007). A esse respeito é importante fazermos dois 

esclarecimentos: 

Primeiro, o uso mais recorrente dessas formas pode se justificar por uma 

memorização do usuário. Segundo, para Pereira (2007), a marca pronominal é mais frequente 

nos casos em que o pronome desempenha a função de complemento.  

Nos dados analisados nesta pesquisa, mais uma vez nos deparamos com uma 

divergência em relação ao que foi verificado para o português paulistano. Na fala goiana, a 

maior incidência pronominal ocorre em contexto de voz média. Fato que poderá ser melhor 

comprovado na seção destinada à análise pragmática.  

 

 

5.3.2 Status semântico do verbo: classes verbais semanticamente médias conforme 

Kemmer  

 

 Nesta seção, verificamos qual a intensidade da relação da marca pronominal com 

os padrões estabelecidos por Kemmer (1993) para verbos que apresentam características 

semânticas que os tornam mais oportunos para a voz média.  

Inicialmente, é importante esclarecer que, em nossa concepção, a inclusão desses 

verbos nessas classes não significa uma determinação de que eles configuram a voz média, 

mas sim uma probabilidade. 

Embora Kemmer (1993) se refira à voz média, em um primeiro momento, não 

postulamos nenhuma distinção quanto ao tipo de voz, se média ou não, observamos apenas se 

os verbos marcados pronominalmente se encaixam nas categorias que ela propõe e, em caso 

afirmativo, em quais mais se encaixam. Isso porque, resguardando as especificidades 

sintáticas e semânticas que diferenciam uma voz de outra, todas as vozes que requerem uso do 

pronome reflexivo como marca obrigatória compartilham de uma e/ou outra característica 

semântica ou sintática do domínio funcional da média. Posteriormente propomos uma 

separação conforme os tipos de vozes. 

Kemmer (1993) propõe dez classes, às quais, Pereira (2007) acrescenta mais duas: 

i) eventos naturalmente recíprocos, e ii) passiva e impessoal. Não se incluem na classificação 

os casos de hipercorreção e das expressões cristalizadas. A classificação de Kemmer (1993) e 

a proposta de Pereira (2007) foram amalgamadas e utilizadas para distinguir os dados 

analisados a fim de verificar se há correlação do uso da marca pronominal com o status 
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semântico do verbo. Assim, conferimos nas classes de Kemmer e Pereira ( 1 a 12 na tabela 

5.6) como os dados da fala goiana se comportam em relação à realização pronominal.  

 

 

  

Status semântico do verbo (Kemmer, 1993)  Marca Pronominal Percentual 

1. Cuidado corporal Ø - 

2. Movimento não-translacional Ø - 

3. Mudança na postura corporal Ø - 

4. Movimento translacional 4 7,4% 

5. Média de emoção 14 25,92% 

6. Média de cognição 5 9,2% 

7. Ato de fala emotivo Ø - 

8. Outros atos de fala  1 1,85% 

9. Média indireta  Ø - 

10. Eventos naturalmente recíprocos 1 1,85% 

11. Eventos espontâneos  1 1,85% 

12. Passiva e impessoal  2 3,70% 

Total  28 51,77% 

   

Tabela 5.6: Status semântico do verbo (Kemmer, 1993), Pereira (2007). 

 

 

Conforme indicam os números, é expressiva a quantidade de verbos que têm a 

marca pronominal favorecida e que se enquadram na classificação semântica de Kemmer. 

Isso, inicialmente, sugere que parte considerável dos usos pronominais pode estar vinculada à 

voz média.  

A tabela está apresentada na ordem em que Kemmer (1993) classifica os verbos, 

mas para a leitura e análise seguiremos o critério adotado nas tabelas anteriores de ordem de 

relevância das ocorrências.   

Os verbos que mais favoreceram a realização da marca pronominal foram os que 

se enquadram no item de número 05 (cinco) da tabela, média de emoção, equivalente a 14 

(quatorze) ocorrências com marcação, correspondendo a 25,92% do total de verbos 

analisados. 

A média de emoção é na verdade uma subcategoria do que Kemmer (1993) 

propõe como verbos psicológicos ou de cognição. Esses verbos se distribuem entre média de 

emoção, média de cognição, ato de fala emotivo e outros atos de fala. Os verbos relacionados 
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na categoria média de emoção descrevem eventos sobre processos mentais emotivos. No 

corpus do projeto Fala goiana encontramos verbos como “sentir-se”, “apegar-se”.  

Considerando Givón (1990), verbos dessa natureza são menos transitivos, mais de-

transitivos, logo monoargumentais. É o que se confirma na ocorrência a seguir: 

 

 

(95) Inf .... ai tá... aí eu me senti sozinha... engravidei...FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – 

FEM. 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência 

 

 

A oração da ocorrência quando analisada conforme o continuum de Kemmer 

sugere uma maior proximidade ao pólo (-) à direita, pois o evento apresenta um participante. 

Assim, ela está mais voltada para uma voz média do que para a voz reflexiva. Entendemos 

que em orações como estas seria mais sutil a distinção semântica entre as entidades 

participantes do evento. 

 

 

Evento dois participantes              Reflexivo           Médio              Evento um participante 

  +                                                                                                                                      - 

Grau de distintividade dos participantes 

(KEMMER, 1993, p.73) 

 

Como se nota, as probabilidades que poderiam justificar a marcação pronominal 

nesses casos são mais difíceis do que as de outras situações, exatamente pela menor 

possibilidade de distinção entre os participantes. Porém, conforme os dados verificados, elas 

são as que mais apresentam a marca pronominal. Conforme a análise de Pereira (2007), existe 

uma maior incidência do favorecimento do pronome junto aos verbos de natureza emotiva em 

oposição aos verbos de natureza cognitiva.  

A média de cognição, que equivale a 9,2% das ocorrências, está em segundo 

lugar. Se, em São Paulo (cf. Pereira, 2007), elas apresentam uma significativa diferença de 

realização em relação às médias de emoção, aqui em Goiás as duas somam o maior índice de 
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marcação pronominal. A média de cognição descreve processos ou estados mentais tais como, 

“preocupar-se” e “lembrar-se”, verbos encontrados nas ocorrências a seguir.  

 

 

(96) Inf. e os ombro tudo esfolado… porque vem pegano na madera né… dum lado e do 

outro… aí eu fui… falei não eu vô aprendê… num si preocupa não que isso aqui é o de 

menos… FG – GO – INF2: JCR – GR 2 –  MASC 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(SujProcExp) + SV (preocupar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

 

(97) Inf. pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... porque eu... eu me preocupo muito 

com meus irmãos... com o meu pai... perdi um ( ) tem um irmão que começou a bêbê... agora 

de novo... sabe... nossa... situação... meu pai um tempo quase morre também... FG – GYN – 

INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (preocupar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

 

 

(98) Inf. é… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem uns parente 

qu/eu nem conheço… tem uns parente ó::: antigo qu/eu nem conheço tanto parente minha 

família é.. FG – GO -INF5: MEP –  GR2 – FEM 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (lembrar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

 

O mesmo raciocínio de análise empregado nas médias de emoção aplica-se às 

médias de cognição, uma vez que as características semânticas e as sintáticas das orações em 

que elas se envolvem são semelhantes. Por isso mesmo, elas são menos transitivas, o que 

implica uma não distinção entre duas entidades envolvidas. Quando relacionadas ao 

continuum de Kemmer (1993), aproximam-se mais das construções de voz média, eventos 

que requerem um participante.  

Camacho (2002, p. 299) observa que “somente construções médias permitem a 

tão propalada omissão do clítico, que é, nesse caso, o morfema marcador [...]”. Isso não se 

confirma para o dialeto goiano, haja vista que o pouco que o falante goiano marca o pronome 
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é em contexto não esperado, e nos contextos em que ele nunca marca (reflexivo, recíproco), 

os estudiosos dizem que não deve ocorrer sem a marca pronominal. Vejamos as ocorrências 

seguintes. 

 

(99) Inf. casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim 

arrependo mesmo né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fii… e tô muito 

feliz né? num tô assim… infeliz não graças a Deus tô muito feliz as veis teve alguma 

tribulação mais coisa passagera coisa que vem i logo caba né? FG – GO – INF5: MEP –

GR2 – FEM 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(SujProcExp) + SV (arrepender) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Factivo (atitude sentimental) 

 

 

O verbo “arrepender-se” é um dos raros verbos que se realiza apenas de duas 

formas. Uma com a marcação pronominal, outra em uma construção resultativa com o 

auxiliar “estar” (estar arrependido). Nesse sentido, o uso com o pronome é algo que se torna 

redundante, pelo fato de ser comum (cf. Camacho (2003) e Pereira (2007)). Entretanto, é 

inesperado que o goiano faça a marcação junto a um verbo como esse. 

O movimento translacional ocupa o terceiro lugar das ocorrências, ele integra o 

domínio das ações corporais (classes de 1 a 4 na tabela). Os verbos classificados nesse 

domínio descrevem EsCo que envolvem ação e implicam mais volição e controle, logo seus 

argumentos seriam, em um caso prototípico, agente e paciente.  

Como consta na tabela, não houve nenhum caso de cuidado corporal, movimento 

não-translacional e mudança na postura corporal, e a classe do movimento translacional 

(movimento através do espaço) apresentou 04 (quatro) ocorrências.  

(100) Inf. aí chego tarde... aí tem os vizim que é bom dia bom dia e pronto... i::... tem 

muito mala né... também... tão num procuro me aproximá...FG – GYN – INF7: RSL – 

GR 1 – MASC 

 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Posicionador) + SV (aproximar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

 

 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    156 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

Nesse domínio, as possibilidades de distinção entre os participantes envolvidos no 

processo seriam maiores. Isso pode ser conferido se aplicarmos, por exemplo, a ocorrência 

que apresentamos no continuum de Kemmer (1993). Ela apresenta uma tendência para o 

evento com dois participantes (+), à esquerda do continuum, no qual há a possibilidade 

cognitiva de distinção desses participantes, fato que favoreceria a marca pronominal.  

Camacho (2002) também confirma a ideia de Kemmer (1993) de que nesses 

contextos seria mais provável haver uma marca pronominal em função da distinção entre os 

participantes, especialmente, em se tratando das vozes reflexiva e recíproca. Estas vozes 

ocorrem com verbos semanticamente de ação, cujos efeitos são mais animados e mais 

humanos, a exemplo dos verbos classificados por Kemmer para o domínio semântico das 

ações corporais.  

Se casos como esses favorecem a marcação pronominal, o número das ocorrências 

dessas classes deveria ser maior em relação ao das que não favorecem, como por exemplo, a 

média de emoção e a média de cognição. Como eles são menores, entendemos que há uma 

contrariedade entre o que se apresenta nos dados com o que é posto pela teoria, pelo menos 

para o fenômeno no dialeto goiano. Não estamos questionando a validade nem mesmo a 

coerência da teoria, apenas afirmando que ela não corresponde ao comportamento dos dados 

analisados neste trabalho. 

Um fato ainda muito curioso é o que Pereira (2007) observa em relação aos 

verbos que, por uma motivação icônica, favorecem o uso do pronome, pois existe uma 

distinção entre duas entidades participantes no evento, a saber, Iniciador e Ponto de chegada, 

em que ocorre a reflexividade propriamente dita. No dialeto goiano, os dados mostram outra 

tendência, pois esses verbos, que correspondem, sobretudo, ao domínio das ações corporais, 

motivados iconicamente, apresentam baixa realização pronominal. Por outro lado, nos que 

não são suscetíveis às motivações icônicas apresentam maior marcação pronominal. Isso mais 

uma vez ratifica o que foi constatado na tabela 5.5, em que o maior índice de realização do 

pronome se dá em predicações que envolvem sujeito processado/experienciador, que se 

relaciona com EsCo que designam predicações em que o evento não é resultado de outra 

entidade causativa. 

A classificação semântica dos verbos definida por Kemmer (1993) e utilizada por 

Camacho (2002, 2003) para defender a existência da voz média em português é relevante para 

o nosso estudo. Mas, por outro lado, devemos considerar que algumas ponderações feitas por 

Kemmer (1993) são específicas da língua inglesa, e, ainda assim, foram assimiladas por 
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Camacho (2002, 2003). Pensamos que elas ainda carecem de mais aprimoramento para serem 

aplicadas ao PB, como é o caso de alguns verbos de “cuidados corporais”. 

O exemplo mais saliente em nossa opinião é o caso de “lavar-se”, considerado por 

Camacho (2003) como médio e não como reflexivo. Sua afirmação está em conformidade 

com a proposta de Kemmer (1993), pela qual, no inglês, usa-se John washed (John se banhou) 

sem a presença de himself. Isso é confuso porque não temos formas com a mesma 

funcionalidade em português e, segundo, porque a voz relaciona-se intimamente com dois 

princípios: valência e transitividade. No caso deste verbo, ele apresenta valência dois, sendo, 

portanto, de alta transitividade. Assim, quem lava, pode lavar algo ou alguém ou ainda a si 

mesmo. Dessa forma, é possível que o verbo seja reflexivo, uma vez que não se lava apenas a 

si mesmo. Se assim fosse, realmente o pronome poderia apenas implicar o fechamento do 

predicado sobre o sujeito, caracterizando a voz média.  

Cada verbo incluído em uma das categorias propostas por Kemmer (1993) deve 

ser analisado de modo cuidadoso, uma vez que nem sempre o que ela define como voz média 

para o inglês se aplica ao português. Um exemplo disso é o caso do verbo “acostumar-se”, 

que pode ser classificado como um médio em português, conforme os parâmetros definidos 

neste trabalho, e que não se enquadra em nenhuma das características das classes 

semanticamente médias propostas pela autora.  

Apesar dessas observações, consideramos válida a proposta de Kemmer, para 

explicar a questão medial no português.  

Por fim, restam ainda duas conclusões. Uma que parece existir um reforço, 

através da marca pronominal nos verbos que envolvem questões “psicológicas”. Esses verbos 

são os que designam processos cognitivos, mentais, sentimentais, haja vista que neles é maior 

a ocorrência de marcação da primeira pessoa. Assim, fica a impressão de que o desejo do 

falante é mais de marcar a relação pessoal nesses tipos de verbos do que cumprir 

conscientemente uma regra gramatical de uso do pronome. Outro fato relevante é que a 

maioria desses verbos entendidos por Kemmer (1993) como “médios” fazem parte dos verbos 

que a GT por anos vem divulgando como pronominais, que têm o pronome como de uso 

obrigatório.  

Assim, é possível que o usuário o marque mais como um afixo do que 

conscientemente como um pronome que cumpre uma determinada função na estrutura 

predicativa. Se o uso do pronome fosse de modo consciente, o faria também com os demais 

verbos que requerem a presença do pronome, a fim de marcar a reflexividade. Todavia, isso 
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não acontece. O que pode estar acontecendo, conforme já foi confirmado em outros trabalhos, 

é uma memorização do pronome junto ao verbo.  

Esse fato pode ser mais do que comprovado pela tabela 5.1 em que dos 344 

verbos que exigem a marca do pronome, 290 apresentam-se sem essa marca, correspondendo 

a 84,30% dos dados analisados, o maior índice verificado nas pesquisas que tratam do não uso 

pronominal reflexivo no português do Brasil.  

 

 

5.4 Parâmetros pragmáticos 

 

Nesta seção, observamos como os dados se comportam em relação aos fatores 

pragmáticos. Consideramos que os fatores formais correlacionados à atualização linguística e 

à relação falante e ouvinte são fundamentais, exercendo forte influência nos aspectos 

semânticos e sintáticos.  

Embora a codificação e a realização da voz ocorram em termos linguísticos, 

entendemos que a sua natureza é pragmática, pois ela tem a possibilidade de modificar 

comportamentos. A voz é uma das formas de atualização da perspectiva pela qual o EsCo é 

apresentado, logo, tem relação com o modo como o locutor “empacota” a informação para o 

seu interlocutor. Assim, verificamos dentre as vozes que solicitam o pronome clítico, em 

quais ele se faz mais presente. 

Conferimos também o status informacional dos constituintes da oração, que têm 

relação com o contexto discursivo no qual o texto se insere, ou com a informação pragmática 

que o informante possui acerca do seu ouvinte quando do momento da interação. 

A esse respeito, Dik (1989) esclarece através do esquema de interação verbal, que 

o falante organiza seu enunciado conforme a estimativa que possui sobre a informação 

pragmática do ouvinte, podendo começar o discurso com uma informação que o ouvinte já 

tenha ou com uma que ele desconheça. O que definirá a opção por uma ou outra será o 

interesse do falante, assim, a ordem dos constituintes da oração pode variar entre a 

informação dada e a informação nova. E, quanto às situações contextuais, é possível ocorrer a 

recuperação da informação pelo contexto discursivo. Em vista de tudo isso, o objetivo com 

este item de análise é atentar para quais tipos de informações e de contextos são mais 

favoráveis para a marcação com o pronome clítico em sua função reflexiva. 
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5.4.1 Configuração de voz  

 

Nesta parte, verificamos quais as configurações de voz44 que mais favorecem a 

marca pronominal. Estão contemplados quatro tipos de voz: média, reflexiva, recíproca e 

impessoal. 

A configuração de voz está sendo abordada no parâmetro pragmático porque a 

opção por um tipo ou não de voz se define por vias pragmáticas. As vozes são formas de 

expressões linguísticas diferentes de uma mesma expressão em um nível subjacente, ao qual 

Camacho (2003) se refere como “estrutura fundamental da predicação, no nível mais 

abstrato”. Nesse nível, são determinadas as possibilidades combinatórias dos predicados, o 

que pode ser perceptível em se tratando da voz ativa e da passiva. Quando o falante opta por 

uma voz em detrimento a outra, ele está considerando o efeito de sentido que uma forma pode 

causar e a outra não.  

Optamos pela consideração da voz impessoal como configuração própria para a 

marca pronominal (se), uma vez que observamos, sobretudo, o que está em Camacho (2000, 

p. 222-3)45 a respeito de o reconhecimento de que as passivas e as impessoais aproximam-se 

pelas mesmas restrições de seleção, entretanto, na passiva há a promoção da entidade afetada 

à posição de sujeito/tópico. Os resultados de suas pesquisas indicam que a manutenção do 

sujeito/tópico ocorre com a manutenção do SN agentivo explícito lexicalmente, representando 

uma entidade agentiva, controladora e individuada. Por isso, na opinião do autor, a passiva 

não se constrói com a marca pronominal (se). Já na impessoal, o critério semântico elementar 

é a impessoalidade do agente, ou melhor, essa voz não autoriza a sua manifestação formal, e, 

o lugar na estrutura da oração é ocupado pelo clítico (se).  

Essa ideia de Camacho (2003) confirma a proposta de Said Ali (descrita em 1.2) a 

respeito das construções com se. Para este autor, as construções com (se), desprovidas de 

sujeito lexical, indicam que o agente é desconhecido ou não é interessante que a sua 

identidade seja conhecida.  

A tabela 5.7 faz uma distinção entre a marca pronominal conforme os contextos 

de voz esperados. As expressões cristalizadas (9) e as hipercorreções (4) não foram 

consideradas nesta tabela. Observem os números apresentados: 

                                                           
44 Muitos autores, dentre eles Pereira (2007), fazem uma distinção entre as configurações passiva e 

impessoal com marcação pronominal.  
45 Trabalho que faz distinções funcionais entre passivas e impessoais.  
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Voz Marca Pronominal Percentual 

Média  25 60,97% 

Recíproca  8 19,51% 

Reflexiva  7 17,07% 

Impessoal  1 2,43% 

Total  41 99,98% 
   

Tabela 5.7: Marca pronominal reflexiva em contextos de voz esperados 

 

 

A voz média apresenta o maior número de ocorrências com a marcação 

pronominal. A classificação dessas ocorrências como voz média obedeceu aos critérios de 

análise definidos nos critérios de análise (item 4.3, na página 118), bem como aos tipos de 

verbos classificados por Kemmer (1993) como semanticamente médios. Nas construções 

médias, semanticamente, não há como se fazer uma distinção cognitiva entre as entidades 

envolvidas no evento, ou seja, o iniciador/controlador e o afetado; sintaticamente o clítico é 

anafórico ao sujeito e não correferêncial, pois não existem duas posições na estrutura 

argumental a serem preenchidas. Seguem algumas ocorrências: 

 

 

(101) Inf. aí :: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… fez tratamento a gente tinha só 

notícia de que ele não voltava vivo… FG – GO – INF2: JCR –GR 2 –  MASC. 

 

(102) Inf. pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... porque eu... eu me preocupo muito 

com meus irmãos... com o meu pai... perdi um ( ) tem um irmão que começou a bebê... agora 

de novo... sabe... nossa... situação... meu pai um tempo quase morre também...FG – GYN 

INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

(103) Inf. casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim arrependo 

mesmo né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fii … e tô muito feliz né? Num tô 

assim… infeliz não graças a Deus tô muito feliz as veis teve alguma tribulação mais coisa 

passagera coisa que vem i logo caba né? FG – GO – INF5: MEP – GR2 – FEM. 

 

 

O número de construções em voz média aproxima-se dos números indicados na 

tabela 5.6, das classes semânticas do verbo propostas por Kemmer, e também do número de 

processado experienciador, na tabela 5.5 sobre o papel temático do primeiro argumento.  

Quanto às classes semânticas de Kemmer (1993), os verbos que a autora propõe 

como suscetíveis às construções médias, realmente se confirmam no dialeto goiano, como os 
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seguintes: “lembrar-se”, “sentir-se”, “preocupar-se”, “afastar-se”. Sobre a relação com o 

sujeito que é processado experienciador, também era esperado que esse tipo de sujeito, em 

sua maioria, se filiasse à voz média porque o EsCo é um processo que não carece da 

manifestação do agente causador do evento. Em termos de Dik (1997, p. 122), o evento, 

nestes casos, acontece por si mesmo, e, por sua vez, implica orações com uma transitividade 

mais baixa. 

Pereira (2007) ratifica outras pesquisas a respeito do baixo índice de realização 

pronominal nas construções médias. A autora esclarece que isso decorre do fato de que esses 

verbos (como “sentir”, “lembrar”, “esquecer” etc) são usualmente empregados em sentido 

reflexivo, entretanto sem a presença do pronome. Melhor esclarecendo, é como se 

semanticamente eles carregassem um valor reflexivo, e, quando esse valor junta-se com o 

pronome, acarreta certa “redundância”.  

Em nossa pesquisa, tais verbos constituem a maioria absoluta dos verbos que 

possuem a marca pronominal, e, por isso, a voz média apresenta o maior número dentre as 

vozes analisadas. Isso já era presumível como consta nas correlações feitas anteriormente com 

as classes semânticas do verbo e com o sujeito na função de processado/experienciador. Esse 

resultado pode ter várias explicações, as quais não são diferentes das que foram encontradas 

para as mesmas ocorrências sob outra perspectiva de análise, como a sintática e a semântica, 

feitas anteriormente. A seguir apresentamos as possíveis explicações para esse resultado  

Do número total de ocorrências em voz média (25), somente 03 são em terceira 

pessoa. O restante, 22 ocorrências, está na primeira pessoa. Quando comparamos esses 

números com os que constam na tabela 5.6 (status semântico do verbo), percebermos que 

nessa tabela o item média de emoção apresenta o maior número de realizações pronominais, 

ou seja, as primeiras pessoas da voz média, em grande maioria, se realizam junto a verbos de 

emoção, implicando maior envolvimento afetivo do locutor com o EsCo descrito, podendo 

justificar o pronome como uma forma de reforço desse envolvimento. 

Outra justificativa pode ser a memorização pronominal do verbo junto ao 

pronome, apresentada também como explicação em outras situações anteriores da análise. Os 

verbos constantes nos corpora que foram classificados como integrantes de construções 

médias são “arrepender-se”, “lembrar-se”, “sentir-se”, “encontrar-se”, “deparar-se” etc, ou 

seja, são verbos classificados pela GT como verbos pronominais, aqueles que se realizam 

junto ao pronome. O reforço da GT a respeito de que tais verbos sempre se realizam junto ao 

pronome pode acarretar uma memorização lexical.  
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 A voz recíproca foi o segundo tipo mais favorecido pela marca pronominal, 

configurando um caso atípico, visto que foram incluídas nessa voz as realizações nas formas 

lexicais alternativas, como consta nas ocorrências seguintes.  

 

 

(104) Inf.  hum... nóis  foi nos cabelo lá... puxando o cabelo uma da outra lá... 

FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

(105) Inf. nóis gostava muito um do outro né? Aí nóis… pegô i ::: casô… foi morá junto… 

FG – GO – INF 4: SBLS - GR1 – FEM. 

 

 Como o número das ocorrências das formas lexicais alternativas é relativamente 

elevado, ele fez com que as formas recíprocas atingissem o segundo lugar quanto à presença 

da marca pronominal. A voz recíproca parece exigir o esclarecimento das entidades 

envolvidas no EsCo descrito na predicação, podendo ser feito pelo uso do pronome clítico, 

entretanto o falante opta pela marcação com a expressão formada por artigo + preposição + 

outro. Na verdade, essa é uma das estratégias encontradas para evitar o uso do pronome 

clítico sem deixar de marcar a reciprocidade.  

O funcionalismo postula que é em situações de uso real que a forma gramatical se 

define. Tal idéia pode ser conferida junto aos casos de reciprocidade, pois como neles há uma 

necessidade de se esclarecer que são dois envolvidos mutuamente na ação verbal, o falante 

não deixa de manifestar isso gramaticalmente, optando pelo clítico em função recíproca ou 

por outras formas. 

 A exemplo do que ocorre em uma reflexiva propriamente dita (cf. Camacho, 

2003) ou verdadeira (cf. Pereira, 2007) em seu modo prototípico, os verbos empregados nas 

construções de voz recíproca são, preferencialmente, de ação, logo apresentam uma 

transitividade mais alta e implicam um Arg2, que é valencialmente solicitado.  

Além disso, cumpre registrar que a noção de reciprocidade parece impor ao 

falante um comprometimento em esclarecer quem são as entidades envolvidas no EsCo. Uma 

prova para essa hipótese é que nos dados verificados sem a marca pronominal, em casos que 

ela era esperada, não foi encontrado nenhum contexto de reciprocidade. Ou seja, todas as 

situações de reciprocidade estão formalmente marcadas. 

A voz reflexiva corresponde a (17,07%) das ocorrências encontradas, e, como as 

suas marcações são com o pronome clítico, o número proporcional delas é superior ao das 
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recíprocas, haja vista que no caso destas a marcação foi feita pelas formas lexicais 

alternativas. 

 

 

(106) Inf. [...] que cê fica se matano pra dá as coisa pra eles… 

FG – GO – INF 4: SBLS – GR1 – FEM. 

(107) Inf. tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... a 

gente porque num... eu fico as vezes me perguntando porque que eu casei tão cedo...FG –

GO – INF6: FASF – GR 2 – FEM. 

 

 

As reflexivas verdadeiras são as que Camacho (2002) chama de reflexividade 

inesperada, porque as ações são normalmente destinadas à outra entidade diferente do sujeito, 

de quem somente parte o evento. Assim, quando esse tipo de ação é praticado em favor do 

próprio sujeito, ocorre uma situação inesperada. Um exemplo prototípico desse tipo de evento 

é descrito pelo verbo “matar”. Ações dessa natureza partem de um sujeito, agente e iniciador 

do processo e destinam-se a outra entidade, que é o Arg 2, paciente, afetado e ponto de 

chegada do processo. Assim, quando iniciador e ponto de chegada são a mesma entidade, 

ocorre a reflexividade. 

É verdade que o verbo “matar” em (106) é empregado em sentido metafórico, e, 

isso deve ser considerado, pois certamente influencia na marcação pronominal. O pronome de 

certo modo perde seu estatuto de reflexividade em função de um uso mais abstratizado, cujo 

efeito de sentido é reforçar o esforço excessivo feito pela entidade, que, metaforicamente, 

indica uma atitude de autodestruição. De igual modo, ocorre com o verbo “perguntar”, que é 

usado para designar que a pessoa fala consigo mesma, refletindo, questionando as situações 

em que se envolve. O sentido não é o de se perguntar algo esperando uma resposta.  

Embora em um uso metafórico, cognitivamente é bem nítido o envolvimento de 

duas entidades neste processo e isso talvez justifique a marcação pronominal junto a estes 

verbos e a outros que apresentam uma caracterização semântica semelhante. Em se tratando 

especificamente do verbo “matar”, outros trabalhos atestam o alto índice de marcação 

pronominal (cf. Pereira, 2007, 85% e o peso relativo de 9.1), exatamente pela saliência na 

distinção entre as entidades envolvidas, considerando que prototipicamente se realiza em 

favor de outros. Assim quando ações dessa natureza são realizadas em favor do próprio 

sujeito, sugere a obrigação de marcação pronominal.  
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Por outro lado, insistimos que pelas análises verificamos que os verbos 

empregados em uma acepção metafórica favorecem o uso da marca pronominal. A presença 

do pronome pode ser atribuída justamente para ratificar que o verbo não está empregado em 

seu sentido conotativo. Tal hipótese pode ser ratificada por Givón (1984) quando afirma que a 

sintaxe representa a codificação de dois domínios funcionais, a semântica e a pragmática, ou 

seja, uma determinada significação assumida por um verbo é um fator semântico, 

determinado por motivações do uso, de ordem pragmática, resultando em determinada 

codificação sintática. 

A reflexiva propriamente dita ou reflexiva verdadeira é a voz que mais se realiza 

junto ao pronome, conforme dados de outros estados brasileiros, como Minas Gerais e São 

Paulo, já conforme os dados da fala goiana, essa voz aparece em terceiro lugar. As 

explicações para esse número elevado nos outros estados é a mesma destinada ao caso do 

verbo “matar”, ocorre uma situação inesperada que motiva o emprego do pronome. 

Entretanto, isso mais uma vez não ocorre no dialeto goiano a ponto de tornar o uso do 

pronome, nessa voz, mais relevante do que os da voz média. 

Os verbos que se fazem presentes na voz reflexiva apresentam uma contraparte 

transitiva e o evento normalmente é resultado de uma ação iniciada por um causador. Dessa 

forma, a alta transitividade favorece a realização da marca pronominal. Assim, no dialeto 

goiano, os casos de voz reflexiva são favorecidos pelo uso abstratizado e também pela 

transitividade.  

A marcação pronominal ocorre em menor percentual em contextos de voz 

impessoal. Encontramos uma única ocorrência, como pode ser observado no exemplo 

seguinte: 

(108) Inf. mãe... tudo porque ela era muito legal comigo... 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::... que eu me 

apeguei muito foi essa professora da quinta série lá do::... Assis...    ( )... eu guardo até hoje 

o meu caderno... tem hora que a A.  F. pega ele aqui::... ( ) acho que o que eu num tinha em 

casa eu tinha... eu via nela na escola...FG – GYN – INF6:FASF – GR 2 – FEM 

 
 

Embora a entidade agentiva possa ser recuperada pelo contexto discursivo, na 

estrutura da oração ela é omitida. Isso vai ao encontro da caracterização proposta por 

Camacho (2003) de que a voz impessoal acarreta um argumento agentivo cuja manifestação 

formal é suprimida.  
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Neves (2004, p.28) faz uma alusão a Bolinger (1979) para explicar que o uso de 

um pronome significa muito mais do que uma mera substituição a uma forma com conteúdo 

semântico mais “rico”, utilizada anteriormente por outra (o nome), com conteúdo semântico 

mais “pobre”, o pronome, como se a escolha fosse um mero processo mecânico. Ao contrário, 

as determinações para a escolha são pragmáticas. Tal ideia justifica a opção do usuário por 

uma voz impessoal, haja vista que as circunstâncias talvez não permitam a exposição do 

agente da ação através de uma forma nominal, prevalecendo em seu lugar o pronome. 

 

5.4.2 Status informacional do referente 

 

No contexto de uma elaboração discursiva é necessária a presença de informações 

suficientes para que o ouvinte/interlocutor consiga identificar a quem ou a que se refere o 

EsCo descrito pela predicação. Isso, nos casos das vozes em estudo, ocorre formalmente e 

conforme os padrões da GT, mediante a presença de um pronome clítico. Mas, por vezes a 

ausência do pronome é suprida pelas informações distribuídas no contexto discursivo, a partir 

dos quais o falante consegue recuperar o referente. Como por exemplo, dentre outros modos, 

através do que Dik (1997) apresenta sobre Tópico Dado e Tópico Novo, que correspondem 

respectivamente a uma informação dada e conhecida pelo ouvinte, e a uma informação nova 

e desconhecida. Se o referente de um EsCo coincide com uma dessas informações, ele pode 

ser recuperado ou não pelo ouvinte. 

Quando um referente faz parte do Status Informacional, ou seja, compõe a 

informação dada, a situação comunicativa não é prejudicada mesmo com a ausência do 

pronome, caso contrário podem ocorrer alguns prejuízos de interpretação. 

Verificamos como o Status Informacional interfere na marcação pronominal, 

conforme o que está na tabela de número 5.8: 

 

Status Informacional                           Marca Pronominal                   Percentual 

Informação dada  25 60,97% 

Informação nova  16 39,02% 

Total 41 99,99% 

   
Tabela 5.8: Status informacional do referente 
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Considerando-se que todas as ocorrências são de marcação pronominal, observa-

se que existe uma relativa equidade entre as realizações da marca pronominal e a informação 

dada e a informação nova. Inicialmente, isso poderia nos sugerir que a marca pronominal não 

sofre uma influência efetiva em relação ao tipo de informação do discurso.  

Se analisarmos pelo aspecto de que uma informação dada, e, portanto, já 

conhecida, é utilizada para justificar uma não marcação pronominal, e, nesse caso, a presença 

do reflexivo seria “redundante”, uma vez que o entorno discursivo esclareceria que se trata de 

uma situação reflexiva, podemos ter uma hipótese de que o status informacional realmente 

não influencia de modo significativo na presença do pronome. Assim, de fato, em uma análise 

que procura justificar a marcação do entorno discursivo seria menos significativo.  

Por outro lado, se todas as ocorrências que constam na tabela (total de 41) 

possuem a marcação pronominal deveria haver uma predominância da informação nova. 

Exatamente por ainda não ser conhecida pelo ouvinte/interlocutor, o falante faria a 

manutenção discursiva via presença do pronome. Nesse caso, de fato, haveria a constatação 

de que o status informacional não é relevante para definir a marca pronominal. Se isso não 

acontece, é porque o status informacional exerce importância. 

A informação dada, aquela que já é conhecida a partir do entorno discursivo, 

equivale a 25 das ocorrências e significa 60,97% do total. Esse percentual sugere que uma 

parte significativa do pronome se refere a informações já fornecidas, ou na oração ou no 

contexto discursivo. O número dessas ocorrências coincide com os de verbos médios. Esses 

verbos que estão empregados com pronome são em sua maioria relacionados com os tipos de 

verbos pronominais, e vinculados às classes dos semanticamente médios (cf. Kemmer, 1993). 

Eles podem ou não ser empregados na forma reflexiva. Um exemplo de forma reflexiva 

referente a uma informação dada é verificado nas ocorrências seguintes: 

 

(109) Inf … QUARENta e cinco metro pra dentro do chão… e aí::: eu fui sentei lá e desci… 

aí es mim ensinaram que aí cê dava dois toque no cabo… tinha uma marreta no cabo… ( ) 

cabo de aço… cê batia… cê dava um toque es ajeitava… cê dava oto toque es subia você… e 

eu fui e desci… isso já era quase a noite… foi no mesmo dia… e não cheguei a posá nessa 

zona… no mesmo dia e eu fui… e desci lá nessa caxa… aí eu desci lá dentro da caxa… um 

pôco tremo… nervoso… eu nunca tinha descido nem dentro duma cisterna… eu fui desci… 

foi bem… na hora de subi… que ele deu o arranco nu… nu guicho… eu fiquei nervoso e 

descontrolei… e subi batendo na caixa… era de madera dum lado e do outro o 

calçamento… no/ra qu/eu cheguei lá em riba o coro dos meus ombro tinha saído quase 

tudo… “cê começô a machucá uai”… “não eu vô expricá pra ocê direitim é assim… que cê 
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tem que fazê”… e mim ensinô direitim… “não mais num tem nada não”… “e os ombro tudo 

esfolado… porque vem pegano na madera né… dum lado e do outro”… aí eu fui… falei não 

eu vô aprendê… num si preocupa não que isso aqui é o de menos… e aí já a noite sem lugar 

pra ficá… aí eu falei não se ocêis num importá eu vô ficá por/aqui mesmo no serviço… i::: 

em volta do… do  serviço assim… costuma fazê um… um rancho assim de palha por riba… 

(FG – GO – INF2: JCR – GR 2 –  MASC) 

 

(110) Inf.  olha eu nasci em Goiânia... morei no Setor Pedro Ludovico... é:: depois a gente 

mudou pro Itatiaia... lá foi mais foi mais... minha adolescência lá né... eu passei mais minha 

infância foi no setor Pedro Ludovico... aí com:: com o passar do tempo a gente mudou lá 

pro Itatiaia e lá ficamos... lá:: namorô... beijô... tudo... ta... aí com:: com 26 anos 

engravidei... aliás... antes perdi minha mãe com... perdi minha mãe... com doença assim... 

fatal mesmo... foi um derrame eu acho... aí tá... aí eu me senti sozinha... engravidei... tive 

minha filha... hoje taí... maravilhosa... linda... gostosa... ((risos))... e daí... fomos... a vida 

continua... ela cresceu... eu tô trabalhando... ela tem a vida dela... eu tenho a minha... aí... 

que mais... é::... tentamos morar junto com o pai... mas não conseguimos... num deu certo... 

ele foi pro canto dele eu fui pro meu... aí até::... trabalhei de manicure... criei minha filha 

com manicure né... e::... quê mais...?  aí tanta coisa... tem vez tem hora que a gente até 

esquece das coisa... mas aí taí... eu cuido do meu pai... passô... depois que a minha mãe 

morreu... cuidei do meu pai né... aliás... cuido dele até hoje... aí... tamos aí nóis na luta aí... 

ele do lado dele... eu do meu... ele... conheceu uma mulher num deu certo... voltô pra trás 

ficô naquele vai e vem... e eu brigando com ele... sempre brigano... FG – GYN – INF 3: 

RLMS – GR 2 – FEM. 

 

(111) Inf. ... ele chegava lá em casa a gente... depois que eles começô a namorá... acaba 

tudo né... aí ela foi se distanciando um pouco de mim... nóis duas só vivia abraçada... saia 

sinto falta de... sair abraçada... pegava na mão... hoje... rum... mal... mal pega... eu que 

beijo o rosto ela... eu que falo que amo ela... muda... muda muita coisa...  né...num é a 

mesma coisa... aí eu peguei e falei a... aí eu peguei e falei assim... a menina já num sai... já 

num tem amigo... esse menino chegôni mim e falô assim... “eu quero namora com a sua 

filha.... “eu uai mas cê tá doido... não eu quero namorá com ela... eu só falei “então é o 

seguinte rapaz cê pode namorá com ela mas aqui dentro de casa...” aí ficô... com esse 

namorim deles... até::... eles namoraram oito... ou FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – 

FEM. 

 

 

Nas ocorrências de (109), (110) e (111) temos três casos de verbos 

semanticamente médios, empregados na forma reflexiva, que se referem a uma informação 

dada. Ou seja, o sentido da reflexividade é esclarecido discursivamente antes do emprego do 

pronome junto ao verbo. 

Pereira (2007) justifica que o status informacional desses verbos quando 

correlacionados com uma informação dada resultariam em uma redundância, justificando a 

elevada não ocorrência pronominal. No dialeto goiano, configura-se uma situação oposta. 

Mesmo já sendo conhecido o referente da informação, o falante opta pela marcação 

pronominal. Ainda assim, ratificamos a hipótese de Pereira de que a ausência do pronome 
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nessas ocorrências não prejudicaria o sentido da informação, haja vista o esclarecimento 

anterior sobre a reflexividade. 

A hipótese que pode justificar essa presença pronominal, em número maior nos 

contextos em que ela não é esperada, pode ser mais uma vez a memorização lexical dos 

pronomes junto a esses verbos, ou seja, uma força do hábito do uso, uma força da norma 

gramatical, além do fato de que muitos desses verbos estão expressando uma ação reflexiva.  

A informação nova é aquela que é desconhecida pelo contexto discursivo 

existente, pois só é introduzida por um Tópico Novo. Foram encontradas 16 ocorrências em 

que a informação referencial é fornecida após o emprego do reflexivo, o que corresponde a 

39,02% do número total. 

Como o discurso é visto como um todo e que está em constante transformação, o 

sentido de uma reflexividade pode ser esclarecido após o uso do pronome. Nesse caso, o 

referente caracteriza-se como uma informação nova. Isso é o que ocorre em (112) e (113), em 

que as justificativas para “se lembrar” e “se preocupar” são apresentadas posteriormente ao 

emprego desses verbos.  

 

(112) Inf. é… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem uns parente 

qu/eu nem conheço… tem uns parente ó::: antigo qu/eu nem conheço tanto parente minha 

família é enorme de grande do lado da minha mãe do meu pai né? é muita gente mesmo que 

tem… tem parente qu/eu nem conheço foi ela que escolheu pra mim esse nome FG –GO – 

INF5: MEP –  GR2 – FEM 

 

(113) Inf.      ah... eu conheci lá... nóis foi pa Campinas... conheci... e São Paulo era o que... 

era um feriado... no dia que a gente foi pra lá era um feriado... aí... aí a gente pegô e 

fomô...fomos pra Santos... pegô o metôo... não... pegamos o ônibus... aí fomô pegá o metrô... 

nunca tinha andado de metrô... primeira vez... aí vai... aí tá... nossa que (  ) na hora que 

chegô em Santos então... coisa mais linda... eu que pena que eu num tinha levado máquina 

pra tirar foto... a K. entrando dentro daquele marzão lá... eu K. pelo amor de Deus ( ) ah 

mais foi bom... foi muito bom... divertido muito... muito mesmo... mas num deu certo não... 

eu tive que vim embora mesmo... caí na minha real... aí continuei... cuidando da minha 

vida... cuidando dela... cuidando do meu pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... 

porque eu... eu me preocupo muito com meus irmãos... com o meu pai... perdi um ( ) tem um 

irmão que começou a bêbê... agora de novo... sabe... nossa... situação... meu pai um tempo 

quase morre também...FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

Em 113, embora a colaboradora mencione antes do pronome o fato de cuidar de 

seus familiares, somente após empregá-lo, ela justifica o motivo da preocupação que a leva ao 

cuidado. Nesse sentido, é que consideramos como informação nova. 
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Incluem-se entre as (16) ocorrências de informação nova (6) casos de 

reflexividade propriamente dita, cujas informações são inesperadas do ponto de vista 

discursivo. Nelas, a ausência do pronome implicaria um prejuízo para a leitura reflexiva.  

 

 

 (114) Inf. professora? lembro... uma professora assim que::... quando eu fui estuda lá::... 

no Assis... alí em Campinas... ela chamava::... Mirian... nunca vou esquecer o nome 

dela...quando eu entrei lá pra estudá eu tinha quinze anos... i::... como eu nunca tinha 

passado de ano... fiquei::... três anos na terceira série... eu lembro até hoje... a gente foi 

morá na Vila Mutirão... chegô lá passei::... fiquei três anos na terceira série... e::... 

quando... nóis ia de mudá de lá pra cá pra... Santa Helena... aqui na::... no Setor Santa 

Helena... aí a:: diretora falô assim... “não... passa ela pra quarta série porque ela já tá 

muito grande... ela num pode ficá né... então onze anos já era pra ela tá lá na frente né... ela 

ainda né... não”... mais eu já tinha repetido várias vezes terceira série... aí eu vim estudá 

aqui na Fama... e fui pra essa escola... mais primeiro eu repeti o quarto ano no último 

colégio no Santa Helena dois anos... passei pra quinta e fui estudá lá no Assis 

Chateaubriand... e me apeguei demais com a professora... ela era um::... amor de pessoa 

comigo... primeiro porque quando eu entrei chamei ela de tia... e ela falô não... não sou tia... 

sua... eu não sou parente seu... (   ) você vai me chamá de professora... ou pelo meu nome 

mesmo... só que ela me tratava bem demais... eu queria POR TUDO na vida que ela fosse 

minha mãe... tudo porque ela era muito legal comigo... 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::... que eu me 

apeguei muito foi essa professora da quinta série lá do::... Assis... ()... eu guardo até hoje o 

meu caderno... tem hora que a A.  F. pega ele aqui::... ( ) acho que o que eu num tinha em 

casa eu tinha... eu via nela na escola... FG – GYN – INF6:  FASF - GR 2 – FEM. 

 

 

A semântica do verbo “oferecer” a priori nos indica dois raciocínios. Primeiro, é 

um verbo que tipicamente descreve a relação entre duas entidades, fato que por si só tornaria a 

transitividade mais alta. Segundo, ele exige um complemento a fim de garantir a significação 

do enunciado, ou seja, o “oferecer” implicar algo e para alguma coisa. Por fim, cabe assinalar 

que o status informacional abriga relações mais consistentes e plausíveis que podem justificar 

a marca pronominal reflexiva, as quais se vinculam com os elementos discursivos e podem ser 

conferidas, dentre outras formas, por uma análise cognitiva, por exemplo. Essas relações 

carecem ser perscrutadas de modo sistemático a fim de que se chegue a conclusões mais 

pontuais, que, pelas limitações deste trabalho não serão possíveis.  
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5.4.3 Força Ilocucionária  

 

Uma oração, que descreve determinado EsCo, constitui-se como uma mensagem e 

como um evento, porque  nela convergem simultaneamente os níveis representacional e 

interpessoal (HALLIDAY, 1985). No nível representacional o evento é linguisticamente 

descrito, dando a conhecer o fato real ou imaginário que o EsCo designa. E, no nível 

interpessoal, é manifesto o tipo de interação comunicativa existente entre o locutor e o 

destinatário, enfim entre os envolvidos na situação discursiva. Neste nível, os aspectos 

formais dos itens linguísticos refletem os aspectos informacionais inerentes à situação 

extralinguística. 

É possível estabelecer uma relação entre os níveis representacional e interpessoal 

com base no modelo de camadas de Dik (1989), pelo qual a oração é descrita a partir de uma 

estrutura subjacente e abstrata para uma expressão linguística, orientada por regras de 

expressão, que determinam a forma, a ordem e o padrão entonacional dos constituintes 

oracionais (DIK, 1989, 46-7). Conforme Dik (1989), a estrutura subjacente é complexa, 

distinguindo vários níveis de camadas de organização formal e semântica. A estrutura 

subjacente da oração implica um predicado, que, por suas propriedades, relaciona-se com 

determinado número de termos, criando a predicação, que designa um EsCo. Os constituintes 

da predicação podem ser exigidos pela semântica do verbo, nesse caso são os argumentos, ou 

podem veicular uma informação suplementar, que são chamados de satélites. Dessa forma, a 

predicação é o núcleo da estrutura subjacente, e pode ocorrer em um nível mais “alto”, que é o 

da proposição (DIK, 1989, p. 50-51). 

No nível da proposição, ocorre uma avaliação do falante sobre um “fato possível”, 

sugerindo determinado nível de comprometimento com esse fato, podendo ser objeto de 

surpresa, de dúvida, de negação, de rejeição, ou mesmo de uma lembrança, de uma verdade, 

ou de uma falsidade. Uma proposição revestida da força ilocucionária configura uma oração. 

A força ilocucionária não altera a descrição de uma proposição, mas exerce influência no 

efeito de sentido criado pelo fato enunciado.  

Para Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 46), o Nível Interpessoal diz respeito aos 

aspectos formais de uma unidade linguística, que reflete seu papel na interação entre o falante 

e o ouvinte, sendo o domínio das estratégias empregadas para se conseguir os objetivos 

comunicativos.  
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Conforme Dik, a força ilocucionária pode ser exercida por operadores, que são 

meios gramaticais, ou por satélites, meios lexicais. Os significados desses elementos podem 

especificar  ou modificar o valor de uma oração (DIK, 1989, p. 258). As orações por meio de 

uma força ilocucionária podem assumir valores do tipo imperativas, declarativas ou 

interrogativas, e, no caso de algumas línguas, exclamativas. Entendemos, também conforme 

Dik, que o limite entre esses tipos oracionais não é rígido, fazendo com que a característica de 

uma se manifeste em outra. Uma oração declarativa pode informar algum conteúdo e ao fazê-

lo, manifestar uma surpresa ou expectativa, que são características de uma oração 

exclamativa.  

Verificamos como essas formas oracionais revestidas de força ilocucionária 

podem ser favoráveis à marcação pronominal, observando se há nelas o nível de avaliação do 

falante sobre o conteúdo da oração, e se esta avaliação exece influência na marca pronominal.  

As orações declarativas podem se apresentar nas formas afirmativa e negativa; as 

imperativas e as exclamativas  podem ser analisadas como codificadoras de valores diversos, 

de sentido enfático e de sentido de intensidade; as interrogativas, que convencionalmente 

significam um questionamento, podem por vezes assumir sentidos de afirmação, dúvida, 

ironia, etc. Assim, esses diversos valores estão abrigados sob os quatro grupos de orações 

como consta na tabela 5.9. 

 

 

Orações Marca Pronominal Percentual 

Declarativas   37 68,51% 

Exclamativas  11 20,37% 

Interrogativas  4 7,40% 

Imperativas  2 3,70% 

Total  54 99,98% 

   

Tabela 5.9: Força ilocucionária  

 

As declarativas são as orações que trazem algum conteúdo informacional para 

ser acrescentado à informação pragmática do ouvinte. Como consta na tabela, elas 

representam a forma mais favorável à marca pronominal. Um exemplo de declarativa é a 

ocorrência seguinte: 
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(115) Inf. nóis se conheceu em uma festa de confraternização... mas já ... tipo assim... 

conhecia só de vista... FG – GYN – INF7: RSL - GR 1 – MASC.  
 

 

A oração traz a informação sobre como um casal se conheceu. Observando com mais 

atenção, verifica-se que uma oração, que aparentemente apenas se preste para conduzir uma 

informação, está carregada de informações pragmáticas expressas por itens gramaticais, esses 

itens são o que Dik (1989, p. 239) chama de operadores ilocucionários. Ou seja, eles são 

palavras que carregam informações externas às existentes na oração, e têm a ver com a 

avaliação que o falante faz do conteúdo. Nesse exemplo, constam a expressão “já ... tipo 

assim” e a explicação “conhecia só de vista”, expressões como essas são constantes nas 

orações declarativas em que aparece o pronome, fazendo-nos presumir que elas exercem 

influência na marcação pronominal. 

Os operadores discursivos enfatizam ou atenuam as informações, contribuindo 

para o uso do reflexivo, que, por sua vez, acrescenta valor enfático. Esse fato pode ser 

conferido na ocorrência seguinte, considerando também o significado do verbo “virar”, que 

corresponde a mover para ter uma atitude, uma ação. 

O mesmo raciocínio pode ser empregado na expressão cristalizada “dois bicudos 

não se beija”, quando o próprio falante antecipa dizendo que ela é “dito popular”. 

 

(116) Inf. meis… quatro meis…  ele fazia uma compra e ía embora largava nóis aí::: pra 

nóis se virá… aí nóis… tinha que se virá né? FG – GO – INF1: JCS – GR 2 –  MASC. 

 

(117) Inf. trabalho… e hoje um dia a gente vem lá de casa do sítio… hoje já          fui… já 

truxe ele já hoje já… já mudou… já revertiu bem a história… hoje eu já em vem do NOSSO 

sítio… já em vem do NOSSO carro… e tudo com foi com esforço da gente… e ele em vem 

contrariado… xingano… que ele… ele mais minha mãe sempe foi um pé de briga… todos 

dois é né… tem um ditado dois bicudo não se beija… mais todos dois né… sempre nervoso… 

i toda vida sempre discutiram mais nunca separaram tamém… FG – GO – INF2: JCR – GR 

2 -  MASC. 

(118) Inf. num me envolvo muito assim... agora que eu to passando por isso... esse problema 

que eu te falei... mas A. F. né... que num tá sendo nada fácil pra mim ... FG – GYN – INF6: 

FASF – GR 2 – FEM. 
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Na ocorrência 118, a expressão “muito assim” revela a opinião do falante sobre o 

tipo de envolvimento e pode ser compreendida como um operador que modifica a informação, 

acrescentando carga enfática ao conteúdo. 

 As exclamativas nitidamente trazem uma marca que indica uma indignação, 

surpresa ou qualquer outra expressão de forte emoção. Vejamos: 

 

 

(119) Inf . aí eu fico sempre preocupada… durmo preocupada com ele… acordo 

preocupada… quando ele tá quetim dentro de casa… num… fico sossegada… mais quando 

ele saí… porque tem dia ele tem… ele se manda pra rua… aí pega… i::: a gente fica Nossa 

Senhora… aí é hora qu/eu passo mais mal…porque quando a gente vê ele já se mandô FG –

GO – INF 4: SBLS – GR1 – FEM 

 

 

Nessa ocorrência, a intensidade comunicativa se dá, sobretudo, pela presença da 

expressão enfática “Nossa Senhora”. Assim, todo o enunciado é revestido de uma força 

ilocucionária ampliada, para expressar o grau de preocupação do enunciador com o que é 

comunicado.  

As sentenças interrogativas deveriam veicular um questionamento. Nas 

ocorrências analisadas, observa-se que formalmente há um questionamento, mas 

funcionalmente trata-se de uma afirmação. O falante na verdade não deseja perguntar e sim 

obter uma confirmação sobre aquilo que ele enuncia, ou seja, trata-se de uma pergunta 

retórica.  

 

(120) Inf. nóis gostava muito um do outro né? Aí nóis… pegô i:::casô… foi morá junto…   

FG – GO – INF 4: SBLS –  GR1 – FEM 

 

Veja que o caráter da interrogação é determinado pela expressão “né” (não é?). O 

valor não é de questionamento e sim de confirmação, atribuindo uma possível participação do 

ouvinte no conteúdo informacional de modo a enfatizá-lo. Dik (1997, p. 242) refere-se aos 

operadores ilocucionários como responsáveis por fazer a conversão de uma interrogativa em 

uma declarativa, podendo ocorrer por meios gramaticais ou pragmáticos. Os gramaticais 

requerem uma marca formal, como o caso do operador “né”, já os pragmáticos, apenas pelo 

entorno discurso, estabelecem a conversão, o que não impede uma atividade cooperativa entre 

os dois meios de expressão.   
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Uma das fortes marcas do funcionalismo é o reconhecimento de que é no uso real 

que a língua adquire forma e se molda conforme as necessidades interativas. Essa 

característica funcionalista pode ser conferida nos usos em que aparece a marca pronominal, 

que é “imposta” pelas necessidades de expressão, ou seja, pelas exigências contextuais e pelos 

exercícios cognitivos feitos pelo falante ao dar forma ao conteúdo informacional.  

Quanto às imperativas, foram encontradas duas ocorrências. Elas indicam uma 

determinação e ordem, fortemente favorecidas pelo pronome reflexivo. 

 

 

(121) Inf . agora eu vou trabalhá... ainda mais depois que eu comecei a trabalhar aqui... 

falei ãhmãhm... se vira...nem... FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

 

O verbo “se virar” colabora para o sentido imperativo se considerarmos o seu 

entorno, onde constam o verbo dicendi “falei” e o operador “nem”, que cooperam para o peso 

entonacional. 

Pelo que observamos, o entorno discursivo apresenta marcas, que podem ser 

explícitas, lexical ou gramaticamente, ou implícitas, todas elas se relacionam com a avaliação 

que o falante faz sobre o conteúdo que ele comunica.  Elas podem ser sugestivas de 

determinados comportamentos linguísticos, como a opção por uma marcação pronominal.  

Assim, concluímos que a intensidade do envolvimento do falante resulta em um 

peso linguístico que favorece a marca pronominal. Esse peso, que implica maior 

expressividade, pode ser conferido especialmente nas médias que são comumente empregadas 

sem o pronome, como, por exemplo, em Eu lembrei.  

Quanto ao critério intensidade ou expressividade, expressões como Eu me lembrei 

ou Ela se lembrou são mais carregadas de expressividade do que a equivalente sem a 

marcação pronominal.  

Aqui foi feito apenas um mapeamento dessas marcas, haja vista que temos a 

consciência de que elas podem revelar muito mais sobre as relações e opções linguísticas, e, 

para tanto, é necessária uma análise mais detalhada e verticalizada do aspecto pragmático, 

considerando suas várias possibilidades de realização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A partir da verificação do alto índice de não realização da marca pronominal 

reflexiva no dialeto goiano, e de saber que esse fenômeno está em um processo de mudança 

no português brasileiro, conforme atestado em D’Albuquerque (1984), Galves (1986), Nunes 

(1995), Melo (2005) e Pereira (2007), nos propusemos a verificar que fatores favorecem a 

marcação pronominal nessa importante variante do português brasileiro.   

Como a maioria das pesquisas sobre o pronome reflexivo tem observado o 

fenômeno sob a perspectiva da sociolinguística, atestando-o como uma mudança no português 

brasileiro, os altos índices de supressão da marca pronominal em contextos ditos obrigatórios 

pela GT no dialeto goiano nos sugerem investigar os verbos que favorecem a marcação e os 

contextos semânticos, sintáticos e pragmáticos relacionados a essa realização, haja vista que o 

não uso do pronome parece ser a regra nesse dialeto.  

No que concerne aos verbos que favorecem o uso e o não uso, admitimos que não 

é possível estabelecer um limite rígido, há verbos, como por exemplo “lembrar”, que 

aparecem nas duas formas com um alto número de ocorrências. Mas é possível distinguir uma 

tendência: a marca pronominal ocorreu mais junto aos verbos que se relacionam à voz média, 

especialmente alguns dos que Kemmer (1993) define como de cognição, a saber: “lembrar” e 

“sentir”. O não uso se dá mais com verbos mais abstratos como “esquecer”, “preocupar” e 

“arrepender”, e com verbos de ação e de descrição de ações do corpo, como “sentar”, 

“levantar”, “esconder”. Portanto, em lugar de verbos que favorecem o uso do pronome, o que 

existe são situações mais favoráveis do que outras. 

A marca pronominal predomina também em verbos que se referem a situações de 

medialidade, de abstratização e de semantização, e há uma rejeição em se marcar verbos mais 

de ação com transitividade mais alta.  

Sobre o percentual de 84,30% é importante justificar que ele se torna mais alto 

quando observamos nos 15,70% de usos do pronome estão incluídas as expressões 

cristalizadas, as hipercorreções e as formas lexicais alternativas. Logo, o uso pronominal 

reflexivo prototípico, na voz média ou na reflexiva, ocorre em número ainda mais reduzido.  
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Os dados indicam que, no dialeto goiano, o desaparecimento do clítico, sugerido 

por vários trabalhos descritivos, é mais visível.  

Constatamos que o número significativo de realizações pronominais em situações 

nas quais o falante não relaciona o pronome com os valores de reflexividade é indício de um 

possível uso inconsciente, tais como ocorre nas hipercorreções e nas expressões cristalizadas. 

Ele faz o uso do pronome mais por uma memorização lexical, como se o pronome fosse o 

afixo do verbo. Essa ideia se sustenta porque se a marcação pronomianal fosse realizada por 

uma consciência gramatical, o falante faria o mesmo em todas as situções que implicam o 

pronome.  

Nas hipercorreções há um desejo de acerto que se torna em incorreção; nas 

expressões cristalizadas o pronome não possui significação própria. Isso se torna mais 

perceptível quando nos deparamos, no discurso, com outras estratégias alternativas para 

indicar a reflexividade. Ou seja, quando o falante sente a necessidade de marcar uma ação 

reflexa, ele busca outras formas de construções sentenciais para fazê-la, pois desconhece a 

possibilidade do pronome.  

Avaliando os parâmetros sintáticos, entendemos que as marcações de 

reflexividade propriamente dita, que indica que sujeito é concomitantemente agente e 

paciente, são feitas por um número considerável de “expressões alternativas” como a mim 

mesmo, a si próprio, bem como a partir de expressões que indicam reflexividade um ao outro, 

um para o outro. Embora, teoricamente, essas expressões tenham valor reflexivo, ao falante 

elas parecem mais uma forma de reforço, sobretudo no caso das recíprocas. As reflexivas 

propriamente ditas equivalem às orações em que o Arg2 substitui o objeto, portanto a 

distinção entre as entidades envolvidas deveria ser mais perceptível, hipótese que não é  

sustentada pelos dados.  

Ainda sobre os parâmetros sintáticos, constatamos que os casos em que o 

pronome reflexivo substitui o Arg2, na função de objeto direto, não favorecem a marcação 

pronominal como era esperado, considerando que cognitivamente essa situação permite de 

modo mais nítido a distinção entre duas entidades participantes do evento, em função da 

transitividade mais alta. Ao contrário, há uma tendência de realização nos casos de primeira 

pessoa, em contextos que o Arg1 na função de sujeito é experienciador ou processado, casos 

em que ocorre uma maior detransitividade. Esses contextos ocorrem em número bem maior 

na primeira pessoa, e, considerando que os verbos dessas ocorrências são do  tipo psicológico, 
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envolvendo emoções ou estados cognitivos, é possível que a marca pronominal ocorra por um 

desejo do falante reforçar o seu envovimento nessas ações.  

Quanto aos parâmetros semânticos, verificamos que os verbos que recebem o 

maior número da marca pronominal são os que Kemmer (1993) classifica como verbos 

cognitivos ou psicológicos, empregados em primeira pessoa. O uso do pronome pode estar 

correlacionado ao grau de abstratização desses verbos, pela necessidade de autoafirmação do 

falante quanto a seu envolvimento na ação, ou mesmo para imprimir um reforço no 

afetamento do sujeito. 

Curiosamente, os números em relação ao tipo de ocorrências de uso/omissão do 

pronome são inversamente contrários aos dados das pesquisas recentes feitas em São Paulo e 

em Minas Gerais. Por exemplo, o maior número de marcação aqui é junto aos verbos médios 

ou pronominais, nos outros estados é o contrário. Este fato confirma a hipótese do uso 

aparentemente inconsciente do falante goiano, uma vez que nesses verbos, cognitivamente, há 

menos probabilidade de se perceber a necessidade do pronome, pois o falante parece 

empregá-lo apenas por uma questão de memorização e, nos outros dialetos, ao contrário, o 

falante emprega menos em contextos de verbos médios ou pronominais porque parece ter  

mais consciência da função do pronome.  

No que diz respeito aos parâmetros pragmáticos, observamos que a maioria das 

realizações pronominais envolve questões de intensidade ilocucionária, seja em orações 

declarativas, interrogativas, imperativas ou exclamativas, o que reforça a importância do 

pronome no componente pragmático, sugerindo um processo de gramaticalização desse 

paradigma. A intensidade do conteúdo de fala é reforçada pela presença de operadores 

ilocucionários. 

Podemos afirmar que, em contexto de reflexividade, o falante operaciona o 

discurso por meio de relações cognitivas e contextuais, e a marcação via pronome não é 

simplesmente uma exigência estrutural do verbo.  

Um ponto a favor do raciocínio anterior é que os verbos empregados em acepção 

metafórica favorecem o uso da marca pronominal, presença que pode justamente ratificar que 

o verbo não está empregado em seu sentido denotativo. Tal fato parece intimamente 

relacionado a fatores ilocucionários, o que se pretende investigar oportunamente.  

Em suma, os casos de marcação do pronome, em sua maioria, indicam processos 

mais abstratos, em que há uma dessemantização tanto do pronome, como da expressão em um 

todo, sugerindo que a realização se dá em contextos onde é menor a consciência sobre a 
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função do pronome junto ao verbo, bem como naqueles em que há a influência de situações 

contextuais, notadamente as que veiculam relações de intensidade e de afetividade. Assim, se 

é fato que o pronome reflexivo está desaparecendo, este estudo mostra que a língua é fluida e 

dinâmica e que não muda abruptamente, deixando vestígio dos eventos linguísticos.   
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ANEXO A – OCORRÊNCIAS DE DADOS DE FALA 

 

Dados do corpus 

 

Anexo A 

 

Anexo A1 – Ficha social do colaborador  

Anexo A2 – Ocorrências selecionadas por tipos de configurações das orações  

Anexo A3 – Ocorrências das orações contextualizadas  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1. Inquérito nº:  

2. Cassete nº: 08 

3. Lado: A e B 

4. Duração: 60’ 

5. Data: 29/07/03 

6. Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia  

7. Tipo de inquérito1 :              (x) DID                (  ) D2D 

8. Tema da conversa: Vida do Informante 

9. Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 

I I– Colaborador:  

1. Nome: J.C.S. 

2. Sexo: masculino 

3. Naturalidade: cidade de Goiás - GO 

4. Domicílio:Vila República – Goiás- GO 

5. Residência anteriores: -  

6. Está em Goiás desde: que nasceu  

7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 

8. Profissão: pedreiro 

9. Idade: 38 anos 

10: Local de trabalho: vários 

11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade 

12. Outros locais de trabalho: prefeitura, Construtora Davos 

13. Outras atividades: jardineiro 

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 

17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 

18. Naturalidade do cônjuge: Mossâmedes - GO 

19. Ocupação do pai: carpinteiro 

20: Ocupação da mãe: merendeira 

21. Ocupação do cônjuge: doméstica 

22. Nº de filhos: 01 filho 

23. Filhos adotivos: - 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (    ) médio                                (   ) escasso                 ( x ) nulo 

Código do colaborador : FG – GO – INF1: JCS – GR2 – MASC 

Gravação nº:_______________________ 

OBS:__________________________________________________________________  
1 DID – Diálogo entre informante e documentador   

D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1.1 Inquérito nº:  

1.2 Cassete nº:  

1.3 Lado:  

1.4 Duração:  

1.5 Data:  

1.6 Local de inquérito:  

1.7 Tipo de inquérito 1:              (   ) DID                (    ) D2D 

1.8 Tema da conversa:  

1.9 Documentador: 

I I– Colaborador:  

1. Nome: J.C.R 

2. Sexo: masculino 

3. Naturalidade: município de Goiás - GO 

4. Domicílio: Jardim Paraíso – Bairro João Francisco 

5. Residência anteriores: - 

6. Está em Goiás desde: 05 anos de idade   

7. Formação escolar: 2ª série do ensino fundamental 

8. Profissão: cabeleireiro 

9. Idade: 30 anos 

10. Local de trabalho: Rua Aeroporto, nº 27, cidade de Goiás 

11. Tempo de serviço: desde os oito anos de idade (12 como cabeleireiro) 

12. Outros locais de trabalho: fazendas, empreitas 

13. Outras atividades: servente de pedreiro, lavrador, pedreiro 

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: médio baixo 

16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 

17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 

18. Naturalidade do cônjuge: é solteiro 

19. Ocupação do pai: lavrador 

20: Ocupação da mãe: doméstica 

21. Ocupação do cônjuge: - 

22. Nº de filhos: 01 filho 

23. Filhos adotivos: 01 filha com a mulher com quem namora 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (    ) médio                                (   ) escasso                 ( x ) nulo 

Código do colaborador:   FG – GO – INF2: JCR – GR 2 – MASC. 

Gravação nº:_______________________ 

OBS:  
1 DID – Diálogo entre informante e documentador  

  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1.1 Inquérito nº:  

1.2 Cassete nº: Mídia digital  

1.3 Lado: 

1.4 Duração: 60’ 

1.5 Data: 10/052010 

1.6 Local de inquérito: Trabalho da informante  

1.7 Tipo de inquérito46:              ( X) DID                (    ) D2D 

1.8 Tema da conversa: Vida do informante  

1.9 Documentador: Déborah Magalhães de Barros  

I I– Colaborador:  

1. Nome: R.L.M.S. 

2. Sexo: feminino 

3. Naturalidade: Goiânia  

4. Domicílio: Guanabara – Goiânia  

5. Residências anteriores: - 

6. Está em Goiânia desde:  nascimento 

7. Formação escolar: 4ª série - EF 

8. Profissão: serviços gerais  

9. Idade: 40 anos  

10. Local de trabalho: condomínio residencial  

11. Tempo de serviço: mais de 20 anos  

12. Outros locais de trabalho: autônoma (manicure, faxineira) 

13. Outras atividades: - 

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: Goiânia 

16. Naturalidade do pai: Goiânia  

17. Naturalidade da mãe: Goiânia 

18. Naturalidade do cônjuge: - 

19. Ocupação do pai: motorista  

20: Ocupação da mãe: do lar  

21. Ocupação do cônjuge: - 

22. Nº de filhos: 01 

23. Filhos adotivos: - 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    ( x ) médio                                ( ) escasso                 (    ) nulo 

Código do colaborador: FG – GYN – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

Gravação nº:_______________________ 

OBS:__________________________________________________________________ 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 

  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 
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FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1.1 Inquérito nº:  

1.2 Cassete nº: 

1.3 Lado: 

1.4 Duração:  

1.5 Data:  

1.6 Local de inquérito:  

1.7 Tipo de inquérito47:              (   ) DID                (    ) D2D 

1.8 Tema da conversa: 

1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva  

I I– Colaborador:  

1. Nome: S.B.L.S 

2. Sexo: feminino 

3. Naturalidade: Itapuranga- GO 

4. Domicílio: Vila Agnel – Bairro João Francisco – Goiás - GO 

5. Residências anteriores: Goiânia (2anos)  

6. Está em Goiás desde: 02 anos de idade   

7. Formação escolar: 3ª série do Ensino Fundamental 

8. Profissão: doméstica 

9. Idade: 28 anos 

10. Local de trabalho: Trabalha em uma residência – de frente a Saneago   

11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade 

12. Outros locais de trabalho: Areião, loja 

13. Outras atividades: Artesã (faz panelas de barro)  

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 

17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO  

18. Naturalidade do cônjuge: Itaberaí - GO 

19. Ocupação do pai: guarda noturno 

20: Ocupação da mãe: artesã 

21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 

22. Nº de filhos: 03 filhos 

23. Filhos adotivos: - 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (    ) médio                                (   ) escasso                 ( x ) nulo 

Código do colaborador:  FG - GO – INF 4: SBLS - GR1 - FEM 

 Gravação nº:_______________________ 

OBS: 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 

  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
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FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1.1 Inquérito nº: 

1.2 Cassete nº: 

1.3 Lado: 

1.4 Duração:  

1.5 Data:  

1.6 Local de inquérito:  

1.7 Tipo de inquérito48:              ( x ) DID                (    ) D2D 

1.8 Tema da conversa: 

1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva  

I I– Colaborador:  

1. Nome: M.E.P 

2. Sexo: feminino 

3. Naturalidade: cidade de Goiás - GO 

4. Domicílio: Rua Altino Lobo – Bairro João Francisco 

5. Residências anteriores: Goiânia (8 meses)  

6. Está em Goiás desde: 00 anos de idade  

7. Formação escolar: 5ª série incompleta 

8. Profissão: do lar 

9. Idade: 33 anos 

10. Local de trabalho: na própria casa 

11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade 

12. Outros locais de trabalho: casa do irmão 

13. Outras atividades: manicure 

14. Nível sociocultural:  baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 

17. Naturalidade da mãe: Buenolândia – município de Goiás 

18. Naturalidade do cônjuge: Estrela do Norte - TO 

19. Ocupação do pai: pedreiro aposentado 

20: Ocupação da mãe: doméstica 

21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 

22. Nº de filhos: 02 filhos 

23. Filhos adotivos: - 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (    ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 

Código do colaborador: FG – GO - INF5: MEP –  GR2 – FEM 

Gravação nº: 

OBS: 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

10. Inquérito nº:  

11. Cassete nº:Mídia digital  

12. Lado: 

13. Duração: 60’ 

14. Data: 07/05/2010 

15. Local de inquérito: casa da informante  

16. Tipo de inquérito49:              (X ) DID                (    ) D2D 

17. Tema da conversa: vida do informante  

18. Documentador: Déborah Magalhaes de Barros  

I I– Colaborador:  

1. Nome: FAFF 

2. Sexo: feminino 

3. Naturalidade: Goiânia  

4. Domicílio: Criméia Oeste – Goiânia  

5. Residência anteriores: Várias em Goiânia e entorno  

6. Está em Goiânia desde:  nascimento 

7. Formação escolar: 5 ª série EF 

8. Profissão: Serviços Gerais  

9. Idade: 36 

10:Local de trabalho: ICNG 

11. Tempo de serviço: 5 anos  

12. Outros locais de trabalho: não 

13. Outras atividades: não 

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Goiânia  

17. Naturalidade da mãe: Goiânia 

18. Naturalidade do cônjuge:- 

19. Ocupação do pai: aposentado – militar  

20: Ocupação da mãe: doméstica  

21. Ocupação do cônjuge: - 

22. Nº de filhos: 1 

23. Filhos adotivos:_______________________________________________________ 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    ( ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 

Código do colaborador: FG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 Gravação nº:_______________________ 

OBS:  
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 

  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

19. Inquérito nº:  

20. Cassete nº:Mídia digital  

21. Lado: 

22. Duração: 30’ 

23. Data: 18/05/2010 

24. Local de inquérito: casa da informante  

25. Tipo de inquérito50:              (X ) DID                (    ) D2D 

26. Tema da conversa: vida do informante  

27. Documentador: Déborah Magalhaes de Barros  

I I– Colaborador:  

1. Nome: R.S.L. 

2. Sexo: masculino 

3. Naturalidade: Goiânia 

4. Domicílio: Parque Oeste  – Goiânia  

5. Residência anteriores: Várias em Goiânia  

6. Está em Goiânia desde:  nascimento  

7. Formação escolar: 6ª série EF 

8. Profissão: Vendedor  

9. Idade: 28 

10:Local de trabalho: Empresa de remédios   

11. Tempo de serviço: 4anos  

12. Outros locais de trabalho: Município – serviços gerais  

13. Outras atividades:  

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Município de Pires do Rio ( Meio Rural) 

17. Naturalidade da mãe: Município de Pires do Rio ( Meio Rural) 

18. Naturalidade do cônjuge:- Goiânia  

19. Ocupação do pai: vendedor  

20: Ocupação da mãe: doméstica  

21. Ocupação do cônjuge: - do lar  

22. Nº de filhos: 1 

23. Filhos adotivos:_______________________________________________________ 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    ( ) médio                                (  ) escasso                 ( X) nulo 

Código do colaborador : FG – GYN - INF7:  RSL - GR 1 – MASC 

Gravação nº:_______________________ 

OBS: 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

GRUPO DE ESTUDO FUNCIONALISTAS 

 

FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

28. Inquérito nº:  

29. Cassete nº: Mídia digital  

30. Lado: 

31. Duração: 30’ 

32. Data: 18/05/2010 

33. Local de inquérito: casa da informante  

34. Tipo de inquérito51:              (X ) DID                (    ) D2D 

35. Tema da conversa: vida do informante  

36. Documentador: Déborah Magalhaes de Barros  

I I– Colaborador:  

1. Nome: R.C.L. 

2. Sexo: masculino  

3. Naturalidade: Município de Pires do Rio ( Meio Rural) 

4. Domicílio: Parque Oeste  – Goiânia  

5. Residência anteriores: Várias em Goiânia  

6. Está em Goiânia desde:  12 anos  

7. Formação escolar: 4 ª série EF 

8. Profissão: Vendedor  

9. Idade: 50 

10. Local de trabalho: Empresa de vassouras  

11. Tempo de serviço: 2 anos  

12. Outros locais de trabalho: vários – 

13. Outras atividades: varias  

14. Nível sociocultural: baixo 

15. Nível socioeconômico: baixo 

16. Naturalidade do pai: Município de Pires do Rio ( Meio Rural) 

17. Naturalidade da mãe: Município de Pires do Rio ( Meio Rural) 

18. Naturalidade do cônjuge:- Goiânia  

19. Ocupação do pai: lavrador  

20: Ocupação da mãe: doméstica  

21. Ocupação do cônjuge: - do lar  

22. Nº de filhos: 4 

23. Filhos adotivos: -  

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (  ) médio                                (  ) escasso                 ( X) nulo 

Código do colaborador: FG - INF8: RCL - GR 2 - MASC 

Gravação nº:_______________________ 

OBS: 

DID – Diálogo entre informante e documentador 

 D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador  

                                                           
 

 

 



Aspectos Funcionais relativos ao (des) uso do reflexivo no dialeto goiano 
                                                                                                                                                                    195 

 

DE BARROS, D. M. (2011) 

 

ANEXO A 2 – Ocorrências selecionadas por tipos de configurações das orações  

 

 

 

                HIPERCORREÇÃO  

1 Inf. disquitaram… aí nóis ficamo… se…morando junto com minha mãe… 

FG – GO -  INF1: JCS– GR 2 -  MASC. 

  

 

2  Inf. aí conheci ele lá no churrasco… nóis se apresentaram um pro outro 

né?aí des desse dia… ((risos)) FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 

 

3 Inf.Uai eu aprendi assim por si mesmo… ali na casa da Eleuza mandô… 

mando podá poda lá eu fui podá aí podei consegui aí pronto comecei a 

mexê com pranta tamém FG – GO - INF1: JCS – GR 2 -  MASC.  

  

 

4 Inf. nóis se conheceu em uma festa de confraternização... mas já... tipo 

assim... conhecia só de vista... FG – GYN - INF7:RSL - GR 1 – MASC 

  

 

 

 EXPRESSÃO CRISTALIZADA 

 

  

5/6 

 

 

Inf. meis… quatro meis…  ele fazia uma compra e ía embora largava nóis 

aí::: pra nóis se virá… aí nóis… tinha que se virá né? FG – GO - INF1: JCS – 

GR 2 -  MASC. 
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7 

Inf. Trabalho… e hoje um dia a gente vem lá de casa do sítio… hoje já          

fui… já truxe ele já hoje já… já mudou… já revertiu bem a história… hoje 

eu já em vem do NOSSO sítio… já em vem do NOSSO carro… e tudo 

com foi com esforço da gente… e ele em vem contrariado… xingano… 

que ele…ele mais minha mãe sempe foi um pé de briga… todos dois é 

né… tem um ditado dois bicudo não se beija… mais todos dois né… 

sempre nervoso… i toda vida sempre discutiram mais nunca separaram 

tamém… FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

 

  

8 Inf . agora eu vou trabalhá... ainda mais depois que eu comecei a trabalhar 

aqui... falei ãhmãhm... se vira...nem... FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

  

 

9 Inf. explico prá ele como que as coisas que a gente fais pra se dá bem 

como é que a gente tem que fazer  FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

  

 

10/11 Inf . aí eu fico sempre preocupada… durmo preocupada com ele… acordo 

preocupada… quando ele tá quetim dentro de casa… num… fico 

sossegada… mais quando ele saí… porque tem dia ele tem… ele se 

manda pra rua… aí pega… i::: a gente fica Nossa Senhora… aí é hora 

qu/eu passo mais mal…porque quando a gente vê ele já se mandô FG – GO 

-  INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

  

 

 

12 

 

 

 

 

13 

Inf . ele qué conversá com a senhora qu/ele num acreditô em nóis não… aí 

minha mãe pegô i::: n/outro dia se mandô e foi lá… nóis foi junto… chegô 

lá mando chamá meu pai lá na cozinha… meu pai era cozinhero  FG – GO - 

INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 

 

Inf. ...... ai quando eu fiquei sabendo que tava grávida eu falei que era um 

milagre de Deus... mas realmente ela é um milagre de Deus na minha 

vida... só que assim... a gravidez foi mêi complicada... porque::... eu tive 

assim... problemas né... bloqueio que a gente fala né... até então pensava 
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 assim... eu tô grávida agora::... agora me livrei...num preciso mais  

FG – GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

 

 

 

 

DEMAIS OCORRÊNCIAS   

14 

 

 

 

Inf. aí:: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… fez tratamento a gente 

tinha só notícia de que ele não voltava vivo… FG – GO -  INF2: JCR –GR 2 -  

MASC. 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(SujProcExp) + SV (hospitalizar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; [+mom]; Realização[+tel]; ação [+cont]; Evento [+din] 

 

  

  

15 Inf. acabô daí que o patrão acabo se convencendo que tinha alguém lá… 

dentro do trabalho… … FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc) + SV (convencer) + (pron) 

EsCo: [+exp]; [-mom]; Mudança[+tel]; Processo [-cont]; Evento [+din] 

  

 

 

16 Inf. e os ombro tudo esfolado… porque vem pegano na madera né… dum 

lado e do outro… aí eu fui… falei não eu vô aprendê… num si preocupa 

não que isso aqui é o de menos… FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (preocupar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

  

 

17 Inf. Cortando cabelo… e um dia::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo 

mundo incentivava… i eu falei assim Deus mim pois a profissão certinha      

FG – GO - INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 
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 SN1 + SV + PREP MIM MESMO  

Arg1 (Suj Proc Exp) + SV (olhar) + PREP MIM MESMO 

EsCo: EsCo: [-exp]; [+mon] Realização [+tel]; Ação [+cont]; Ev [+din] 

  

 

 

18 Inf.... ai tá... aí eu me senti sozinha... engravidei  

FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM.             

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência 

  

 

 

19 Inf. e eu num... num saio mais... me tranquei... num gosto mais de sai... 

           FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Posicionador) + SV (trancar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência  

  

 

 

20 Inf .... três anos sem ver a cara (um do outro) aí um dia... 

           FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 SN1 + SV + Ø um do outro 

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (ver) + (um do outro) 

EsCo: [-exp]; Dinamismo[-tel]; Processo[-cont] Evento[+din] 

  

 

 

21 Inf. pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... porque eu... eu me 

preocupo muito com meus irmãos... com o meu pai... perdi um ( ) tem um 

irmão que começou a bêbê... agora de novo... sabe... nossa... situação... 

meu pai um tempo quase morre também... FG – GYN -  INF 3: RLMS – GR 2 – 

FEM. 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (preocupar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epitêmico) 
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22 Inf. que a gente foi pra secretaria lá... ficô lá de castigo de trás da porta... 

umas as outra mostrando a língua pra outra ((risos))... 

            FG – GYN -  INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 SN1 + SV + Ø uma pra outra 

Arg1(Suj Ag) + SV (mostrar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação[+cont]; Evento [+din] 

 

  

 

23 Inf. hum... nóis foi nos cabelo lá... puxando o cabelo uma da outra lá... 

            FG –  GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 SN1 + SV + Ø uma da outra 

Arg1(Suj Ag) + SV (puxar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

  

 

 

24 Inf. quem vai vai ser vocês... seis pode tratá de revezar uns aos outros aí 

FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 SN1 + SV + Ø um ao outro 

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (revezar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

  

 

 

25 Inf....ele chegava lá em casa a gente... depois que eles começô a namorá... 

acaba tudo né... aí ela foi se distanciando um pouco de mim... nóis duas 

só vivia abraçada... saia sinto falta de... FG – INF 3: RLMS – GR 2 – FEM.             

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Ag) + SV (distanciar) + (pron) 

EsCo: [+exp];Dinamismo [-tel]; Processo [-cont]; Evento [+din] 

  

 

 

26 Inf. pedi perdão pelas coisas qu/eu já fiz… mais eu mim sinto assim… ele 

que tem que mim pedi perdão…FG- GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  
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Arg1(Suj Proc Exp) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência 

 

 

  

27 Inf. nóis gostava muito um do outro né? Aí nóis… pegô i:::casô… foi 

morá junto… 

            FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (gostar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Din [-tel]; Proc [-cont]; Ev [+din] 

  

 

 

28 Inf.que cê fica se matano pra dá as coisa pra eles… 

FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 SN1 + SV + Ø SE 

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (matar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

 

  

 

29 Inf.eu as veis… eu mim sinto mais assim… uma pessoa mais de 

inteligente… 

            FG – GO -  INF5: MEP –  GR2– FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência 

 

 

 

 

 

30 Inf. é… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem 

uns parente qu/eu nem conheço… tem uns parente ó::: antigo qu/eu nem 

conheço tanto parente minha família é  FG – GO INF5: MEP –  GR2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  
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Arg1(Suj Proc Exp) + SV (lembrar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (epistêmico) 

  

 

31/32 Inf. casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim 

arrependo mesmo né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fi i… 

e tô muito feliz né? Num tô assim… infeliz não graças a Deus tô muito feliz 

as veis teve alguma tribulação mais coisa passagera coisa que vem i logo 

caba né? FG – GO - INF5: MEP –GR2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (arrepender)bbb + (pron) 

EsCo: [+exp ]; Factivo (atitude sentimental) 

  

 

 

33 Inf. chorano e ela vinha chorano que nóis num queria separá uma da 

outra e eu tinha que ficá lá e ela tinha que FG – GO -  INF5: MEP –  GR2 – 

FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Posicionador) + SV (separar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade[-tel]; Ação[+cont]; Evento[+din] 

  

 

 

34/35 Inf . qu/eu tava na religião católica eu num tava mim sentido bem… 

porque eu acho que pra gente dê Deus no coração… a gente tem que 

praticá e fazê… eu num tava mim sentido bem na religião… eu ia na 

igreja num sentia nada lá dentro…FG – GO - INF5:MEP –  GR2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experienciador 

  

 

36/37 Inf.… qu/eu fiquei assim ruim mesmo eu mim lembro de pôca coisa… e 

ela diz que eu tive a morte que bem dizê eu morri e vivi dinovo… eu mim 

lembro desse momento… qu/eu tive assim mesmo ruim… qu/eu achei… 

FG - GO - INF5: MEP –GR2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (lembrar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Factivo (epistêmico) 
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38 Inf. passei pra quinta e fui estudá lá no Assis Chateaubriand... e me 

apeguei demais com a professora... FG - GYN - INF6:FASF - GR 2– FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (apegar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; [-mom]; Mudança [+tel]; Processo [-cont]; Evento [+din] 

  

39/40 

41 

Inf. mãe... tudo porque ela era muito legal comigo... 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::... que eu me apeguei muito foi essa professora da 

quinta série lá do::... Assis... ()... eu guardo até hoje o meu caderno... tem 

hora que a A.  F. pega ele aqui::... () acho que o que eu num tinha em casa 

eu tinha... eu via nela na escola... FG - GYN - INF6:FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Agente) + SV (oferecer) + (pron) 

EsCo: [+exp]; [+mom]; Realização[+tel]; Ação[+cont]; Evento[+din] 

 

 SN1 + SV + Ø se 

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (oferecer) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Atividade [-tel]; Ação[+cont]; Evento[ +din] 

 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (apegar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Verbo factivo (expressão de atitude sentimental) 

  

 

 

42 

 

 

Inf. tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... 

isso aí... a gente porque num... eu fico as vezes me perguntando porque 

que eu casei tão cedo... FG - GYN -INF6:FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Ag) + SV (perguntar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 
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43 Inf. aquele mundo alí... logo em seguida eu::... me deparei com uma 

situação totalmente diferente... FG- GYN - INF6:FASF - GR 2 – FEM 

SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(SujProcExp) + SV (deparar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Dinamismo [-tel]; Processo [-cont]; Evento [+din]   

 

  

 

 

44 Inf. num me envolvo muito assim... agora que eu to passando por isso... 

esse problema que eu te falei... mas A. F. né... que num tá sendo nada fácil 

pra mim... FG- GYN -INF6:FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (envolver) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

 

  

 

45 Inf.... acontecia que eu fui me afastando mais ainda dele... e fui::... 

ficando mais com medo dele ainda... porque grávida imbicha... né... ai 

eu::... quando tive a A. F. ... falei ah... mas um mês tipo... tô livre FG- GYN -

INF6:  FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Ag) + SV (afastar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; [-mom]; Realização [+tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

  

 

 

46 Inf. assim... eu não quero que ninguém puxe meu saco assim... eu me senti 

ofendida... pensei... será 

FG- INF6:  FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experienciador 
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47 Inf. debilitada... então assim... hoje eu tô bem... amanhã amanheço mal... a 

última vez foi quando eu tive as crise com a D. né... que eu me apeguei 

muito com ela né... aí de repente FG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (apegar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; [-mom]; Din [-tel]; Proc [-cont]; Event [+din] 

  

 

 

48 Inf. eu falo alô... beijo... boa tarde... falo pra pessoa... ô minha irmã... 

minha amada... ahn e ai... aí me sinto bem porque::... eu passo por 

exemplo né... uma coisa que a::... que a::.. R. fala pra mim é o seguinte... 

ela falou assim pra mim que:: meu salário ia melhorar... meu salário ia  FG- 

GYN -INF6:  FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (sentir) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Experiência  

 

 

 

49 Inf. e agora eu num tô me encaixando com o computador porque não tem 

FG- GYN - INF6:FASF - GR 2 – FEM 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (encaixar) + (pron) 

EsCo: Experiência 

  

 

50 Inf. aí chego tarde... aí tem os vizim que é bom dia bom dia e pronto... i::... 

tem muito mala né... também... tão num procuro me aproximá...FG – GYN 

-INF7:RSL - GR 1 – MASC 

 SN1 + SV + Ø ME  

Arg1(Suj Posicionador) + SV (aproximar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

  

 

 

 

51 

 

 

 Inf. aí conheci ele lá no churrasco… nóis se apresentaram um pro outro 

né?aí des desse dia… ((risos)) FG- GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

SN1 + SV + (Um pro outro)  
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Arg1(Suj Posicionador) + SV (apresentar) + (pron) 

EsCo: [+exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

 

 

 

  

52/53 Inf. ah::... mas essa comida num dá pra comê... dá... falei o cara num tá 

com fome né... num tá precisando de se alimentá né.... num tá precisando 

de se alimentá... toda comida que ele for comê... ela o sabor dela não é 

legal né...  FG - GYN - INF8: RCL - GR 2 – MASC 

 SN1 + SV + Ø SE 

Arg1(Suj zero) + SV (alimentar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 

  

 

 

54 Inf. é::... bem::... professor era bem tratado né... até hoje os professores que 

a gente tinha na época... a gente se encontra com eles... a gente trata eles 

mais... bom dimais né... i eles fica todo orgulhoso né... FG - GYN -INF8: RCL 

- GR 2 - MASC  

 SN1 + SV + Ø SE 

Arg1(Suj Proc Exp) + SV (encontrar) + (pron) 

EsCo: [-exp]; Atividade [-tel]; Ação [+cont]; Evento [+din] 
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ANEXO A 3 – Ocorrências das orações contextualizadas  

Seleção encontra-se na ordem numérica de dos colaboradores 

Colaborador 1 

1. 

Inf. uai… na minha infância era… foi… toda muito boa não que minha mãe mais meu pai 

foi… largô né? disquitaram… aí nóis ficamo… se…morando junto com minha mãe… aí… nóis passô 

muita necessidade… minha mãe trabaiano de::: merendera… nóis ia buscá merenda na lá na… na 

escola… nóis… várias veis  nóis… quan… quando nóis tinha fejão… nóis comia fejão… e num tinha 

arrois… o dia que tinha arrois nóis num tinha fejão… mistura… era o dia qu/eu vendia picolé:::… 

essas coisas assim pra podê comprá a carne… que… que… des… desde da idade de oito anos eu já::: 

vendia picolé… vendia bolo… mais o dinhero era tudo pra comprá as coisas por que::: era só eu que 

trabaiava… era pequeno… eu era oito anos né? E meu… meus irmãos… eu eu era… eu sô o mais 

velho… aí nóis somo cinco em casa né?  

FG – GO – INF1: JCS – GR 2 -  MASC.  

 

2. 

Inf.  não brigava muito né? Meu pai gos… meu pai trabalhava num enfermo… trabalhava 

fora… aí eles ficava muito lo:::nge… ficava muito… té quando no…  quando meu pai morava junto 

com nóis… nóis passava necessidade… meu pai trabaiava fora… fica:::va::: atétreismeis… quatro 

meis…  ele fazia uma compra e ía embora largava nóis aí::: pra nói se virá… aí nóis… tinha que se 

virá né? FG – GO – INF1: JCS – GR 2 -  MASC.  

 

3. 

Inf.  uai eu aprendi assim por si mesmo… ali na casa da Eleuza mandô… mando podá poda lá 

eu fui podá aí podei consegui aí pronto comecei a mexê com pranta tamém FG –  GO – INF1: JCS – 

GR 2 -  MASC.  

 

Colaborador 2 

4. 

Inf.  na vida dele né… i hoje eu converso com ele incentivo no trabalho dele que é na mesma 

área minha… explico prá ele como que as coisas que a gente fais pra se dá bem como é que a gente 

tem que fazer FG – GO- INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

 

 

5. 

Inf.  aí:: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… fez tratamento a gente tinha só notícia de 

que ele não voltava vivo… i::: aquele tanto de irmão… as veis com dificuldade… faltando as coisas pá 

comê em casa… foi muita das veis que minha dexô de comê… às veis ela não é bem de saúde 

por/isso… ela dexava de comê… pa num vê os filho passá vontade de comê… cê entendeu… ela 

tirava da boca dela e punha na boca dos filho… aí::: graças a Deus ele voltô…o dia que ele chegô em 

casa era noite… quando ele entrô na porta… a gente inda morava naquela casinha pacata né… numa 

casa de taba… pedaço de adobe… pedaço de taba… um dia que ele… entrô dentro de casa… que a 
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gente não tinha esperança dele volta com vida … ele chegôlá em casa andando… nois não 

reconhecemo ele… o rosto super inchado… sabe… e aí:::FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

 

6. 

Inf.  trabalho… e hoje um dia a gente vem lá de casa do sítio… hoje já fui… já truxe ele já 

hoje já… já mudou… já revertiu bem a história… hoje eu já em vem do NOSSO sítio… já em vem do 

NOSSO carro… e tudo com foi com esforço da gente… e ele em vem contrariado… xingano… que 

ele…ele mais minha mãe sempe foi um pé de briga… todos dois é né… tem um ditado dois bicudo 

não se beija… mais todos dois né… sempre nervoso… i toda vida sempre discutiram mais nunca 

separaram tamém…FG – GO - INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 

 

7. 

Inf.  é eu fui pra conzinhá aí eu… eu fiquei trinta dias conzinhando… e nesses trinta dias o 

meu esforço falou mais alto… que além deu trabalhá na cozinha que eu conzinhava pra cinco pessoas 

seis comigo… i eu trabalhava na cata… dentro… no garimpo… no serviço pesado… aí eu 

trabalhava… 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… FG – GO - INF2 : JCR 

–GR 2 -  MASC. 

 

8. 

Inf. começô a machucá uai… não eu vô expricá pra ocê direitim é assim… que cê tem que fazê… e 

mim ensino direitim… não mais num tem nada não… e os ombro tudo esfolado… porque vem pegano 

na madera né… dum lado e do outro… aí eu fui… falei não eu vô aprendê… num si preocupa não 

que isso aqui é o de menos… e aí já a noite sem lugar pra ficá… aí eu falei não se ocêis num importá 

eu vô ficá por/aqui mesmo no serviço… i::: em volta do… do  serviço assim… costuma fazê um… um 

rancho assim de palha por riba… assimde palha por riba… assim só do buraco. FG – GO -  

INF2: JCR –GR 2 -  MASC. 
 

9. 

Inf.  cortando cabelo… e um dia::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo mundo incentivava… i 

eu falei assim Deus mim pois a profissão certinha q/eu sempre pedi pra ele… i eu num vô fazê mal pra 

ninguém… pelo contrário vô cuidá da beleza das pessoa… vô fazê com que elas sinta melhor… i eu 

peguei e vim embora pra Goiás… vim pr/aquele mesmo lar aonde um dia eu dexei minha mãe 

chorano… dexei a namorada chorano… hoje é a mãe do meu filho né… pesar deu ter sido…FG – GO 

- INF2: JCR – GR 2 -  MASC. 

 

 

Colaborador 3 

10. 
Inf.   olha eu nasci em Goiânia... morei no Setor Pedro Ludovico... é:: depois a gente mudou pro 

Itatiaia... lá foi mais foi mais... minha adolescência lá né... eu passei mais minha infância foi no setor 

Pedro Ludovico... aí com:: com o passar do tempo a gente mudou lá pro Itatiaia e lá ficamos... lá:: 

namorô... beijô... tudo... ta... aí com:: com 26 anos engravidei... aliás... antes perdi minha mãe com... 

perdi minha mãe... com doença assim... fatal mesmo... foi um derrame eu acho... ai tá... aí eu me senti 
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sozinha... engravidei... tive minha filha... hoje taí... maravilhosa... linda... gostosa... ((risos))... e daí... 

fomos... a vida continua... ela cresceu... eu tô trabalhando... ela tem a vida dela... eu tenho a minha... 

aí... que mais... é::... tentamos morar junto com o pai... mas não conseguimos... num deu certo... ele foi 

pro canto dele eu fui pro meu... aí até::... trabalhei de manicure... criei minha filha com manicure né... 

e::... quê mais...?  aí tanta coisa... tem vez tem hora que a gente até esquece das coisa... mas ai taí... eu 

cuido do meu pai... passô... depois que a minha mãe morreu... cuidei do meu pai né... aliás... cuido 

dele até hoje... aí... tamos aí nóis na luta aí... ele do lado dele... eu do meu... ele... conheceu uma 

mulher num deu certo... voltô pra trás ficô naquele vai e vem... e eu brigando com ele... sempre 

brigano...FG – GYN -INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

11. 

Inf.        não... porque uai nem:: nem Á nem NÁ né... ela fica lá... ele ajudô ela  muito sabe...  depoise  

na hora que ele  mais precisava que ele fez  cirurgia do coração... quando ele mais precisava dela... 

ela... abandonô ele... agora voltô de novo... aí... peguei e falei pra ele esses dia... falei assim... uai pai... 

porque disse que as filhas dela vai casar ... “falei uai cê vai ficá aqui sozim... ela vai fica lá sozinha... 

entaum vai morar os dois junto... né...” 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... eu num sou mais dessas de... já fui né... bebê... dançá... hoje 

não... hoje sou mais assim light... caseira... fico mais em casa... num gosto muito de rua... há dez dia 

até  os menino falô assim... “nossa achei que cê num morava aqui mais...” porque eu entro pra dentro 

de casa... lá dentro de casa eu fico lá.. sem:: sem sair lá fora nem nada né... aí essa assim... é minha 

vida... essa é::... é R. ...FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

12. 

Inf.       ó... ai eu falei assim... “não... nós num vamos brigar por causa dela lá em Goiânia... ela vai 

embora cumigo sim... eu trouxe ela... ela vai embora comigo...” aí depois ela ficô o que... três anos... 

três anos sem ver a cara um do outro aí um dia... a cunhada...aí eles mudaram para Tocantins pra 

Palmas... aí a irmã dele... veio pra Goiânia né... fazer alguns exames sei lá... aí passô lá em casa... e ela 

tava de carro... ela perguntô assim... minha mãe tá cum saudade da K. ... “cê  num que ir pra Palmas 

cumigo passear não...? “ eu falei assim... uai vô... eu tinha três anos que num via a cara do homem e o 

OMI tava lá... o pai dela... aí chega lá... volta de novo... aí em Palmas... em Palmas eu fiquei oito 

meses... aí lá eu já fiquei mais... aí eu peguei... aí eu peguei... e:: tentava sabe... daqui pra li... 

trabalhava no salão com a irmã dele... é... eu que tinha que sustentá em tudo... aí eu peguei e falei ah 

não...FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

13. 

Inf.       ah... eu conheci lá... nóis foi pa Campinas... conheci... e São Paulo era o que... era um feriado... 

no dia que a gente foi pra lá era um feriado... aí... aí a gente pegô e fomô...fomos pra Santos... pegô o 

metro... não... pegamos o ônibus... aí fomô pegá o metrô... nunca tinha andado de metrô... primeira 

vez... aí vai... aí tá... nossa que (  ) na hora que chegô em Santos então... coisa mais linda... eu que pena 

que eu num tinha levado máquina pra tirar foto... a K. entrando dentro daquele marzão lá... eu K. pelo 

amor de Deus ( ) ah mais foi bom... foi muito bom... divertido muito... muito mesmo... mas num deu 

certo não... eu tive que vim embora mesmo... caí na minha real... aí continuei... cuidando da minha 

vida... cuidando dela... cuidando do meu pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... porque eu... eu 

me preocupo muito com meus irmãos... com o meu pai... perdi um ( ) tem um irmão que começou a 

bêbê... agora de novo... sabe... nossa... situação... meu pai um tempo quase morre também...FG – GYN 

- INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 
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14. 

Inf.      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... hoje... 

quando a gente fazia arte... quando a gente brigava com um dos aluno né... eu lembro assim... teve 

uma vez que... que a gente foi pra secretaria lá... ficô lá de castigo de trás da porta... umas as outra 

mostrando a língua pra outra ((risos))... era massa pra caramba... aí a hora que a gente saia... a hora 

que ela dispensava a gente lá... a gente saia correndo lá... ou mas foi bom... tinha uma quadra lá que a 

gente brincava de bola... foi bom demais lá... a infância lá foi boa... aí::... aí depois a gente::.... aí eu 

peguei e mudei de colégio... fui conhecer outro colégio né... eu esqueci o nome... lá:: lá naquele 

colégio só tinha o:: início só... num tinha o:: a terceira... quarta série lá não... aí a gente tinha que 

mudar de colégio... aí eu fui pra um bem longe... menina eu era encrenqueira...eu fui de novo pra 

secretaria... eu briguei com a menina lá... eu falei... nossa senhora de novo... daqui a pouco eu vou ser 

expulsa desse colégio... ((risos))FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

15. 

Inf. hum... nóis foi nos cabelo lá... puxando o cabelo uma da outra lá... aí... aí a gente... nóis duas pra 

secretaria de novo... ((risos)) ...ai meu Deus... nossa quando eu lembro disso... tem hora que falo isso 

pra K... a K. fica credo mãe... ((risos)) FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

16. 

Inf.      eu falei assim ó... “quem tem que cuida do senhor não sou eu... são... são os menino... porque 

você é homem... e os menino também é... agora se você não tivesse nenhum filho homem... tudo 

bem... eu cuidaria de você... mas você tem filho homem... “ mininacê queria sabê... eles foram dormir 

lá no hospital tudo passano... tudo com raiva... aí falava assim... cadê a R. ... a R. num vem não? ... aï 

eu falei quê... ai eu falei pro meu irmão velho... falei assim eu não vô... eu não vô... quem vai vai ser 

vocês... seis pode tratá de revezar uns aos outros aí porque eu não vou não... uma tava sendo contra 

mão pra mim... eu moro no Itatiaia... meu pai tava sendo internado aonde... lá perto::... do campo do 

Goiás... lá da serrinha... ó o contra mão que era pra mim...aí meus irmão quase tudo mora pra li né... 

mora o que... o L.  mora na vila FG – GYN -INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

17. 

 

Inf.       uai... meu pai... depois que a minha mãe morreu... depois que a minha mãe morreu ele::... 

ele::... ele ficou o que... quatro meses... quatro anos... depois que a minha mãe morreu... ele ficou 

quatro anos sozim... entre aspas né... ele acha que eu acredito... aí apareceu essa muié... Ah::... do nada 

assim... aí eles foi... começô a namorá com ela... aí... teve um dia aí que ele resolveu morá com ela... aí 

meu irmão mais novo ia casá... aíficô... a gente dividiu a casa lá né... a casa é dividida... ai... ele ficô lá 

sete anos... acho que foi sete anos... aí num... foi na época que ele fez a cirurgia né... do coração... 

não... ela quis ele arrumasse a casa dela todinha... depois que ela... ele arrumô a casa dela todinha... aí 

a::.. a filha dela começou a brigá com ele... quando ele mais precisava... a::... ele... ele saiu... ele saiu 

da:: da casa... aí::... ai ficô... ele ficô lá em casa... ficô lá do meu lado lá comigo... ai depois esses dias 

pra cá... depois depois que ele veio embora ele num::... voltô a morá com ela mais não... aí só 

recuperanu... recuperanu...agora que eu tô falando pra ele... porque a::.. as encrenca dela num tá lá 

mais né... ela vai fica sozinha... ele vai ficá sozim... ele tá sozim lá em casa mesmo... é igual eu falei 

pra ele... o seu barracão fica aqui fechado... num deu certo cê volta pra trás uai... mas você não vai ficá 

sozim... porque quando você interna você precisa de mim ou do C. ... e a gente tem a vida da gente 

pra... pra gente prosseguir uai... trabalhá... né... aí... não e o dia que o meu irmão deu a idéia pra ele 

pagá um salário pra mim... cê tá é loco... não quero não menino... não... pra você cuidar dele... é... 

senão... eu falei uma vez pra ele... falei é.... se  você me ajudasse eu::... eu ia no hospital com você... 
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eu ia no médico com  você... eu ia interná com você... só que ninguém me ajuda né pai... meu INS ficô 

ai ó... oito meses sem pagá... cadê que alguém falô assim ó... me dá seu... seu carnê ae pra mim pagá... 

ele foi o único que num falou nada né... falei não... agora eu vou trabalhá... ainda mais depois que eu 

comecei a trabalhar aqui... falei ãhmãhm... se vira...nem...FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

18. 

Inf.     ...ele chegava lá em casa a gente... depois que eles começô a namorá... acaba tudo né... aí ela foi 

se distanciando um pouco de mim... nóis duas só vivia abraçada... saia sinto falta de... sair abraçada... 

pegava na mão... hoje... rum... mal... mal pega... eu que beijo o rosto ela... eu que falo que amo ela... 

muda... muda muita coisa...  né...num é a mesma coisa... aí eu peguei e falei a... aí eu peguei e falei 

assim... a menina já num sai... já num tem amigo... esse menino chegôni mim e falô assim... “eu quero 

namora com a sua filha.... “eu uai mas cê tá doido... não eu quero namorá com ela... eu só falei “então 

é o seguinte rapaz cê pode namorá com ela mas aqui dentro de casa...” ai ficô... com esse namorim 

deles... até::... eles namoraram oito... ou FG – GYN - INF 3: RLMS – GR 2 – FEM. 

 

 

Colaborador 4 

 
19. 

Inf.  foi… eu tava na ca… casa da minha madrinha ali… aí ele tava de frente… e tinha um bar 

né… e ele tava lá no bar… aí nóis começô lá… aí à noite… eu peguei… e minha madrinha… tinha ido 

na casa da minha madrinha pra nóis saí né? Aí nóis foi num… numa festa… num churrasco… aí 

conheci ele lá no churrasco… nóis se apesentaram um pro outro né? Aí des desse dia… ((risos)) FG 

– GO - INF 4: SBLS - GR1 - FEM 

 

20. 

Inf. tem mágoa… assim… minha mãe… as pessoa qu/eu converso… fala assim pra mim assim… 

qu/eu tenho que:::… tenho que… abri meu coração sabe?… chegá nele… conversá::: pedi perdão 

pelas coisas qu/eu já fiz… mais eu mim sinto assim… ele que tem que mim pedi perdão… e não eu 

pedi perdão pra ele… i::: esse…esse assim… machuca a gente né? porque eu sei qu/ele é meu pai né? 

mais assim… as coisa qu/ele feis… qu/ele fais assim num mim agrada não sabe? eu num… então eu… 

igual eu falo… num desejo nada de mal pra ele mais… ele pra lá e eu pra cá… FG- GO - INF 4: 

SBLS - GR1 - FEM 

 

21. 

Inf.  aí elas fazia o que pudia… aí um dia minha mãe… pegô i… com… falei assim ó mãe tô 

cansada dessa vida já… todo dia levantá num tê nada… meus irmão chorano de fome… vô dá um jeito 

nesse trem… vô conversá… vô conversá com o gerente lá no hotel… minha mãe falô assim… ah num 

dianta não… ele num vai… num vai oiá por isso não… falei vai… aí minha irmã… chamei minha 

irmã… nóis duas foi… aí chegô lá:::… ele num… nóis conversô com uma muié lá… e a muié… nóis 

é fia do… do Euler que trabalha aqui… só qu/ele num tá… ele… nóis qué conversá com o ele… com 

o gerente… aí dexô nóis conversá com ele… sabe? Aí nóis expricô tudi:::m pra ele… ele falô… num 

acredito… aí nóis… criança cê já viu… num escuta né? falô assim cê fala pra sua mãe vim cá… se ela 

num pudé vim cá hoje… ela vem amanhã… aí nóisvei/bora… aí minha mãe… falei ó mãe o gerente 

que conversá com a senhora… ele quéconversá com a senhora qu/ele num acreditô em nóis não… aí 

minha mãe pegô i::: n/outro dia se mandô e foi lá… nóis foi junto… chegô lá mando chamá meu pai 

lá na cozinha… meu pai era cozinhero FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 - FEM 
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22/23 

Inf.  aí eu fico sempre preocupada… durmo preocupada com ele… acordo preocupada… quando ele tá 

quetim dentro de casa… num… fico sossegada… mais quando ele saí… porque tem dia ele tem… ele 

se manda pra rua… aí pega… i::: a gente fica Nossa Senhora… aí é hora qu/eu passo mais 

mal…porque quando a gente vê ele já se mandô FG - GO - INF 4: SBLS - GR1 – FEM 

 

24. 

Inf.  pois é… trabaia:::va… e num… num dava conta de comprá meus trem… as muchila né… 

qu/eu  queria… que via as criança tudo:::… cas coisa né? e num podia comprá… é… foi… aí foi 

difícil mais foi superano tudo… agora ah::: falei assim… ah::: não vô… trabaiá… parei de estudá … 

aí parei… falei vô só trabaiá… minha mãe num queria qu/eu saísse da aula não… falei ah::: não num 

quero estudá não… num gosto de estudá… num quero… aí fui só tirano nota ruim… nota ruim… nota 

ruim… atéqu/eu saí… falei não um dia eu volto… aí::: nunca mai voltei estudá::: mais… trabaiá… 

trabaiei todo… todo tempo… aí cê vê a dificuldade da vida… falei… ah::: não vô casá… vô casá… 

acho… comecei a namorá com esse rapais né? gostei muito… nóis gostava muito um do outro né? Aí 

nóis… pegô i::: casô… foi morá junto… falei assim ah::: agora vô tê uma vida melhor né? Ah::: aí vei 

os fii… vem as dificuldade do mesmo jeito ((risos)) aí sê tem trabaiápr/ocê… num qué vê seu fii… 

sem as coisa dento de casa né? CE qué… qué ajudá… qu/eu toda vida gostei de trabaiá… de comprá 

minhas coisa… nunca falei assim pro meu marido… me dá::: um dinhero aí… qu/eu to precisano 

comprá aquilo… sempre quando ele vê… eu já comprei… porque eu num peço… igual eu falo pra 

ele… cê cuida das coisa dento de casa… que::: o qu/eu dé conta eu compro… pro meus fii eu 

compro… num ganho bem não mais… assim… a gente ganha… paga as prestação né? Vai comprano 

os 

FG – GO - INF 4: SBLS - GR1 - FEM 

 

25. 

Inf.  eu num quero qu/eles passa por aquilo qu/eu passei… meus irmão passô né? aí… 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… se hoje cê tem… cê dá… se amanhã cê  falá que num tem… com/é que vai sê… com/é que cê 

vai sabê como ele vai reagí… então agora… agora ele tem doze ano sabe? Jato puxanoFG- GO - INF 

4: SBLS - GR1 - FEM 

 

Colaborador 5 

26. 

Inf.  tem Deus né? junto com a gente… eu as veis… eu mim sinto mais assim… uma pessoa mais de 

inteligente… as vezes… a pessoa realizada que antes eu num sentia isso… i to gostano muito de sê o 

qu/eu sô graças a Deus i sei que um dia meu esposo vai tá junto comigo tamém junto comigo e meus 

filho… eu passei muitas luta as veis a gente passa ainda… mais Deus tá com a gente né? mais 

importante é que Deus tá ca gente… i sobre meu pai minha mãe eu dô graças a Deus por eles tê mim 

criado assim… meus irmão… num tem o recramá de nenhum as veis a gente tem tribulações mesmo 

entre família entre irmão mais a tribulação que teve qu/eu lembro foi só uma… foi com meu irmão 

mais novo… tamém foi coisa passageira que hoje eu intendo que isso aí é bobera… que né? porque 

antes eu num sabia nada num sabia perdoá hoje eu aprendi a perdoá… hoje eu gosto muito deles né? 

As veis eu num falo do Deus… de Deus pra eles não porque num tem liberdade… mais o qu/eu tenho 
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liberdade falá… eu falo né? eu sempre ( ) por eles converso mais com eles… té com minha FG – GO 

- INF5: MEP –  GR2 - FEM 

 

26. 

Inf.  é… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem uns parente qu/eu 

nem conheço… tem uns parente ó::: antigo qu/eu nem conheço tanto parente minha família é enorme 

de grande do lado da minha mãe do meu pai né? é muita gente mesmo que tem… tem parente qu/eu 

nem conheço foi ela que escolheu pra mim esse nome FG – GO - INF5: MEP –  GR2 – FEM 

 

28/29. 

Inf.    dia mais estudei muito pôco porque eu mesmo quis né? assim foi uma coisa assim meus pais es 

num tinha condição de mim dá e toda vida mim deram livro mim deram caderno tudo mais porque a 

partir do momento qu/eu comecei a namorá eu larguei né? De estudá pra namorá e logo a gente 

namorô a gente… a gente namorô quase um ano aí depois a gente ficô noivo né? Aí marcô o 

casamento logo… casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim arrependo 

mesmo né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fii… e tô muito feliz né? Num tô assim… 

infeliz não graças a Deus tô muito feliz as veis teve alguma tribulação mais coisa passagera coisa que 

vem i logo caba né?FG – GO - INF5: MEP –  GR2 - FEM 

 

30. 

Inf.     de chorá o meu esposo sempre falava pra mim ( ) cê é chorona dimais… tudo quanto á cê 

chora… se falá um trem cê chora… vai fazêcê chora… eu era muito chorona quando eu morava em 

Goiânia minha mãe ia lá mim visitá o dia dela vim embora era hora deu ficá lá chorano e ela vinha 

chorano que nóis num queria separá uma da outra e eu tinha que ficá lá e ela tinha que vimbora então 

virava só choro… só chorano agora hoje eu choro mais é bem mais pôco graças a Deus eu num… 

chorá também fais bem a gente desabafa ( ) FG – GO - INF5: MEP –  GR2 - FEM 

 

31/32. 

Inf.     os fii da gente são todos bom né? especial e eu… como mãe… eu acho que sô muito boa pra 

eles qu/eu tenho liberdade de conversá com eles… né? num é igual quando eu tive meu pai minha 

mãe… qu/eu tenho minha mãe meu pai qu/eles… é a maneira deles né? tempo dos mais antigo agora 

hoje eu tenho liberdade de conversá com eles… eles tem liberdade de conversá comigo… tem meu 

esposo né? junto comigo tamém a gente tem dezesseis anos… e eu agora resolvi mudei di… di 

religião… qu/eu tava na religião católica eu num tava mim sentindo bem… porque eu acho que pra 

gente dê Deus no coração… a gente tem que praticá e fazê… eu num tava mim sentindo bem na 

religião… eu ia na igreja num sentia nada lá dentro… eu ia simplesmente pra… ficá reparano os otro 

até rino… num tinha… num era fé… nem ia na igreja… num ia mais meu esposo aí eu resolvi tomei 

uma decisão i passei pra igreja de Cristo hoje graças a Deus eu sô crente não arrependo de sê crente 

gosto muito… hoje eu sei o que é tê Deus no coração… eu sinto a presença de Deus e sei qui… qui 

nóis sem Deus nóis num somo ninguém nóis num somo nada sem ele que tudo tem que sê com 

Deus… né? Então tô tentando levá meu esposo… ele foi primero do qu/eu ele converteu primero do 

qu/eu…mais infelizmente ele ainda num tá na fé firme na fé junto comigo qu/ele tem problema ele 

tem vicio né? FG – GO - INF5: MEP –  GR2 - FEM 

 

33/34. 

Inf.  ah… teve um momento assim de quando eu… eu tive a… é pneumunia né? qu/eu fiquei 

muito ruim eu dismaiava… minha conta qu/eu dismaiava… qu/eu fiquei assim ruim mesmo eu mim 

lembro de pôca coisa… e ela diz que eu tive a morte que bem dizê eu morri e vivi dinovo… eu mim 

lembro desse momento… qu/eu tive assim mesmo ruim… qu/eu achei… tamém assim quando eu… 
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eu ( ) o Júnior né? qu/eu fiquei muito ruim qu/eu pensei que… que na hora do parto eu num ia 

consegui qu/eu num ia escapá qu/eu ia morrê né? lá na hora qu/eu fui  tê né? qu/eu fiquei tão ruim… 

fiquei dois dias passano mal… muito ruim mesmo né? qu/era pra sê parto normal e num teve condição 

de sê normal… os médico queria que fi… fosse normal num teve condições… aí juntô meu… 

meu…esposo né? mais meu pai aí junto pagô e féis cesáro… qu/eu achei qu/eu ia morrê nesse dia… 

qu/eu ia morrê mesmo… aí num teve nada não graças a Deus tô… tô viva FG – GO - INF5: MEP –  

GR2 - FEM 

 

Colaborador 6 
35/36/37/38. 

Inf. professora? lembro... uma professora assim que::... quando eu fui estuda lá::... no Assis... alí em 

Campinas... ela chamava::... Mirian... nunca vou esquecer o nome dela...quando eu entrei lá pra estudá 

eu tinha quinze anos... i::... como eu nunca tinha passado de ano... fiquei::... três anos na terceira 

série... eu lembro até hoje... a gente foi morá na Vila Mutirão... chegô lá passei::... fiquei três anos na 

terceira série... e::... quando... nóis ia de mudá de lá pra cá pra... Santa Helena... aqui na::... no Setor 

Santa Helena... aí a:: diretora falô assim... “não... passa ela pra quarta série porque ela já tá muito 

grande... ela num pode ficá né... então onze anos já era pra ela tá lá na frente né... ela ainda né... não”... 

mais eu já tinha repetido várias vezes terceira série... aí eu vim estudá aqui na Fama... e fui pra essa 

escola... mais primeiro eu repeti o quarto ano no último colégio no Santa Helena dois anos... passei pra 

quinta e fui estudá lá no Assis Chateaubriand... e me apeguei demais com a professora... ela era um::... 

amor de pessoa comigo... primeiro porque quando eu entrei chamei ela de tia... e ela falô não... não 

sou tia... sua... eu não sou parente seu... (   ) você vai me chamá de professora... ou pelo meu nome 

mesmo... só que ela me tratava bem demais... eu queria POR TUDO na vida que ela fosse minha 

mãe... tudo porque ela era muito legal comigo... 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::... que eu me apeguei muito foi essa professora da quinta série 

lá do::... Assis... ()... eu guardo até hoje o meu caderno... tem hora que a A.  F. pega ele aqui::... () acho 

que o que eu num tinha em casa eu tinha... eu via nela na escola... FG - GYN - INF6:  FASF - GR 2 - 

FEM 

 

39. 

Inf.     tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... a gente porque 

num... eu fico as vezes me perguntando porque que eu casei tão cedo...FG- GYN - INF6:  FASF - 

GR 2 - FEM 

 

40/41. 

Inf.     até intão cortava com barbeiro... cortava meu cabelo... toda vida foi muito fácil de cuidar 

então... só passava assim... assim... aí conheci é::... jaquetinha jeans... bermuda jeans... agora que eu 

comecei a usar vestido curto... todo mundo usava tênis... comprei o meu primeiro tênis... comprei 

minha primeira bermuda... minha primeira jaqueta jeans... então eu comecei a descobrir aquele mundo 

alí... logo em seguida eu::... me deparei com uma situação totalmente diferente... onde eu tive que tirá 

tudo de mim... porque quando eu conheci o A. ... ele era um amor de pessoa... assim tipo assim... até 

então usava decotado... aí o dia que eu casei com ele... falô “ ó::... partir de hoje cê num vai usa 

nenhum decote...“ me tirô... aí::... eu fiquei arrasada né... aí eu tava... eu tinha pegado uns papel na 

escola que eu ia fazê aquele curso pra entra na polícia militar... que era minha paixão né... é::... eu 

vou::... vou ser igual meu pai... eu vou trabalhar na polícia militar... eu tinha... ô ô::... D. ... eu acho 

assim uma coisa que me marca assim na minha... assim hoje eu num tenho nenhuma identificação 

profissão ninhuma  pelo fato de até hoje guardar isso... isso dentro de mim... sabe... mas:: aí foi a 

época que eu fiz o errado duas vezes... são coisas da minha vida que são encerradas muito rápido 

sabe... e aí::... ele::... de início já começou... queria que eu fosse crente::... igual ele... só que eu nunca 

tinha sido crente de verdade... porque naquela época que eu tava conhecendo ele ainda né... nossa é 

muito::... é muito::...  estranho... FG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 
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42. 

Inf.      Dezessete anos... então até vivi até muito tempo... que tem que::.... com gente com quinze anos 

de tratamento num::... mas o médico fala assim que depende totalmente de mim... talvez é por isso que 

eu levo a risca né... trato bem né... então só::... num me envolvo muito assim... agora que eu to 

passando por isso... esse problema que eu te falei... mas A. F. né... que num tá sendo nada fácil pra 

mim...FG- GYN -INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

43/44. 

Inf.    ... eu comecei a estranhar né...... eu me cedia muito né... aí... foi::... tentano... tentano... aí é::... 

noventa e quatro::... noventa e cinco::... quando foi em noventa e sete:: o trem tava numa crise 

danada... noventa e oito pensei assim... final de noventa e:: a A. F.  é de abril... então no início de::... 

mais ou menos... pra dá os nove meses... noventa e sete... então a A. F.  veio num período assim::... 

meio do ano né... meio do ano... aí eu pensei que arrumando a A. F. ia melhorar tudo né... só que foi 

uma burrada minha né... porque o médico falô que eu não poderia ter a A. F. né... ai quando eu fiquei 

sabendo que tava grávida eu falei que era um milagre de Deus... mas realmente ela é um milagre de 

Deus na minha vida... só que assim... a gravidez foi mêi complicada... porque::... eu tive assim... 

problemas né... bloqueio que a gente fala né... até então pensava assim... eu tô grávida agora::... agora 

me livrei...num preciso maisFG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

45. 

Inf.     ... muito comum né... muito comum... tipo assim... ele queria ter relação  comigo com eu 

grávida né... ah:: tá... aí eu num queria... aí::... que que aconteceu... acontecia que eu fui me afastando 

mais ainda dele... e fui::... ficando mais com medo dele ainda... porque grávida imbicha... né... ai eu::... 

quando tive a A. F. ... falei ah... mas um mês tipo... tô livre né... tá... aí passou a cesárea... passô uns 

dias...ele me procurava... “não amor eu ainda num tô bem”... sempre correndo sabe... mas na verdade 

eu nunca tinha falado pra ele que eu num gostava né...  (   ) ah::... é muito complicado ... nossa... é 

muito assustador minha vida::... até nos meu casamento foi... eu fui segurando a barra até::... a gente 

separá... aí num deu mais né... não num dá mais não... não dá mais... então a gravidez pra mim foi um 

alívio... e ela ando com (   )... comé que foi... não... ela ando com::...onze FG- GYN -INF6:  FASF - 

GR 2 - FEM 

 

46. 

Inf.     tipo assim... igual assim eu tinha uma amiga assim que tudo que ela pedia pra mim eu fazia... eu 

fazia num era pra puxa o saco dela... porque eu gostava dela... no dia que ela falou assim... eu não 

quero que ninguém puxe meu saco assim... eu me senti ofendida... pensei... será que ela tá achando 

que eu tô puxando o saco dela... mas eu sinto muito ... de pensá aquilo que a pessoa num tá pensando... 

... aí eu cortei minha amizade com ela... (   ) minha amizade acabou com ela... hoje ela pede... mas eu 

não faço com tanta felicidade que eu fazia pra ela... mas eu sentia vontade de fazer... FG- GYN -INF6:  

FASF - GR 2 - FEM 

 

47. 

Inf.     debilitada... então assim... hoje eu tô bem... amanhã amanheço mal... a última vez foi quando eu 

tive as crise com a D. né... que eu me apeguei muito com ela né... aí de repente quando ela me viu 

bem.... tipo assim... é agora né... cheguei no J... e::... vocês vão me demitir... como é que vai ficar... aí:: 

o J. M. falou assim não... se você quiser cê pode aposentar aqui dentro... porque::.. você é uma boa 

funcionária aqui com a gente... a gente gosta de você... e o dinheiro que agente paga lá:: de benefício 

pra você... não faz falta pra.. é uma forma da gente::... te:: agradecer por cê tá aqui quo... né... fazer... 

porque a gente trabalho na igreja também né...  e::.... aí... dois mil e cinco eu comecei a melhorar né... 

meu FG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 
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48. 

Inf.     Eu falo alô... beijo... boa tarde... falo pra pessoa... ô minha irmã... minha amada... ahn e ai... aí 

me sinto bem porque::... eu passo por exemplo né... uma coisa que a::... que a::.. R. fala pra mim é o 

seguinte... ela falou assim pra mim que:: meu salário ia melhorar... meu salário ia melhorar... e que a 

partir do momento que ela ia investi em mim... aí o que que aconteceu... ahn... ela falô pra mim assim 

agora você vai mostrar o que você é... o que você sente... o que você pode dar de você... você agora 

tem liberdade de colocar em prática... aí eu achei bom demais... FG  - GYN - INF6:  FASF - GR 2 – 

FEM 

 

49. 

Inf.     Papel... entendo mais questão de banco... é::... é::... depósito::... retirada... é::... questão de 

banco... pagamento essas coisas tudo isso aí eu entendo...onde eu sei o que que paga... o que que num 

paga em banco... o que que num é pra pagar em banco... isso aí eu entendo... computação comecei a 

fazer eu te falei né...aí eu tive que parar logo em seguida porque eu tive que trabalhar o dia todo...   e 

agora eu num tô me encaixando com o computador porque não tem computador na igreja pra mim::... 

mexê  né...e tem uma questão hoje que eu preciso mesmo é informática... básica... digitar até eu peguei 

umas coisas até legal... mas eu preciso aprende coisas que::... vai depende eu sabe mexer no 

computador hoje em dia pra mim tá pondo em prática o que eu quero mesmo...  porque até agora 

minha carteira assinada como se::... auxiliar de serviços gerais...ela falo que::... agora::... três meses 

minha carteira tá assinada... eu vou::... vai mudar o nome da minha carteira... porque eu vou trabalhar 

o dia todo... então ela vai colocar outro nome pra mim receber mais um poquim... então eu vou ter que 

dar assim de mim assim o que... meu serviço vai ser fazer lista de aniversariante... (escala) pra 

criança::... documentação... pastor pedi eu tenho que saber lá::... passar para o computador... porque... 

lá mexe com a parte financeira da igreja... então eu vou mexer com a::...com a parte talvez seja essa 

que você ta falando... a burocrática...que é:: a fácil de fazer...FG- GYN - INF6:  FASF - GR 2 - FEM 

 

Colaborador 7 

FG – INF7:  RSL - GR 1 – MASC  
 

50. 

Inf. Nois se conheceu em uma festa de confraternização... mas já... tipo assim... conhecia só 

de vista...FG – GYN - INF7:  RSL - GR 1 – MASC  
 

51. 

Inf. aí chego tarde... aí tem os vizim que é bom dia bom dia e pronto... i::... tem muito mala 

né... também... tão num procuro me aproximá...FG – GYN - INF7:  RSL - GR 1 – MASC  

 

Colaborador 8 

52/53. 

Inf. ah::... mas essa comida num dá pra comê... dá... falei o cara num tá com fome né... num tá 

precisando de se alimentá né.... n um tá precisando de se alimentá... toda comida que ele for 

comê... ela o sabor dela não é legal né... FG - GYN -INF8: RCL - GR 2 - MASC  

 

54. 

Inf. é::... bem::... professor era bem tratado né... até hoje os professores que a gente tinha na 

época... a gente se encontra com eles... a gente trata eles mais... bom dimais né... i eles fica 

todo orgulhoso ne... FG -   GYN -INF8: RCL - GR 2 - MASC  

 

 


