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RESUMO 

 

Percebe-se no terreno fértil dos fenômenos linguísticos, especificamente no campo das 
categorias gramaticais, várias discussões advindas das inexatidões das conceituações 
/classificações dessas categorias pela gramática normativa. Nota-se que, na tradição 
gramatical, os fenômenos linguísticos são estudados com base no viés prescritivo da língua, 
focalizando apenas a vertente padrão, desconsiderando, desse modo, outras manifestações 
que os falantes vão incorporando ao seu repertório linguístico. Esse tipo de abordagem, 
cada vez mais, vem deixando a desejar, pois a maneira como vem sendo trabalhada nas 
aulas de língua portuguesa não resulta em uma aprendizagem significativa. Partindo desta 
reflexão e entendendo língua e gramática como instrumentos da interação social, cuja 
natureza é dinâmica, fluída, maleável, adaptativa e complexa, o presente estudo intenciona 
analisar as construções com o verbo passar na modalidade oral e escrita da cidade do 
Natal, observando esse verbo sob a ótica da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), 
considerando os aspectos sintático-semântico e discursivo-pragmático do referido verbo nas 
situações interativas, com o intuito de verificar as possíveis divergências com relação às 
construções do verbo passar na Gramática Tradicional (GT) e nas situações de uso. A 
realização desta pesquisa pautou-se na Linguística Funcional Centrada no Uso por ser ela 
uma teoria que estuda o fenômeno linguístico baseado no uso, buscando no contexto 
discursivo as motivações para os fatos da língua, uma vez que, segundo a teoria em foco, o 
uso ao longo do tempo é que dá forma ao sistema linguístico, reafirmando, assim, que as 
estruturas linguísticas são motivadas pelo ato comunicativo. A LFCU é uma teoria, também 
chamada de Linguística Cognitivo-Funcional, pois resulta do entrelaçamento de alguns 
pressupostos advogados pela Linguística Funcional Norte-americana e a Linguística 
Cognitiva, evita trabalhar com frases soltas e descontextualizadas, partindo essencialmente 
da análise de textos efetivos e oriundos das situações interativas. Assim, analisa-se os 
dados obtidos através do Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade 
do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), que contém amostras bem estruturadas, coletadas 
de textos na língua falada e escrita em contextos reais de interação, além de ser 
considerado um rico material para análise. Para alcance dos objetivos, utilizou-se dos 
pressupostos de Givón (1979, 1984, 1995, 2001); Hopper (1991, 1993, 1998); Hopper e 
Thompson (1980); Naro e Votre (2012); Lehman (1991); Goldberg (1995) e Ferrari (2011); 
bem como das considerações pertinentes de Furtado da Cunha, Costa e Cesário (2003); 
Martelotta (2013); Martelotta, Votre e Cezário (1996); Bybee (2010); Furtado da Cunha e 
Souza (2007); Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013); Heine (1991) e Vidal (2009). Os 
resultados sinalizaram que o verbo passar é mais recorrente na língua falada do que na 
língua escrita dos natalenses, verificou-se também que este verbo apresenta 20 acepções 
de significados e 6 funções gramaticais: ação-processo, processo, ação, estado, auxiliar e 
verbalizador. O fator de escolaridade também foi determinante, pois o uso do verbo passar 
aumentou conforme a gradação dos níveis de escolaridade. Quanto à transitividade e às 
construções, o verbo evidenciou usos característicos em sua forma e função. 

 
Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Construções. Transitividade. 
Verbo Passar. Ensino de Língua Portuguesa.  
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ABSTRACT 

 

It is perceptible in fertile area of linguistic phenomena, specifically in the field of grammatical 
categories, many discussions coming from the inaccuracies concepts/classifications of these 
categories by normative grammar. It is noted that, in the grammatical tradition, the linguistic 
phenomena are studied basing in the prescriptive bias of language, focusing only the 
standard aspect, disregarding other manifestations that speakers incorporate in their 
linguistic repertoire. This type of approach is, increasingly, leaving to desire, because the 
way that has been worked in the Portuguese language classes does not result in a 
considerable learning. Starting from this reflection and understanding language and grammar 
as instruments of social interaction, whose nature is dynamic, fluid, malleable, adaptive and 
complex, the present study intends to analyze the constructions of the verb to pass in the 
oral and written modalities from Natal city, observing this verb by Functional Linguistics 
Centered in the Use (FLCU) perspective, considering the syntactic-semantic and discursive-
pragmatic aspects of the referred verb in interactive situations, objectifying to verify the 
possible divergences associated with the constructions of the verb to pass in the Traditional 
Grammar (GT) and in the situations of using. This research was based on Functional 
Linguistics Centered in the Use because it is a theory that studies the linguistic phenomenon 
based on the use, investigating, in the discursive context, the motivations to the language 
facts, since, according to the theory in focus, the using over time formulates the linguistic 
system, reaffirming that language structures are motivated by the communicative practice. 
The FLCU is a theory, also called Cognitive-Functional Linguistics, because it results from 
the interlacing of some assumptions advocated by North American Functional Linguistics and 
Cognitive Linguistics, it avoids to work with loose sentences and decontextualized phrases, 
starting from the analysis of effective texts that are from interactive situations. Thus, this 
study analyze the data obtained through the CorpusDiscurso&Gramática – a lingual falada e 
escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), that contains well-structured 
examples, collected from texts in spoken language and written language, in real contexts of 
interaction, besides being considered a rich material for analysis. To realize the objectives, 
this study used the Givón‟s postulations (1979, 1984, 1995, 2001); Hopper (1991, 1993, 
1998); Hopper and Thompson (1980); Naro and Votre (2012); Lehman (1991); Goldberg 
(1995) and Ferrari (2011); as well as the pertinent considerations of Furtado da Cunha, 
Costa and Cesário (2003); Martelotta (2013); Martelotta, Votre and Cezário (1996); Bybee 
(2010); Furtado da Cunha and Souza (2007); Furtado da Cunha, Bispo and Silva (2013); 
Heine (1991) and Vidal (2009). The results indicated that the verb to pass is more recurrent 
in the spoken language than in the written language of natalenses, it was also verified that 
this verb presents 20 kinds of meaning and 6 grammatical functions: action-process, 
process, action, state, auxiliary and verbalizer. The educational level was also determinant, 
because the use of the verb to pass increased according the gradation of educational 
degree. About transitivity and constructions, the verb evidenced characteristic uses in its 
form and function. 

Keywords: Functional Linguistics Centered in the Use. Constructions.Transitivity. Verb to 
Pass. Portuguese language teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre a língua vem sendo alvo de pesquisa há muito tempo e tem 

se configurado como uma tarefa desafiadora para os pesquisadores, especialmente 

para aqueles que pretendem compreender os fenômenos ligados ao funcionamento 

linguístico. Compreendendo a língua como uma entidade maleável e de natureza 

dinâmica, os estudos sobre seu funcionamento requerem uma constante atualização 

em consequência das mudanças e instabilidades que são percebidas ao longo do 

tempo.  

Várias abordagens teóricas existem com o foco voltado para o estudo da 

língua. Cada uma desenvolvendo e priorizando, a seu modo, algum aspecto da 

língua, traçando percursos teóricos e metodológicos que evidenciam a língua sob 

várias óticas: fonológica, morfológica, sintática, semântica, entre tantas outras. Essa 

imensidão de estudos sobre a língua só comprova cada vez mais a incansável luta 

por parte dos pesquisadores em abarcar ou dar conta das manifestações 

linguísticas.  

Na tradição gramatical, as classificações das categorias gramaticais baseiam-

se em uma visão prescritiva da linguagem. Derivado desse modo de conceber a 

língua ocorre o estudo dos fatos linguísticos, priorizando a vertente padrão, sem 

considerar outras manifestações linguísticas que os falantes, pouco a pouco, vão 

incorporando ao seu repertório. A ênfase na abordagem prescritiva da língua vem 

deixando a desejar, uma vez que o modo como vem sendo trabalhado e perpetuado 

nas aulas de Língua Portuguesa não promove uma aprendizagem significativa.  

A motivação inicial para a realização desta pesquisa surgiu justamente por 

identificar, no contexto de sala de aula, uma forte tendência em se estudar as 

categorias gramaticais de formas isoladas e desprovidas dos sentidos de usos, 

vendo-as como normas impostas aos alunos que muitas vezes não conseguem 

compreender a funcionalidade daquele estudo de forma significativa e com 

finalidades práticas em meio ao seu convívio social.  

O verbo passar, objeto de estudo desta pesquisa, é visto na gramática 

tradicional (GT) como um verbo regular da 1ª conjugação, indicando movimento e 

que se caracteriza quanto à transitividade como um verbo pleno de significação. 

Essas definições e esse sentido restrito não dão conta das inúmeras ocorrências e 

manifestações que o verbo passar possibilita ao falante da língua, por exemplo: Fred 
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passou o som; ou Fred passou a beber. O verbo passar, nessas construções, foge 

da regularidade prototípica que, segundo o dicionário eletrônico Houaiss, deve 

indicar o sentido de atravessar, deslocar-se. Desse modo, os estudos da gramática 

tradicional sobre o verbo passar parecem desconsiderar a pluralidade de sentidos, 

usos e funções que esse verbo exerce nas várias manifestações discursivas.  

Com base nisso, fica inviável o estudo das categorias fora dos contextos de 

usos, de modo estanque e como estruturas autônomas como propunham os adeptos 

do estruturalismo ou gerativismo. Há uma necessidade cada vez maior de se 

estudar os fenômenos linguísticos com base no uso concreto, uma vez que, desse 

modo, estamos estudando a língua em sua múltipla variedade.  

Até porque o sentido é variado e essas múltiplas possibilidades de 

depreender o sentido das palavrassó existemem virtude de os falantes serem 

motivados, essencialmente, por questões de ordem pragmática e discursiva. O 

falante está exposto a uma infinidade de contextos diferenciados. Assim, os usos e 

os sentidos das palavras variam e são o resultado da relação de convivência dos 

falantes com seu meio social.  

Nessas relações comunicativas, o léxico e as relações sintáticas são de 

extrema importância. O léxico porque diz respeito à relação entre o significado das 

palavras e os objetos do mundo, já as relações sintáticas por representar um ponto 

essencial para compreender a semântica que compete a cada termo lexical dentro 

de uma sentença. Assim, observar a construção desses verbos na língua em 

funcionamento é perceber que esses termos não são estanques nem estão 

acabados, mas que são vivos, existindo na/pela língua.  

Com base nessas reflexões, escolhemos, para nosso estudo, o verbo. 

Embora seja um aspecto bastante debatido por linguistas e estudiosos, mas não 

finito em suas possibilidades. Nesta pesquisa, portanto, pretendemos analisar as 

construções do passar na fala e na escrita da cidade de Natal, evidenciando o 

caráter multifuncional e plurissignificativo do verbo passar nas situações concretas 

interativas. 

Partindo de uma abordagem funcional, voltada para a diversidade e utilização 

do verbo passar, destacamos os trabalhos de Jordão (2011) sobre Um estudo de 

gradiência com o verbo passar, que aborda as construções do verbo dentro de cline 

de gradiência, numa perspectiva sincrônica, traçando uma rota das construções 

mais livres para as construções dependentes do contexto, ou seja, de usos mais 
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concretos para usos mais abstratos desse item. 

Travaglia (2007) em seu estudo sobre A gramaticalização dos verbos passar 

e deixar observa o processo de gramaticalização desses verbos seguindo os 

seguintes princípios: valores lexicais e gramaticais e sua frequência; o grau de 

gramaticalização; os contextos que favorecem a gramaticalização, levando em 

consideração a linguagem culta e não-culta, língua oral e escrita, tipo de texto, sexo 

dos falantes; a época de surgimento do valor gramatical, em vários textos escolhidos 

pelo autor. Como resultado da pesquisa, o autor constatou que o verbo passar 

funciona mais como um verbo lexical, contabilizando um total de 83,95%, do que 

como um verbo gramaticalizado (16,05%), mostrou também que o verbo passar 

apresenta os seguintes valores gramaticais: indicador de início de uma situação, 

com 13,79%; marcador temporal (1,44%) e verbo de ligação (0,82%).  

Dantas (2011) em Um estudo sobre as relações sintático-semântica do verbo 

passar para identificação de verbo-suporte analisa as construções compostas do 

verbo passar + SN. Ele faz isso através de um estudo descritivo, afim de identificar o 

uso desse verbo como suporte, tomando como aporte alguns princípios da 

gramática de valência, linguística funcional, do estudo do léxico e critérios de 

descrição léxico-gramática. Para esse estudo, foram analisadas 90 estruturas em 

que se verificou um número elevado de ocorrências como verbo-suporte.  

São pesquisas como as aqui citadas que nos motivaram a estudar esse 

verbo, visto que comungamos com a vertente funcionalista, em que a língua se dá 

no uso, nas relações entre sujeitos e no evento comunicativo.  

Frente ao exposto, percebemos que a nossa pesquisa encontra-se inserida 

como parte integrante a esses estudos, pois, assim como esses, estamos lidando 

com o fenômeno linguístico, incluídas, dessa forma, entre as pesquisas efetivadas 

ou em andamento que frisam o verbo passar. Só que estamos estudando sob outra 

ótica,a saber: a funcionalista. Além de estarmos nos pautando em outro campo de 

investigação e com base em outras categorias de análises, indicando que, por mais 

explorado que um termo tenha sido, há sempre aspectos a se perceber e novas 

óticas para se pensar o mesmo objeto.  

 Levando em consideração a vasta manifestação do Português Brasileiro (PB), 

de modo particular na cidade de Natal, o verbo passar constitui-se como um verbo 

produtivo e significativo para investigação devido às inúmeras acepções e 

ocorrências que apresenta, como atesta o corpuse pelo modo como é visto pela 
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Gramática Tradicional no ensino da Língua Materna. Motivados por esses pontos, a 

pesquisa se direciona a responder os seguintes questionamentos:  

 Quais as motivações sintáticas, semânticas e discursivass que instanciam os 

usos da construção passar? 

 Há influência dos aspectos sociais como idade, escolaridade e sexo para os 

diferentes usos dessa construção nas modalidades oral e escrita dos 

natalenses? 

 A construção passar na fala e na escrita da cidade do Natal apresenta 

frequência considerável para configuram-se como um fator de mudança 

linguística? 

 Será que essas manifestações/construções do verbo passar constituem um 

processo de gramaticalização?  

 As ocorrências de certas construções podem indicar um novo grupo de 

significação (outros sentidos e funções)? 

Em busca de respostas para esses questionamentos, traçamos como 

objetivo: analisar as construções do passar na modalidade oral e escrita da cidade 

do Natal, observando esse verbo sob a ótica da Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), bem como considerando os aspectos sintático-semânticos e discursivo-

pragmáticos do verbo nas situações de interação, com o intuito de verificar as 

possíveis divergências com relação às construções desse verbo na Gramática 

Tradicional (GT) e nas situações de uso. Para tanto, iremos: 

a) Examinar os usos e funções do verbo passar com base no Corpus D&G 

Natal, levando em consideração aspectos morfossintáticos e semântico-

discursivos. 

b) Verificar os tipos de ocorrências mais frequentes do passar na língua falada e 

escrita da cidade do Natal/RN. 

c) Averiguar os diferentes usos da construção passar, considerando: 

 as modalidades oral e escrita; 

 os tipos textuais: Narrativa de Experiência Pessoal (NEP), Narrativa 

Recontada (NR), Descrição de Local (DL), Relato de Procedimento (RP) e 

Relato de Opinião (RO); 

 os fatores inerentes aos informantes (idade e sexo); 
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 a escolaridade do informante. 

d) Quantificar as diferentes ocorrências do verbo passar 

e) Examinar o grau de transitividade das orações que contém a construção 

passar no Corpus D&G do Natal.  

Para a realização desta pesquisa, tomamos como aporte teórico os estudos 

acerca da teoria Funcionalista, mais especificamente a Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU) que defende a linguística baseada no uso, analisando a 

língua partindo do contexto linguístico para a situação extralinguística. Essa 

abordagem possibilita uma nova concepção de língua(gem) diferente da que é 

concebida no método tradicional, pois entende que “a estrutura é uma variável 

dependente, e os usos da língua, ao longo do tempo, é que dão forma ao sistema” 

(FURTADO DA CUNHA, 2003. p. 29), no sentido de que a interação entre forma e 

função é motivada pelo entrelaçamento de princípios comunicativos, cognitivos e 

funcionais. Nela, a língua é concebida levando em consideração alguns pontos 

destacados por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013):  

o É um sistema de estrutura complexa, adaptativa e fluida; 

o Sua estrutura surge ao passo que vai sendo usada; 

o No que diz respeito à análise, leva em consideração o contexto 

linguístico e a situação extralinguística; 

o Há uma simbiose entre discurso e gramática, em que ambos interagem 

simultaneamente; 

o A gramática é concebida como resultado de fatores cognitivos e 

comunicativos; 

 É, pois, nessa perspectiva de interação e uso que esta pesquisa sobre a 

construçãocom o verbo passar ganha relevância específica, ao possibilitar vários 

aspectos importantes no tocantea língua, contribuindo para um olhar produtivo sobre 

a gramática, visto que buscamos destacar o enfraquecimento de sentidos canônicos 

definidos pela GT, a multiplicidade de significação que podem assumir nos contextos 

comunicativos, bem como funcionalidades específicas na fala e na escrita dos 

natalenses.  

 Contamos, desse modo, com as contribuições de Givón (1984, 1979, 1995, 

2001) sobre os princípios de iconicidade, marcação; Hopper e Thompson (1980) 

sobre transitividade oracional; Martelotta, Votre e Cezário (1996); e Lehman (1991) 
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sobre a gramaticalização; Goldberg (1995) sobre a gramática de construções; bem 

como considerações pertinentes de Furtado da Cunha, Costa e Cesário (2003); 

Martelotta (2013); Martelotta, Votre e Cezário (1996); Bybee (2010); Furtado da 

Cunha e Souza (2007); Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2003); Heine (1991); Vidal 

(2009).  

Para esta análise, foi feito um levantamento das ocorrências e usos do verbo 

passar, a partir de amostras textuais de língua falada e escrita do Português 

Contemporâneo em situações reais de interação, encontradas no Corpus Discurso & 

Gramática (D&G), organizado por Furtado da Cunha e coletadas na cidade do Natal-

RN. O Corpus é composto por 20 informantes, distribuídos por sexo, faixa etária e 

grau de escolaridade. Cada participante produziu cinco textos falados e, a partir 

destes, cinco textos escritos, de diferentes naturezas (narrativa de experiência 

pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de 

opinião), o que nos permite uma comparação mais consistente e sólida para a 

análise. 

Nessa pesquisa, elegemos o método descritivo/interpretativo, de caráter tanto 

quantitativo como qualitativo, pois leva-se em consideração tanto a descrição, a 

natureza e a frequência dos dados levantados no Corpus, com ênfase na 

caracterização e na ocorrência de uso, quanto o viés motivacional para tratar de 

aspectos cognitivos, discursivos e pragmáticos do verbo em estudo. 

Ademais, essa pesquisa tem relevância por possibilitar averiguar as 

variações/mudanças sofridas pelo verbo passar no possível processo de 

gramaticalização, uma vez que, pautados na Linguística Funcional Centrada no Uso, 

destacamos a multifuncionalidade do verbo em termos sintáticos e semânticos, com 

o intuito de contribuir para os estudos da Linguística Funcional, bem como constituir-

se como instrumento produtivo de fonte de pesquisa e de relevância para estudantes 

e professores de Língua Portuguesa que se interessam pelos estudos sobre a 

gramática e almejam um ensino produtivo de Língua Portuguesa. 

 Para o desenvolvimento do presente estudo, optamos pela seguinte 

estruturação: 

 No primeiro capítulo, considerado capítulo introdutório, aqui em discussão, 

são apresentadas algumas considerações gerais e iniciais sobre o tema e os 

interesses da pesquisa, tais como questões, objetivos, justificativa e relevância do 

estudo, bem como alguns apontamentos sobre o aparato teórico metodológico que 
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embasam o trabalho.   

 No segundo capítulo, intitulado Quadro teórico, desenvolvemos o referencial 

com base nos diversos estudos, observações de teóricos e pesquisadores da área 

da linguística funcional, priorizando os postulados da Linguística Funcional Centrada 

no uso -LFCU. O referido capítulo está subdivido em tópicos decorrentes dessa 

versão teórica, obedecendo à seguinte ordem: Abordagem funcionalista; Linguística 

funcional centrada no uso; Gramática de construções; Transitividade oracional; e 

Gramaticalização. 

 No terceiro capítulo, Considerações sobre verbos, elencamos algumas 

considerações sobre o verbo passar, com base tanto no viés tradicional quanto no 

viés funcionalista, observando as disparidades entre os teóricos no que concerne ao 

tratamento desta categoria. Na abordagem das GTs, o verbo é visto como algo 

estanque e proveniente de formas e significados fixos sem considerar os contextos e 

muito menos as pressões do uso. Já a abordagem de cunho funcionalista percebe 

essa categoria enquanto construção que emerge no uso e que adquire significações 

próprias dos contextos de interação.  

 O quarto capítulo, denominado Procedimentos metodológicos da pesquisa, 

refere-se à metodologia. Nele discorremos, detalhadamente, os passos e a 

descrição dos procedimentos que foram envolvidos na pesquisa, desde a coleta do 

corpus, até chegar ao modo e o processo de análise. Este capítulo está subdividido 

em seis tópicos: Considerações preliminares; Natureza da pesquisa; Características 

gerais do Corpus D&G Natal; Participantes; levantamento e análise dos dados; 

Tratamento dos dados. 

 No quinto capítulo, debruçamo-nos sobre a Análise e discussão dos dados. 

Neste capítulo discutimos sobre os dados coletados do corpus, fazendo uma ponte 

entre as categorias de análise pautados nos aportes teóricos da LFCU e os aspectos 

sintático, semântico e pragmático da construção do passar enquanto objeto de 

estudo. Num primeiro momento, após a leitura dos dados coletados no corpus D&G 

Natal, apresentamos esses dados de modo quantitativo para depois apresentar 

comentários de viés qualitativo, pautados sempre em princípios que consideram o 

funcionamento da língua em uso.  

 No sexto capítulo, intitulado Implicações do estudo com o verbo passar para o 

Ensino de Língua Portuguesa, fazemos uma reflexão sobre algumas questões 

envolvidas no processo que envolve o Ensino de Língua Portuguesa. Apresentamos 
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algumas contribuições do presente estudo para o contexto de sala de aula, como por 

exemplo, a questão da transitividade dos verbos e alguns princípios de análise. 

Sentimos a necessidade de, ao final deste capítulo, elaboramos uma proposta de 

atividades que funcionará como material suporte ou de apoio ao professor em sala 

de aula.  

 E, por fim, as Considerações finais, em que fazemos uma retomada sobre 

alguns apontamentos definidos na análise, reafirmando o caráter não estático da 

língua, ao ganhar cada vez mais apoio nas relações e eventos comunicativos, o que 

evidencia que as motivações para os fatos da língua estão, de fato, nos contextos 

(sociointeracionais) de uso e nos fenômenos de natureza cognitiva.  

 Lembramos que este estudo não se encontra acabado nem definitivamente 

fechado, visto que muitos outros fatores poderão ser percebidos e estudados a partir 

deste. Com a dinamicidade da língua, há sempre algo novo a se estudar e algo 

velho a se reconstruir. Aqui apresentamos algumas considerações pertinentes que 

podem servir de apoio a várias outras pesquisas, constituindo-se com um material 

suporte para vários outros fenômenos referentes à manifestação da língua.  
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2. QUADRO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos o alicerce teórico, no qual está construído este 

trabalho, a saber: a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). Destacando os 

processos bem como os princípios e as categorias analíticas, que são centrais para 

a compreensão e embasamento da análise desenvolvida nesta pesquisa. 

Inicialmente, tecemos algumas considerações gerais sobre a teoria 

funcionalista, relacionando a outras correntes como o estruturalismo e o gerativismo, 

em seguida, retomamos de modo aprofundado as questões atinentes à LFCU, 

seguido de uma breve exposição da Gramática de Construções, destacando a visão 

de Goldberg (1995) e, por fim, discorremos sobre a Transitividade oracional e sobre 

a Gramaticalização.  

  

2.1 Abordagem Funcionalista 

 

A teoria funcionalista constitui-se como uma corrente que tem contribuído de 

forma significativa no que diz respeito à análise dos fenômenos linguísticos, 

especificamente aqueles que passam por processos de variação e mudança frente a 

emergência de novos significados e funções que estes termos assumem no ato 

comunicativo.  

 Os estudos sobre os fenômenos linguísticos têm atraído muitos 

pesquisadores que passaram a ampliar seus horizontes de análise para além do 

estático e uniforme. Os primeiros estudos funcionalistas surgiram em oposição ao 

polo formalista, inicialmente em oposição ao estruturalismo e, depois, ao 

gerativismo, justamente por este polo apresentar uma “tendência a analisar a língua 

como um objeto autônomo, cuja estrutura independe de seu uso em situações 

comunicativas reais.” (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 20).  

 Na visão saussuriana, a língua é vista como um sistema de regras que são 

responsáveis pelo funcionamento das partes que se inter-relacionam, dentro de uma 

organização chamada de estrutura. Dito de outro modo, a língua é constituída de 

regras que se organizam no interior do sistema. Isso nos possibilita entender que a 

língua, do ponto de vista estrutural, adota o princípio de organização interna dos 

elementos e que é explicada e descrita por si mesma. Ainda dentro dos contornos 

doestruturalismo, lembramos da análise distribucional de Bloomfield, apoiada na 
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psicologia behaviorista difundida nos Estados Unidos, bem como o modelo estrutural 

de análise dos constituintes imediatos (frase, sintagmas, palavras, morfemas e 

fonemas), caracterizando, assim, uma perspectiva demasiadamente formal acerca 

do fenômeno linguístico.  

  Ainda sob influências do estruturalismo, nascem as ideias de Chomsky 

(2008), propondo uma teoria inatista, chamada de gerativismo. Esta, que foi 

formulada em rejeição ao modelo behaviorista de descrição dos fatos da língua, 

procura descrever e explicar a natureza e o funcionamento da faculdade humana. 

Segundo Chomsky, a capacidade humana de falar e entender uma língua são o 

resultado de um dispositivo que é inato a cada indivíduo, ou seja, todo organismo 

humano é dotado de uma capacidade genética interna, uma espécie de gramática 

internalizada/universal.  

Diferentemente da linguística formal de base estruturalista ou gerativista, a 

linguística funcional é uma corrente que busca estudar como as pessoas fazem uso 

da língua em situações de interação. Os adeptos dessa corrente procuram investigar 

a fluidez da linguagem e o modo como as estruturas se adequam às diversas 

situações comunicativas, assumindo novas funções. Para tanto, ultrapassam os 

limites das estruturas gramaticais e buscam no contexto discursivo as motivações 

para os fatos da língua, pois, “segundo a hipótese funcionalista, a estrutura 

gramatical depende do uso que se faz da língua, ou seja, a estrutura é motivada 

pela situação comunicativa” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). 

Mas, o funcionalismo é uma teoria, como tantas outras, repletas de 

ramificações. Não falamos apenas em um funcionalismo, mas em vertentes dele. 

Nas palavras de Castilho (2012, p. 21): 

 

O funcionalismo não é uma abordagem monolítica; ao contrário, ele reúne 
um conjunto de subteorias que coincidem na postulação de que a língua 
tem funções cognitivas e sociais que desempenham um papel central na 
determinação das estruturas e dos sistemas que organizam a gramática de 
uma língua.  

 

Atualmente, o funcionalismo se inscreve em algumas vertentes, como a norte-

americana e a europeia, mas as primeiras manifestações funcionalistas remetem ao 

Círculo Linguístico de Praga (1926) em que já se percebia certa discordância do 

modelo sassuriano, no que diz respeito à autonomia e à homogeneidade do sistema 

linguístico.  
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Encontramos também manifestações funcionalistas na concepção 

antropológica de Sapir (1921;1949) e seguidores; na tradição britânica de Firth 

(1957); na visão britânica de Halliday (1970; 1973; 1985); nos postulados orientados 

por Hymes (1972), sobre etnografia; na orientação teórica tagmênica de Pike (1967); 

na filosofia que orienta os Atos de Fala, postulados por Austin (1962) e Searle 

(1969); nos postulados de Givón, Li, Hopper, Thompson, Chafe, DeLancey, Dubois, 

entre outros; na orientação teórica holandesa, conduzida por Dik, em que o 

funcionalismo aparece com uma postura moderada, apresentando, além das 

inadequações formalistas, uma análise funcional da estrutura linguística, entre 

outros. Atualmente nos trabalhos de Hengeveld e Mackenzie (2005, 2008)eem 

Lakoff e Langacker, na perspectiva cognitivo-funcional. 

Destas vertentes, enveredamos nesta pesquisa por algumas contribuições 

trazidas pela linguística funcional norte-americana e pela linguística Cognitiva, pois o 

quadro teórico-metodológico resultado dessas duas correntes é o que embasa a 

nossa teoria em estudo: a Linguística Funcional Centrada no Uso, sobre a qual 

discorremos mais detalhadamente no tópico seguinte.   

 

2.2 Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida levando em consideração os postulados da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), este termo, inicialmente cunhado por 

Martelotta (2011), com a denominação de Linguística Baseada no Uso, foi 

recentemente atualizado, no Brasil, pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática, 

recebendo o rótulo de LFCU. Essa abordagem, também chamada de Linguística 

Cognitivo-Funcional, é resultado das relações desenvolvidas pelos representantes 

de duas correntes que adquiriram projeção a partir de 1970, a Linguística Funcional 

de vertente norte-americana, com Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, 

Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Christian Lehmann, Bernd Heine, 

entre outros, e a Linguística Cognitiva, com George Lakoff, Ronald Langacker e 

Jonh Taylor. 

 A linguística funcional norte-americana volta-se para a observação de como a 

língua emerge ao passo que vai sendo usada. Há, nesse modelo, uma forte relação 

entre gramática e discurso. Nela a sintaxe é concebida em consequência das 

instabilidades dos discursos, em que as construções gramaticais são emergidas das 
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experiências dos falantes e refletidas em formas linguísticas.  

Já a linguística cognitiva é um modelo que evidencia o comportamento 

linguístico. Nela as construções linguísticas são tratadas como esquemas cognitivos 

ou “restrições cognitivas que incluem a captação de dados da experiência, sua 

compreensão e seu armazenamento [...] como a capacidade de organização, 

acesso, conexão, utilização e transmissão adequada desses dados” 

(MARTELLOTA; PALOMANES, 2013, p. 179). Assim, a medida que o falante 

aprende sua língua, ele adquire procedimentos automatizados que o ajudam a 

desenvolver ou realizar coisas no momento da comunicação. 

Tanto a linguística norte-americana como a linguística cognitiva rejeitam a 

autonomia da sintaxe (forma), considerando em suas análises o fator semântico e 

pragmático (função). Não distinguem léxico e gramática, uma vez que a unidade 

linguística emerge do uso e da situação de interação, não sendo, portanto, 

totalmente arbitrária, mas, sim, motivada e icônica. Além disso, compreendem a 

língua como resultado de um conjunto de fatores que provêm de atividades 

cognitivas e sociocomunicativas, ou seja, consideram conhecimentos de mundo dos 

interlocutores no momento da comunicação e embasam suas pesquisas com dados 

reais da interação, evidenciando o caráter empírico em suas análises através da 

frequência de uso, modelagem de estruturas no contexto discursivo e inferências 

pragmáticas presentes na língua no momento da interação.  

A união desses pressupostos teórico-metodológicos advogados por essas 

duas correntes teóricas deu um novo direcionamento no tocante ao modo como se 

percebem e estudam as estruturas linguísticas, levando-nos a entender que, não 

apenas as regularidades, mas as instabilidades das línguas, são definidas pelas/nas 

práticas discursivas dos usuários, ou seja, na emergência e na regularização de 

padrões construcionais.  

É importante frisarmos também que, na LFCU, alguns conceitos básicos 

adquirem significações próprias da teoria (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 

2013):  

a) Cognição -  conjunto de operações mentais configuradas com base na 

relação do indivíduo e o ambiente físico e sociocultural, a cognição funciona 

como uma espécie de mediadora entre o mundo e a palavra, pois todo 

indivíduo é dotado de capacidades físicas e também capacidades 



28 
 

neurológicas ricas e complexas. Em suma, são as configurações mentais que 

organizam o nosso sistema conceitual que é formado pela nossa capacidade 

de construir o conhecimento a partir das experiências sensório-motoras e 

corporais com o mundo; 

 

b) Linguagem - mosaico  de atividades que incluem processos cognitivos, 

sociointeracionais e culturais. Desse modo, deve ser analisada em seu uso, 

levando em consideração todos esses fatores para representar e comunicar 

experiências em situações de interação; 

 
c) Discurso - qualquer ato motivado seja para produção ou compreensão de 

enunciados em contextos de interação verbal, ou seja, uso da linguagem em 

todas as suas manifestações, pois a intenção comunicativa do falante é 

subordinada às restrições de vários domínios da linguagem, desde os 

princípios fonéticos até o nível pragmático;  

 
d) Padrão discursivo - constituído de um plano formal e um plano funcional, 

relativamente convencionalizados, em outras palavras, trata-se de um 

construto cognitivo de comunicação que se ritualiza pelo uso no contextos 

comunicativos em que o indivíduo está inserido;  

 
e) Texto - um todo significativo, o locus da organização e manifestação empírica 

do discurso, atualizado na/pela linguagem. Visa manter a estrutura temática e 

a coerência discursiva;  

 
f) Língua - sistema adaptativo e complexo, estrutura fluida composta por 

padrões mais ou menos regulares e outros a depender das necessidades 

cognitivas e intercomunicativas, em outras palavras, está ligada as pressões 

de usos, cuja codificação morfossintática é, parcialmente, resultado do seu 

uso no ato comunicativo;  

 

Há ainda gramática, gramaticalização e construção, que serão explicados de 

forma mais aprofundada no decorrer das considerações sobre a teoria. 

A LFCU é, portanto, uma abordagem que defende o tratamento da linguagem 

ou fenômeno linguístico no âmbito da interação, não somente como processo, mas 

como produto da atividade sociocultural. Levando em consideração os estudos das 

duas correntes das quais ela resulta, a teoria mescla dois pontos:  
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i: analisa a língua do ponto de vista linguístico e extralinguístico, na vertente 

norte-americana, em que a “gramática é compreendida como uma estrutura em 

constante mutação/adaptação, em consequências das vicissitudes do discurso” 

(FURTADO DA CUNHA, 2013. p. 9), considerando, portanto, uma simbiose entre 

discurso e gramática, e 

ii: o comportamento linguístico como capacidades cognitivas, ligadas, entre 

outros fatores, a experiência humana nos contextos de atividades individuais, 

sociointeracionais e culturais, em que “a gramática é vista como representação 

cognitiva das experiências dos indivíduos com a língua, e que, portanto, pode ser 

afetada pelo uso linguístico.” (FURTADO DA CUNHA, 2013. p. 14).  

Nesse sentido, a LFCU concebe a gramática como o resultado de fatores 

cognitivos e comunicativos, procurando compreender as regularidades e a 

instabilidade da língua pela motivação e também pelos modelos das práticas 

discursivas dos usuários no cotidiano social, buscando descrever e explicar os fatos 

linguísticos com base nas funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas 

nos mais diversos contextos de uso da língua, numa perspectiva pancrônica, 

relacionando sincronia e diacronia, ao enfatizar não apenas “as relações entre os 

elementos e as mudanças percebidas nesses elementos e nas relações ao longo do 

tempo, mas as forças cognitivas e comunicativas que atuam no indivíduo no 

momento concreto de comunicação que se manifestam de modo universal” 

(MARTELLOTA; AREAS, 2003, p.27-28). 

Desse modo, uma teoria linguística, que busca descrever e explicar a 

gramática da língua com foco voltado para o uso que dela fazem os indivíduos em 

suas interações verbais, não deve desconsiderar as situações e os contextos 

comunicativos em que esse uso se atualiza, uma vez que são os usos ao longo do 

tempo que dão forma ao sistema linguístico e não o contrário, pois como afirma 

Martelotta (2010, p. 63): 

 

[...] nos termos funcionalistas, a gramática não pode ser vista como 
independente do uso concreto da língua, ou seja, do discurso. Quando 
falamos, valemo-nos de uma gramática, ou seja, de um conjunto de 
procedimentos necessários para, através da utilização de elementos 
linguísticos, produzimos significados em situações reais de comunicação. 
Mas, ao adaptarmos esses procedimentos aos diferentes contextos de 
comunicação, podemos remodelar essa gramática, que, na prática, seria 
resultado de um conjunto de princípios dinâmicos que se associam a rotinas 
cognitivas e interativas moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. 
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Partindo do pressuposto de que a estrutura configura-se como uma variável 

dependente, e entendendo a língua e a gramática como um sistema maleável, 

emergente, adaptativo e complexo, que sofre influência do contexto e da situação 

extralinguística, variando, mudando e regularizando nas situações comunicativas, 

faz necessário o estudo do verbo passar sob o viés sintático, semântico e 

pragmático, observando a regularização do uso desse verbo em situações concretas 

de interação.  

Para tanto, utilizaremos algumas das categorias de análises, dentre alguns 

pressupostos que são advogados pela LFCU: iconicidade; marcação e 

contrastividade; informatividade e perspectivação; categorização e prototipicidade; 

plano discursivo e saliência perceptual; encadeamento (Chunking) e analogia; 

projeções metafóricas e metonímicas.  

A iconicidade é entendida como a correlação natural entre forma e função, 

entre o código linguístico (expressão) e seu significado (conteúdo). Nesse sentido, 

os teóricos funcionalistas defendem a ideia de que a estrutura da língua reflete, de 

algum modo, a estrutura da experiência. Pelo fato de a linguagem ser vista como 

uma faculdade humana, entende-se, no geral, que a estrutura linguística reflete as 

propriedades da conceitualização humana do mundo ou as propriedades da mente 

humana. Discorrendo sobre o assunto, Furtado da Cunha, Costa e Cesário (2003, p. 

34) enfatizam que “a língua não é um mapeamento arbitrário de ideias para 

enunciados: razões estritamente humanas de importância e complexidade refletem-

se nos traços estruturais das línguas”, bem como as estruturas sintáticas que, em 

sua forma e organização, se relacionam com as estruturas sintático-cognitivo 

correspondentes.  

Ainda sobre a iconicidade, Givón (1984) elenca três subprincípios 

importantes:  

i: o subprincípio da quantidade, estabelecendo que a quantidade de 

informação está relacionada com a quantidade de forma, ou seja, quando maior o 

número de informação, maior o número de forma. Reforçando a ideia de que a 

estrutura gramatical reflete o conceito que ela expressa. De modo que a 

complexidade do pensamento está ligada à complexidade da forma, uma vez que 

estruturas previsíveis, por serem simples e esperadas, tendem a ser expressas com 

mecanismos gramaticais e morfológicos menos complexos, ao passo que 

informações imprevistas ou (novas) requerem um processamento e um custo 
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cognitivo maior por parte do usuário da língua exigindo estruturas morfologicamente 

mais extensas;  

ii: o subprincípio da proximidade, que indica que quanto mais próximos 

cognitivamente os conteúdos estiverem, mais integrados estarão no plano da 

codificação, o que está mentalmente próximo, coloca-se sintaticamente próximo. 

Dubois e Votre (2010, p. 63) chamam a atenção para os efeitos de análise desse 

subprincípio: 

 

[...] na análise dos efeitos do subprincípio de proximidade não se pode 
prestar atenção exclusivamente para a distribuição linear dos constituintes 
como se fossem de natureza homogênea e equivalentes, e simplesmente 
afirmar que eles estão mais ou menos próximos um do outro, sem prestar 
atenção em cada caso, para todas as dimensões envolvidas na produção 
desses constituintes. 

 

Segundo os autores, deve-se levar em consideração alguns fatores,tais como: 

quem começa e quem dá continuidade ao discurso; qual o contexto linear em que se 

dá a produção, no sentido de verificar o que a procede e o que a segue, já que 

essas diferentes dimensões do processo de produção discursiva podem mudar 

completamente as possibilidades de ordenação dos constituintes na cadeia 

discursiva. 

iii: subprincípio da ordenação linear,que se caracteriza por dois aspectos: a) a 

informação mais importante (tópica) tende a ocupar o primeiro lugar em que a ordem 

dos elementos informa o grau de importância para o falante, e b) a ordem das 

orações no discurso obedecem a sequencialidade cronológica das ações. Dito de 

outro modo, esse subprincípio enfatiza que quanto mais importante, previsível e 

temática for uma informação, maior será a tendência dela ser colocada ou localizada 

no início do enunciado.  

A marcação é um princípio herdado da linguística estrutural desenvolvida pela 

Escola de Praga. Esse princípio enfatiza a distinção entre categorias marcadas e 

não marcadas das estruturas linguísticas, seja ela fonológica, morfológica ou 

sintática, em um contraste gramatical binário. Givón (2001) aponta três 

características para diferenciar categorias marcadas de categorias não-marcadas: i) 

complexidade cognitiva em que as categorias que são mais marcadas tendem a ser 

mais complexas em termos de esforço mental do que as categorias não-marcadas; 

ii) complexidade estrutural em que a estrutura marcada tende a ser mais complexa 
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ou maior que a não-marcada correspondente; iii) distribuição de frequência em que a 

categoria marcada tende a ser menos frequente que a categoria não-marcada. 

Ainda conforme o autor:  

 

Markedness may be viewed as the governing meta-principle of iconicity 
expressing the correlation - admittedly not always perfect - between 
structural and functional complexity: categories that are structurally more 
marked tend to also be substantively more marked. (GIVÓN, 2001, p.38)

1
 

 

Além disso, é importante salientar que o princípio da marcação não se limita 

apenas ao campo linguístico, mas pode contemplar outros fenômenos, como a 

distinção entre discurso formal e a conversação espontânea. Ainda seguindo os 

apontamentos de Givón (1995), uma mesma estrutura pode ser marcada num 

contexto e não marcada em outro, o que comprova que a marcação é um fenômeno 

que depende do contexto de uso e que só pode ser explicada partindo de fatores 

comunicativos, socioculturais e cognitivos.  

Estreitamente veiculada ao princípio da marcação, temos a contrastividade, 

que diz respeito à seleção dos itens de que o falante escolhe dentro de um conjunto 

de possibilidades. A opção do falante em marcar linguisticamente a seleção desses 

itens recorre a alguns mecanismos de relevo como o traço prosódico e a ruptura 

com a forma convencional e de ordenação sintática, o que causa uma certa quebra 

de expectativa. Assim, quando um falante relata um fato simples ou dos quais gosta, 

ele tende a usar as formas prototípicas sujeito-verbo-objeto (SVO), mas quando se 

reporta a falar sobre coisas mais complexas ou que não o agrada, o falante quebra 

essa ordenação e topicaliza o que considera principal.  

           Com relação à informatividade, esta relaciona-se ao conteúdo informativo que 

os interlocutores, no momento da interação, compartilham ou supõem compartilhar. 

Segundo Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 28) “a categoria de informatividade tem a 

ver não apenas com o conteúdo semântico em si [...] mas também com o 

monitoramento da dosagem de informação, da sua organização sequencial e da 

forma expressiva como é perspectivado”. Associado ao princípio da informatividade 

temos a perspectivação que diz respeito à focalização de aspectos específicos de 

uma cena, por exemplo no momento de relatar um acontecimento ou descrever uma 

                                                           
1
 A marcação pode ser vista como o meta-princípio que rege a iconicidade, expressando a correlação 

– é certo que nem sempre perfeita – entre a complexidade estrutural e funcional: categorias que são 
estruturalmente mais marcadas tendem a ser também substancialmente mais marcadas. (Tradução 
livre). 
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determinada situação, o usuário da língua faz escolhas de um elemento particular 

como o ponto de vista a partir do modo como esse evento foi comunicado.  

 Outro princípio importante para LFCU diz respeito à categorização e à 

prototipicidade, incluídas no âmbito do processamento do domínio cognitivo, em que 

categorias perceptuais de vários tipos são criadas a partir da experiência humana, 

independente da língua. A categorização, em particular, no domínio linguístico, volta-

se para as semelhanças ou identidade que ocorre quando palavras (ou sintagmas) e 

as partes componentes não são apenas reconhecidas, como também associadas a 

representações armazenadas.  

Ferrari (2011, p. 31), ao falar sobre o processo de categorização, se refere a 

este como um processo cognitivo “através do qual agrupamos entidades 

semelhantes (objetos, pessoas, lugares, etc)”. Com base nisso, entendemos que a 

categorização está presente na nossa relação com o mundo físico e social e com 

nosso intelecto, e a construção dos conceitos está relacionada com essa relação 

entre o meio físico e social, pois cada categoria é conceitualizada em termos do 

representante prototípico, aquele que engloba traços recorrentes e que compõem 

essa categoria.  

Assim, entendemos o mundo não em termos de aspectos individuais, mas em 

termos de categorias de coisas. Por exemplo, um espaço como o supermercado é 

organizado em categorias de itens, então para facilitar a vida do consumidor 

(cliente), os utensílios são separados em sessões (categorias), como a parte do 

material de limpeza, a parte dos frios, a parte dos cereais e dos cosméticos, entre 

outras, e dentro de cada categoria desta, podemos subdividir ou encontrar 

categorias menores. Para exemplificar, tomemos a categoria de cosméticos. Nela, 

encontramos xampus, hidratantes, maquilagem, entre outros produtos que são 

dispostos geralmente em prateleiras, representando, assim, estratégias de 

categorização que estão intimamente ligadas à nossa capacidade de memória, pois 

o cliente memoriza em virtude dessa organização interna do supermercado. Ou seja, 

ele já entra sabendo o percurso que terá que fazer para chegar ao objeto que deseja 

encontrar.  

 É importante destacar que cada protótipo nos possibilita realizar certo número 

de atividades imaginativas e/ou inferenciais sobre cada categoria, o que nos indica 

que as coisas percebidas não são definidas em termos binários, mas distribuídas 

num continuum categorial, em que, algumas, estão em posições mais centrais com 
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propriedades relativamente definidas e outras encontram-se em áreas 

intermediárias, compartilhando características de mais de uma categoria.  

A Teoria dos Protótipos considera as categorias não como estruturas 

definidas, mas como estruturas de atributos, ou seja, de traços graduáveis. Por 

exemplo, na categoria de “ave”, os representantes centrais devem ter as seguintes 

propriedades: ter bico; ter duas asas, ter dois pés, ter pernas, poder voar e colocar 

ovos. Porém, nem todos os membros desta categoria possuem todos esses traços. 

Desse modo, animais tais como a galinha, pardais, avestruz e pinguins fazem parte 

dessa categoria. A diferença é que os dois primeiros (galinhas e pardais) 

apresentam todos os traços, sendo, portanto, considerados centrais prototípicos, 

enquanto que os dois últimos (avestruzes e pinguins) se afastam um pouco dos 

primeiros, uma vez que, a nível de esclarecimento, os avestruzes, apesar de 

possuírem penas e asas, não conseguem voar. De modo similiar, os pinguins, que 

também não possuem asas, também não conseguem exercer essa proeza do voo, 

mas, em contrapartida, conseguem nadar (FERRARI, 2011. p.42). 

Podemos, ainda, pensar sobre essa representação da categoria prototípica 

estar relacionada ao contexto, a exemplo da categoria “felino”. Dependo de onde 

estivermos,essa categoria poderá variar. Por exemplo, se estivermos falando do 

Brasil, mais especificamente na região urbana, podemos considerar o “gato” como o 

exemplar mais prototípico desta categoria. Contudo, já em regiões de ambientação 

mais natural, como o Amazonas, a onça seria eleita o elementomais prototípico 

desta categoria. Em se tratando de outra localidade, como a África, animais como 

tigres ou leões seriam os representantes prototípicos mais fortes desta categoria.  

Salientamos também que além de categorizarmos o universo físico e social, 

nós também categorizamos a língua. Segundo Thompson e Hopper (2001, p. 48), as 

“categorias são formadas pelos mesmos tipos de processos que as categorias 

diárias, todas passam por um processo constante de organização cognitiva, 

destilação e generalização de encontros frequentes na vida diária”, uma vez que o 

falante sabe o que fazer ou como reagir quando se depara com uma nova instância.  

 Já a noção de plano discursivo e saliência perceptual está relacionada aos 

conceitos e dimensões de figura e fundo, portanto, à organização estrutural do texto. 

Compreende-se por figura as entidades que aparecem em primeiro plano, referindo-

se às informações centrais que são percebidas com mais facilidade e nitidez, já o 

fundo diz respeito às partes periféricas ou de menos destaque que são menos 
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aparente e perceptíveis. Hopper (1979) considera essa distinção como eventos 

dinâmicos. Desse modo, a figura representa o foco narrativo e a progressão 

sequencial do enredo, enquanto queo fundo constitueas situações caracterizadas 

pelas observações, descrições e comentários do narrador.  

Sobre o encadeamento (chunking) e analogia, sabe-se que estes são outros 

dois processos cognitivos de domínio geral envolvidos na configuração linguística. 

No plano linguístico, o encadeamento é responsável pela formação de estruturas 

complexas com base em sequências de elementos que co-ocorrem frequentemente. 

Na organização da memória, o encadeamento, é um processo de suma importância 

para facilitação e fluência do uso da língua, pois influencia todos os sistemas 

cognitivos, tanto da produção quanto da percepção. Já a analogia é o processo de 

criação de novos enunciados com base em outros previamente existentes e 

experienciados, a aceitabilidade desses enunciados depende da similaridade com 

sequências frequentes e convencionalizadas. Ao passo que essa similaridade 

aumenta, o processo cognitivo análogo acaba sendo reduzido e a comparação 

torna-se literal.  

 No que diz respeito às projeções metafóricas e metonímicas, temos que ter 

em mente que os conceitos aqui tratados divergem dos conceitos de metáfora e 

metonímia conhecidos e trabalhados no ensino tradicional. A metáfora aqui é vista 

como mapeamento dos domínios cognitivos-conceptuais, importantíssimos no 

processamento da mente e no intercâmbio da significação comunicativa, pois, por 

meio de metáforas, estruturamos não só conceitos e eventos, mas a própria língua.  

Para a LFCU, a metáfora desempenha papel importante, principalmente 

quando falamos em gramaticalização. É através da metáfora que licenciamos, com 

base no processo de inferenciação, o uso de um conceito mais concreto a um 

contexto de significação mais abstrata, resultado de alguma experiência sensório-

motora, passando a assumir certa função gramatical. Já a metonímia é 

compreendida como um processo cognitivo no qual uma entidade conceitual fornece 

acesso a outra entidade conceitual dentro de um mesmo domínio (HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993). 

A transitividade e a gramaticalização embora não sejam consideradas 

categorias de análises da LFCU, são consideradas temas de interesse e objeto de 

estudo pelos teóricos dessa vertente. A seguir, tratamos de forma mais aprofundada 

sobre a gramática de construções, transitividade e gramaticalização.  
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2.3 Gramática de Construções 

 

 Segundo a LFCU, a gramática é construída (compreendida e produzida) pelos 

falantes de uma língua. Desse modo, a construção gramatical é um esquema que 

une (inter-relacionam) forma e função, constituindo-se como parte dos nossos 

conhecimentos sobre a língua, ou seja, as estruturas linguísticas são integradas aos 

processos cognitivos. De acordo com Furtado da Cunha (2011, p. 2897), as 

construções linguísticas “[...] são essencialmente esquemas cognitivos do mesmo 

tipo que existem em outros domínios da cognição, em outras habilidades cognitivas, 

ou seja, procedimentos relativamente automatizados para fazer coisas (nesse caso, 

comunicativamente)”. 

Não há, portanto, distinção rígida entre léxico e gramática, ou entre 

construções lexicais e construções sintáticas, o que as distingue é o grau de 

complexidade interno a cada uma (traço fonológico, por exemplo, entre outros). Pois, 

como afirma Bybee (2010), “os processos cognitivos para formar construções com 

valor mais lexical são os mesmos que formam elementos mais gramaticais [...] a 

função na estrutura linguística é que vai determinar se a nova construção tem um 

papel mais lexical ou mais gramatical.  

 Na visão estruturalista, a categoria de construção é entendida como 

construções simples e voltada para construções particulares, do tipo orações 

simples como “Ana comprou um doce para Maria”. Na visão gerativa, 

especificamente o modelo de gramatica transformacional de Chomsky, a construção 

leva em conta as estruturas profundas e as estruturas superficiais, abordando o 

componente linguístico a partir do componente sintático, considerado o centro da 

gramática.  

 Diferentemente desses dois modelos de gramáticas, a Gramática de 

Construções (CG) vê a gramática em sua totalidade, em que todas as partes são 

estudadas simultaneamente. Assim, há um entrelaçamento dos domínios: 

fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivo e pragmático, e 

nãoabordados individualmente. Ou seja, nesse modelo, nenhum nível é autônomo 

ou central. Compreende que a língua é resultado das relações entre o conhecimento 

de mundo e as experiências sensório-motoras, conforme segue a figura 01: 

 



37 
 

FIGURA 01: Entrelaçamento dos domínios (fonológico, morfológico, sintático, 

semântico, pragmático, discursivo) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para Traugott e Trousdale (2013), os níveis da sintaxe, morfologia, fonologia, 

discurso e pragmática são propriedades de uma construção. O esquema abaixo 

representa a construção para esses autores, onde no ãmbito da forma [F] estão 

inseridos os aspectos sintáticos, morfológicos e fonológicos, e no plano do sentido 

[S], estão os aspectos do discurso, da semântica e da pragmática.  

 

FIGURA 02: Representação da construção por Traugott e Trousdale 

 

Fonte: Traugott e Trousdale (2013,p.8) 

 

As construções são alvo de estudo de vários teóricos. Optamos por 

considerar os postulados de Goldberg (1995), compreendendo as construções sob a 

ótica de um pareamento entre forma-sentido. Para a autora, algumas construções de 

estrutura argumental correspondem a tipos oracionais simples referentes a situações 

ligadas à experiência humana. Estas acabam funcionando como fios condutores 

para a percepção do mundo e para a elaboração de sentido. Segundo Vidal (2009, 

p. 53) “a codificação linguística da oração reflete cenas da experiência”, como 

transferir algo, mover algo, experienciar algo, modificar estado de algo, entre várias 

PRAGMÁTICO  

FONOLÓGICO  

MORFOLÓGICO 

SINTÁTICO 

SEMÂNTICO 

DISCURSIVO 

Fonte: Pereira (2017) 
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outras cenas próprias de ações humanas. Desse modo, evidencia-se que o sentido 

não se encontrana estrutura linguística interna em si, mas no que as cenas 

possibilitam constituir. O que nos leva a entender que, em se tratando de 

construção, a forma está relacionada à dimensão semântica, informacional e 

pragmática.  

 Ainda com base no estudo de Goldberg (1995), sobre construções 

argumentativas, a autora analisana língua inglesa a relação entre verbos e 

argumentos, classificando, em seu estudo, cinco tipos de construções: construções 

ditransitivas (X causa Y receber Z); construções de movimento causado (X causa Y 

mover-se para Y); construções resultativas (X causa Y e torna-se Z); construções de 

movimento intransitivo (X move Y); construções conativas (X direciona a ação para 

Y). Exemplificadas nas ocorrências abaixo:  

 

(31) He sliced the bread  -Transitiva ou conativa 

       (Ele partiu o pão) 

 

(32) Pat slicedthecarrotsintothesalad – Movimento causado 

       (Pat fatiou as cenouras na salada) 

 

(33) Pat sliced Chris a piece of pie – Ditransitiva 

       (Pat fatiou um pedaço de torta para Chris)  

 

(34) Emeril sliced and dicend his way to stardom – Contrução de caminho 

       (Emeril partiu e cortou seu caminho para o estrelato) 

 

(35) Pat sliced the box open – Resultativa 

       (Pat partiu a caixa aberta) 

 

O estudo destes tipos de construções comprova o fato de que pode ocorrer, 

com um mesmo verbo, diferentes e múltiplas construções de estrutura argumental, 

como demonstrado nos exemplos acima. Nesse sentido, o verbo toslice permite a 

relação entre forma e aspectos da interpretação como: alguém agindo em algo (31); 

alguém causando algo a se mover (32); alguém causando um outro a receber algo 

(33); alguém se movendo em frente aos obstáculos (34); alguém causando mudança 



39 
 

de estado em algo (35). Além disso, na verdade, uma determinada construção 

autoriza os verbos que podem ocorrer nela, o que implica dizer que há uma 

interação entre construções e verbos, e que, portanto, é necessário considerar os 

usos dos verbos em construções particulares, bem como observar a semântica e a 

informação sintática definida pelo verbo. Essa análise foi importante para mostrar a 

continuidade entre léxico e sintaxe, e mostrar que, apesar de se distinguirem na 

organização interna, elas pertencem ao mesmo modo: pareamento entre forma e 

função.  

 Outro fator importante considerado por Goldberg (1995) diz respeito ao 

significado. Segundo a autora, ele não está limitado apenas à construção, mas que 

tanto verbos quanto nomes também apresentam estruturas semânticas de 

significação e que esses significados servem de apoio, além de serem englobados 

ao conhecimento social, cultural e de mundo do usuário da língua para compreender 

as informações linguísticas. Uma vez que o falante, ao selecionar um item lexical em 

detrimento de outro, vale-se do sentido que as relações sensório-motoras das 

experiências com o mundo físico e social lhes fornece. 

 As construções de estrutura argumental apresentam papéis argumentais 

correspondentes, por exemplo, aos papéis semânticos de agente, paciente, locativo, 

recipiente, tema, dentre outros. Para Goldberg (2006) cada sentido de um verbo é 

vinculado com um frame semântico que define certos papeis dos participantes. Para 

exemplificar, a autora apresenta os verbos to give (dar) e to put (colocar) nas 

ocorrências abaixo (p.6): 

(29) Chris gave Pat a ball 

       (Chris deu a Pat uma bola) 

 

(30) Pat put the ball on the table 

      (Pat colocou a bola sobre a mesa) 

 

Conforme explica Goldberg, give, por ser um verbo triargumental, pede três 

complementos que correspondem a: agente (Chris), paciente (a ball) e recipiente 

(Pat). Já put evoca a participação de três argumentos: agente (Pat), paciente (the   

ball) e locativo (on the table).  

 Partindo desse pressuposto, percebemos que há uma trajetória que vai da 

construção para o item lexical e do item lexical para a construção. Ao considerarmos 
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esse aspecto, devemos atentar para a aceitabilidade ou não desse item, levando em 

conta tanto a semântica do item quanto a semântica da construção, para que não 

haja bloqueio de um item que deseja incluir em alguma construção. Como, por 

exemplo, nas construções abaixo: 

 

a) Maria falava pausadamente  

b) Maria gritava pausadamente 

 

O verbo falava e gritava pertencem ao mesmo campo semântico de exprimir 

sons, mas o complemento representado pelo advérbio “pausadamente” do primeiro 

verbo (falava) não se aplica com a mesma aceitabilidade no segundo verbo (gritava), 

causando, assim, certo estranhamento, tendo em vista as nossas experiências com 

o mundo social.  

O que pretendemos dizer é que a gramática e o léxico devem constituir uma 

relação de parceria, de continuidade e não de exclusão ou divisão.  

Segundo Goldberg (1995), dois princípios são importantes para estabelecer 

correspondência entre os papeis dos participantes de um verbo e os papeis 

argumentais de uma construção, de modo que eles sejam semanticamente 

compatíveis. Trata-se do Princípio da Correspondência e o Princípio da Coerência 

Semântica. O primeiro enfatiza que apenas os papeis semânticos compatíveis 

podem se fundir; já o segundo expõe a ideia de que cada papel do participante do 

verbo deve ser fundido e expresso por um papel argumental da construção. 

Para a autora, essa relação entre verbos e construções mostra a importância 

da semântica lexical e da pragmática discursiva e o quanto estão alinhadas. Pois os 

participantes que são relevantes no tocante ao significado do verbo são também 

importantes para o discurso.  

Para Croft (2001), a forma e o sentido da construção é vinculado através de 

um elo de correspondência simbólica. Os sentidos podem ser entendidos como a 

função convencionalizada na construção, o que inclui propriedades próprias, além 

de ser representada pela situação interativa e também aquelas propriedades 

presentes no discurso em que se baseiam a interação.  
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FIGURA 03: Representação da constução proposta por Croft 

 

Fonte: Croft (2001, p. 18) 

 

Com base no que foi exposto, percebemos que a gramática de uma língua é 

composta por construções e que as sentenças produzidas por falantes estão 

repletas de motivações provenientes das relações entre forma (estrutura sintática) e 

função (sentido/significado). Assim, pretendemos verificar as ocorrências da 

construção “passar” de acordo com a (CG), na fala e na escrita dos natalenses.  

  

2.4 Transitividade Oracional 

 

A transitividade é um conceito caro aos funcionalistas e está dentro das 

propostas de estudo do funcionalismo. Hopper e Thompson (1980) são 

considerados os principais expoentes no assunto por apresentarem um modelo de 

transitividade que prioriza o evento comunicativo, opondo-se aos ditames das 

gramáticas tradicionais (GTs).  

A transitividade, segundo a gramática tradicional, refere-se à transferência da 

atividade de um agente para um sujeito paciente. É, portanto, uma propriedade dos 

verbos. Já Hopper e Thompson (1980) relacionam a transitividade a uma função 

discursivo-pragmática, em que a forma como um falante organiza seu discurso para 

atingir seus objetivos comunicativos está relacionado com o maior ou menor grau de 

transitividade. Ou seja, é vista como contínua e escalar com base em dez 

parâmetros, exemplificados no quadro seguinte: 
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QUADRO 01: Parâmetros da transitividade propostos por Hopper e Thompson 

 

PARÂMETROS TRANSITIVIDADE 

ALTA 

TRANSITIVIDADE 

BAIXA 

1. Participantes 

2. Cinese 

3. Aspecto do verbo 

4. Pontualidade do verbo 

5. Intencionalidade do sujeito 

6. Polaridade do sujeito 

7. Modalidade da oração  

8. Agentividade do sujeito  

9. Afetamento do objeto  

10. Individuação do objeto  

dois ou mais 

ação 

perfectivo 

pontual 

intencional 

afirmativa 

modorealis 

agentivo 

afetado 

individuado 

um 

não ação 

não perfectivo 

não pontual 

não intencional 

negativa 

modoirealis 

nãoagentivo 

não afetado 

não individuado  

Fonte: Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 37) 

 

Todos os parâmetros apresentados acima são fundamentais para medir a 

transitividade das orações em uma escala de maior ou menor grau. Desse modo, 

entende-se por oração de mais alta transitividade aquela que contiver todos os dez 

parâmetros da escala positivamente, ou seja, aquela que contiver: 

1. Participantes: A transferência implica a participação de dois ou mais indivíduos 

envolvidos. 

2. Cinese: somente as ações são transferíveis, os estados não. 

3. Aspecto: uma ação perfectiva, vista do seu ponto final, é mais eficazmente 

transferida para um participante do que uma ação que não tenha término. 

4. Pontualidade: ações realizadas sem nenhuma fase de transição óbvia entre o 

início e o fim têm um efeito mais marcado sobre seus pacientes do que ações 

que são inerentemente contínuas. 

5.  Intencionalidade: o efeito sobre o paciente é tipicamente mais aparente, quando 

a ação do agente é apresentada como proposital. 

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

ações que não aconteceram (oração negativa), não podem. 

7. Modalidade: Uma ação que não ocorreu, ou que expressa um evento hipotético, 

ou ainda que é apresentada como tendo ocorrido em um mundo não-real 
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(irrealis), contingente, incerto. É menos eficaz do que uma ação cuja ocorrência 

é de fato asseverada como correspondendo a um evento real (realis). 

8. Agentividade: participantes com agentividade alta podem efetuar a transferência 

de uma ação, já os participantes com baixa agentividade não podem. 

9. Afetamento: O grau em que uma ação é transferida para um paciente depende 

da intensidade com que esse paciente é afetado. 

10.  Individuação: um paciente humano ou animado, concreto, singular, contável e 

referencial ou definido é mais individuado do que um paciente sem essas 

propriedades, conforme está exposto no quadro 2.  

 

Quadro 02: Propriedades da individuação 

 
 

INDIVIDUADO 
 

NÃO INDIVIDUADO 

Próprio 
humano, animado 
concreto 
singular 
contável 
referencial, definido 

Comum 
inanimado 
abstrato 
plural 
incontável 
não-referencial 

Fonte: Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 39) 
 

A noção escalar de transitividade proposta por Hopper e Thompson (1980) 

não considera a binaridade entre verbos transitivos (acompanhados de objeto direto 

ou indireto) e intransitivos, ou seja, essa relação entre (verbos x complementos), 

pois na vertente funcionalista a transitividade não recai apenas sobre o verbo, mas 

sim sobre toda a oração. E são observados todos os aspectos da oração, desde os 

participantes; as propriedades do verbo (se é de ação ou estado; se trata-se de uma 

ação acabada ou contínua; a intencionalidade contida na ação; ação realizada em 

um mundo real ou não-real) até a agentividade dos participantes, bem como o 

afetamento e a individuação do paciente. 

Embora esses parâmetros sintático-semântico sejam independentes, eles 

funcionam juntos e articulados na língua, o que implica dizer que sozinhos eles não 

são suficientes para definir a transitividade de uma oração. 

Vejamos as seguintes amostras, conforme Furtado da Cunha, Costa e 

Cezário (2003, p. 37): 
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a) Batman derrubou o pinguim com o saco. 

b) A Mulher Gato não gostava do Batman. 

c) Esse rio tem uma forte correnteza. 

d) Então o pinguim chegou na festa.  

 

A sentença (a) é a que contém o grau mais elevado de transitividade, 

considerada canônica, pois contém os dez parâmetros da escala: dois participantes 

(Batman e Pinguim); verbo de ação (derrubou); aspecto perfectivo (verbo no 

passado); verbo pontual (ação completa); sujeito intencional; oração afirmativa; 

oração realis (modo indicativo); sujeito agente (Batman); objeto afetado e 

individuado (pinguim – referencial, humano, próprio, singular).  

Já a sentença (b) ocupa o lugar mais baixo na escala, sendo, portanto, uma 

oração de baixa transitividade ao apresentar apenas quatro traços: dois participantes 

(Mulher Gato e Batman); perfectividade do verbo; modalidade realis; objeto 

individuado (Batman).  

 O grau de transitividade oracional reflete, pois, a função discursiva, e em se 

tratando de estruturas textuais, as orações com alto grau de transitividade ocupam 

os lugares ou as porções centrais do texto, enquanto que as com menor grau de 

transitividade ocupam as porções periféricas. No plano discursivo, isso equivale aos 

conceitos de figura e fundo já mencionados nas categorias de análise da LFCU.  

 Diante disso, a transitividade “é fundamental para o entendimento de como a 

gramática do verbo e seus argumentos se manifesta em textos reais produzidos em 

situações de comunicação” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 31). Ao 

considerar o evento comunicativo, a transitividade deixa de ser categórica e passa a 

ser contínua e escalar com base em todos os elementos da oração e não em função 

do verbo de forma isolada. As categorias de sujeito, verbo e objeto não são 

definidoras de transitividade, mas sim a relação que cada uma dessas categorias 

exerce no evento comunicativo. 

Destacamos também, para o nosso estudo sobre a construção do passar, a 

gramaticalização, por estar relacionada ao processo de regularização do uso da 

língua voltado para a variação e mudanças de estruturas linguísticas nas mais 

diversas manifestações. Afirmando o caráter não-estático da gramática ao vê-la 

como um sistema aberto a novas possibilidades diante da instabilidade das formas 

que a compõe.  
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2.5 Gramaticalização 

 

No funcionalismo, a gramaticalização adquire destaque “exatamente porque 

reflete a relação entre o sistema gramatical e o funcionamento discursivo, ou seja, 

porque se explica pela interação entre as motivações internas ao sistema e as 

motivações externas a ele” (NEVES, 2006, p. 20). A gramática é, pois, resultado de 

pressões cognitivas e pressões de uso.  

De modo geral, a gramaticalização está “relacionada a necessidade de se 

refazer que toda gramática apresenta” (FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 173). Trata-

se deum processo de mudança linguística que privilegia a trajetória de elementos 

lexicais para elementos gramaticais, e a trajetória de elementos ou categorias 

menos gramaticais para categorias mais gramaticais, numa relação strictu sensu 

(formas que migram do léxico para a gramática) ou latu sensu (mudanças ocorridas 

no interior da própria gramática). Seguindo essa concepção de gramaticalização, 

Martelotta, Votre e Cezário (1996, p. 7, grifos nossos) elenca e explica alguns tipos 

de fenômenos de mudanças linguísticas:  

 

a) a trajetória de elemento linguístico do léxico à gramática, que 
compreende, por exemplo, a passagem de verbo pleno a verbo auxiliar, nos 
processos de serialização, como ocorre com o verbo de movimento ir (de 
perto para longe do falante), que passa a designar futuro, como auxiliar: vou 
sair; b) a trajetória de vocábulo a morfema, que ocorre, por exemplo, nos 
processos de complementação verbal, com a passagem amar + hei > 
amarei; ou nos processos de qualificação, como em tranquila + mente > 
tranquilamente;c) a trajetória de elemento linguístico da condição de 
menos gramatical (ou menos regular) para mais gramatical (ou mais 
regular), por pressão regularizadora da analogia, como acontece, por 
exemplo, com seja > seje e menos > menas; d) a trajetória de elemento 
linguístico de mais referencial a menos referencial, caracterizada pela 
perda de significação de base semântica e aquisição de significação de 
base pragmática, relativa a estratégias comunicativas dos participantes, e 
de base textual, relativa à organização interna dos argumentos no texto. 
Este fenômeno ocorre com o operador argumentativo logo, que inicialmente 
apresentava valor de advérbio espacial (do latim locu-), passando, 
posteriormente a assumir função argumentativa como conjunção conclusiva; 
e) a trajetória que leva uma construção pragmaticamente motivada a se 
sintaticizar e a se especializar, passando a expressar função gramatical, 
como, por exemplo, a construção na ordem auxiliar-verbo-sujeito, que 
funciona como introdutora de informação nova e de sujeito não-tópico; e a 
construção com negativa no final da cláusula, que tende negar o posto, e 
não apenas o pressuposto; f) a trajetória dos processos de repetição do 
discurso, no âmbito da criação e da intenção, em direção à gramática, 
através de sua regularização e sistematização; g) a trajetória que leva 
construções negativas relativamente livres a se tornarem mais fixas 
em função de estratégias discursivas determinadas.  
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Conforme exposto, as mudanças nas estruturas da língua não ocorrem de 

forma aleatória, mas acontecem com base na trajetória prototípica e são motivadas 

por aspectos cognitivos e interacionais que acontecem no momento da comunicação 

efetiva da língua. Segundo Furtado da Cunha, Costa e Cesário (2003, p. 50) “na 

trajetória dos processos de regularização do uso da língua, tudo começa sem 

regularidade, [...] mas se regulariza com o uso [...] que passa a exercer uma pressão 

tal que faz com que o que no começo era casuístico se fixe e se converta em 

norma”, sendo incorporada à gramática.  

Segundo Martelotta (2003), a mudança linguística antes vista com base numa 

diacronia linear, priorizando o fator tempo como responsável pelas mudanças 

ocorridas, agora deve voltar-se também para a relevância do contexto de uso como 

campos significativos. Nesse sentido, a trajetória de mudança linguística de um item 

deve considerar não só o tempo, como a cognição e o uso como os fatores 

desencadeadores desse processo. Trata-se, portanto, de um fenômeno de caráter 

tridimensional.  

As motivações para os usos podem ser advindas das necessidades 

comunicativas não satisfeitas ou, até mesmo, por não encontrar designações 

adequadas para os conteúdos cognitivos que o falante deseja expressar. Assim, o 

sistema linguístico não é afetado em sua totalidade e nem de uma hora para outra. 

Na trajetória de mudança, há estágios em que as formas são distribuídas 

irregularmente pelos falantes em processos que podem durar muito tempo. Nesse 

sentido, fala-se em um contínuo evolutivo diacrônico e um contínuo sincrônico, 

desfazendo os limites entre diacronia e sincronia ao considerar um dinamismo 

constante e essencial às línguas. Assim, a gramaticalização é vista como um 

processo diacrônico e sincrônico e designa uma trajetória unidirecional.  

A unidirecionalidade constitui uma característica básica do processo de 

gramaticalização, pois parte do princípio de que a mudança linguística norteia-se por 

uma direção específica e irreversível. Indo sempre da esquerda para a direita, de A 

para B, seja pela procedência do desvio funcional >conceptual ou semântico<, sobre 

o formal >morfossintático e fonológico<, de categorização de categorias lexicais 

prototípicas, recategorização de novas categorias pela perda de autonomia de um 

elemento, erosão ou enfraquecimento formal, ou seja, faz com que o elemento 

linguístico se torne mais regular e previsível, numa direção que sai dos contornos da 

criatividade no nível discursivo para entrar nas restrições da gramática.  
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É importante salientarmos que a unidirecionalidade tem sido alvo de 

discussões por parte de alguns teóricos, como Votre e Ferreira, entre outros, ao 

encontrarem algumas divergências em suas análises.No entanto, nos deteremos 

aqui às considerações dos teóricos que consideram a unidirecionalidade como 

característica básica do processo de gramaticalização, pois compartilhamos a ideia 

de que ela possibilita caminhos para identificação e descrição dos fenômenos 

linguísticos de modo mais amplo e preciso. 

Hopper (1991), ao considerar a unidirecionalidade, elenca cinco princípios 

que constituem o processo de gramaticalização:  

1. Estratificação: também chamada de “camadas” é um princípio em que novas 

formas gramaticais surgem sem que haja o apagamento das estruturas 

antigas, coexistindo de maneira que as formas antigas passam a interagir 

com as emergentes.  

2. Divergência: considerado um aspecto da estratificação, nesse princípio as 

formas antigas também coexistem com as novas, de modo que as formas 

originais são autônomas e suscetíveis a mudanças.  

3. Especialização: em que háa opção de um item se tornar obrigatório pela falta 

de escolhas, pois quando acontece a gramaticalização o repertório de 

escolhas diminui e as formas adquirem uma dimensão maior e mais 

abrangente no tocante ao significado. Pode ocorrer, desse modo, no sistema, 

diferentes formas com nuances de significado. 

4. Persistência: refere-se ao fato de uma forma após passar por um processo de 

gramaticalização, continuar a apresentar vestígios do significado original e 

particularidades da sua história.  

5. Descategorização: após o processo de gramaticalização, as formas perdem 

marcas morfológicas e sintáticas das categorias plenas, como nomes e 

verbos, e passam a assumir características próprias secundárias, como 

adjetivos e preposições.  

 

Martelotta, Votre e Cezário (1996) acreditam que a gramaticalização envolve 

vários níveis: i) nível cognitivo, ao considerar os processos de mudanças metafóricas 

e pela forte tendência em utilizar a relação entre coisas do mundo concreto para o 

abstrato; ii) nível pragmático, evidencia a intenção do falante ao optar pelo uso de 

coisas conhecidas pelo ouvinte para que este compreenda melhor o conceito de 
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algo novo que deseja expressar; iii) nível semântico, ao pressupor o conhecimento 

por parte dos interlocutores sobre os significados de origem das palavras envolvidas 

no processo de comunicação; iv) nível sintático, os aspectos sintáticos são 

responsáveis pela estimulação e norte da mudança, são eles que fazem com que a 

mudança tome efetivamente este e não aquele caminho.  

Segundo Lehmann (1991, p.493) a gramaticalização é importante devido os 

efeitos que ela provoca. Como exemplo cita três desses efeitos: i) a passagem de 

um elemento menos gramatical para um elemento mais gramatical; ii) perda de 

caraterísticas fonológicas e semânticas; e iii) a rigidez mais fixa das formas, a 

diminuição da manipulação do elemento. Assim, acaba se integrando a um 

paradigma cada vez mais obrigatório e certas construções se tornam mais fixas.  

Esses efeitos são verificadosatravés do fator defrequência de uso, que é de 

extrema relevância para gerar mudanças linguísticas,pois quanto mais frequente 

uma forma for usada,mais chances ela terá de se gramaticalizar, uma vez que é o 

uso frequente que fundamenta e rotiniza um paradigma, causando certa estabilidade 

no sistema. Uma forma linguística quando passa a ser muito usada pelos usuários 

torna-se habitual e seu valor semântico acaba enfraquecido. Desse modo, o usuário 

é levado a empregar essa construção em outros contextos e com novas 

significações, causando um tipo de mudança semântica.  

Assim, falantes e ouvintes, devido às semelhanças de suas experiências, 

negociam e adequam funções e formas para o alcance satisfatório de seus 

propósitos durante a troca comunicativa, permitindo, desse modo, que a língua 

altere os seus padrões discursivos e sua correlação mental. Essas negociações de 

adequações e acordos geram, pois, mudanças que, por sua vez, são orientadas por 

mecanismos que regularizam e fixam seus usos, dentre eles: sintetização, 

descoramento semântico, enfraquecimento semântico, condensação, redução, 

metáfora e metonímia, analogia e reanálise. 

Alguns mecanismos que merecem destaque são ametáfora e a metonímia, 

pois a língua, ao passar pelo processo de gramaticalização, sofre mudanças 

semânticas e estruturais, vez que perdem o sentido que foi cristalizado pela língua. 

São, portanto, esses dois mecanismos que tendem a explicar muitas dessas 

mudanças.  

A metáfora envolvida no processo de gramaticalização é do tipo “metáfora 

emergente” de origem categorial. Usando outras palavras, indica que no curso do 
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conteúdo, as construções das estruturas gramaticais podem ser expostas em termos 

de algumas categorias básicas, indo sempre do mais concreto ao abstrato. Segundo 

Heine (1991), o processo metafórico é unidirecional e obedece à seguinte escala de 

abstração crescente, correspondendo ao que muitos pesquisadores chamam de 

“metáforas categóricas”:  

 

PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Essa escala contém algumas categorias conceptuais importantes que 

obedecem a uma sequência crescente de abstração. Assim, não é preciso o 

elemento linguístico passar por todas essas categorias presentes na escala, indo da 

direita (PESSOA) até chegar à esquerda (QUALIDADE), mas, pelo menos, no curso 

da trajetória, esse elemento cumpra duas categorias da escala, pois, assim, ele já 

pode ser considerado como resultante de um processo de abstração de sentido.  

Tomamos como exemplo a palavra >braço<, que se refere a parte do corpo 

de uma PESSOA, já quando dizemos >braço da cadeira< essa designação passa a 

se referir a um OBJETO. Estamos, desse modo, diante de um processo de 

transferência de sentidos, indo de um elemento ou sentido mais concreto >braço< 

para uma posição mais abstrata >braço da cadeira<. Lembramos que essa 

transferência não se dá de modo arbitrário, mas, sim, por relações análogas e 

icônicas, o que justifica o caráter motivacional do fenômeno. 

Seguindo essa escala de abstração crescente, um item lexical pode 

ultrapassar o campo do espaço e do tempo (concretos) e passar para campos mais 

(abstratos). Como exemplo temos a palavra >depois<, que pode ser utilizada para 

designar um ponto no ESPAÇO >tem armário... depois vem o frezzer<, passando 

também a assumir conceitos de TEMPO >eu encontrei com ele depois<, podendo 

perder esses valores de tempo e espaço iniciais para adquirir novos sentidos como 

os de operadores argumentativos, como >E depois não preciso, graças Deus<. 

(MARTELOTTA, 1996, p. 106) 

No curso da forma, o esquema criado por Givón (1979, 1995) aponta que 

itens lexicais/construções começam a ser usadas de modo casual no discurso, 

representado pela seguinte escala: 
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Embora essas formas possuam função gramatical, o uso não é fixo nem 

sistemático, a repetição faz com que tal forma ou construção torne-se mais regular e 

se cristalize morfologicamente, perdendo a sua variação sintagmática. A ordem 

torna mais rígida, não permitindo a intercalação ou inversão dos elementos. Mas, a 

frequência pode sofrer algumas alterações fonológicas, como a erosão ou até 

mesmo chegar a desaparecer, atingindo o nível ZERO. Neste caso, outro item ou 

construção é levado a substituir o antigo formal e funcionalmente.  

Mesmo sendo considerada como um fator desencadeador do processo, a 

metáfora não é o único mecanismo que serve para ajudar a explicar 

mudanças/variações semânticas, a metonímia também desencadeia um papel 

bastante importante neste sentido. Segundo Lakoff e Johnson (2002), devido à 

função referencial da metonímia é que os falantes são capazes de usar uma 

expressão para substituição de outra. Tal mudança não ocorre com o elemento 

linguístico de modo isolado, mas com o todo. Dito de outro modo, acontece com 

toda a expressão da qual faz parte, provocando, dessa maneira, uma reorganização 

do enunciado e uma reintrerpetação dos elementos que a compõem.  

A metonímia para Sperber e Wilson (1986 apud NEVES, 2006, p.137), 

representa “a manipulação pragmático-discursiva pela qual os conceitos são sujeitos 

a fatores contextuais na interpretação de enunciado”. Está, pois, ligada a um 

mecanismo chamado por Traugott & König (1991, p. 194) de inferência por pressão 

de informatividade. Nesse processo, o item linguístico adquire um valor novo que, 

por inferência, é adquirido do original, devido às implicaturas conversacionais 

provenientes das pressões dos contextos de usos.Traugott & Koning (1991, grifos 

nossos) afirmam ainda que existem três tipos de contiguidades envolvidas nos 

processos metonímicos: 

 

(i) Relação de contiguidade da experiência físico-social ou ainda sócio-cultural: 
(a) partes do corpo são expandidas para o espaço do mundo físico; 
(b) associação de condutas com certas pessoas ou classes de pessoas; 
(c) associação de uma atividade com o fator que a habilita; 
(d) associação de um estado mental com um objeto ou causa. 
 

DISCURSO > SINTAXE > MORFOLOGIA > MORFOFONOLOGIA > ZERO 
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(ii) Relação de contiguidade na pronúncia, ou seja, na realização sintagmática da 
fala: 
 
(e) o caso da perífrase de negação descontínua do francês ne...pas> ... pás; 
(f) os casos verificados na fala corrente: trem metropolitano >metrô; batatas 
fritas>fritas; bebida alcoólica > álcool. 
 
(iii) Sinédoque ou relação de inclusão: 
 
(g) a parte pelo todo (Nunca tive um teto próprio (casa)) 
(h) o continente pelo conteúdo (Você já tomou dois copos, agora chega.) 
(i) o autor pela obra (Ler Guimarães Rosa é um desafio.). 
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CAPÍTULO 3 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE VERBO 
 

Neste capítulo, mostramos de forma sucinta como a categoria de verbos é 

definida à luz da gramática tradicional e à luz da teoria funcionalista. Para a GT, 

tomamos como referência para análise as considerações de Cunha e Cintra (2001) 

em sua Nova gramática do português contemporâneo; Rocha Lima (2012) em sua 

Gramática normativa da Língua Portuguesa; Azeredo (2011) em sua Gramática 

Houaiss da língua portuguesa; Bechara (2009) em sua Moderna gramática 

portuguesa; Perini (2006) em sua Gramática descritiva do Português; e Neves 

(2011) em sua Gramática de usos do português. Para a teoria funcionalista, 

elegemos algumas considerações de Perini (2010) em sua Nova gramática do 

português Brasileiro; Borba (1996) em Uma gramática de valências para o 

português; e Travaglia (2002) em seu relatório de Pós doutorado (gramaticalização 

de verbos).  

 

3.1 Verbos na perspectiva da Gramática Tradicional 

 

 Nos compêndios de Gramática Tradicional (GT), o verbo é visto como uma 

classe variável que exprime um acontecimento definido no tempo, apresentando, 

pois, flexões de número, pessoa, tempo, modo, aspecto e voz, conjugação, 

regularidades e irregularidades, formas nominais, regência e concordância. Segundo 

Cunha e Cintra (2001), o verbo desempenha uma única função obrigatória na 

oração, que é ser núcleo do predicado, não contendo, sintaticamente, uma função 

própria como os substantivos, adjetivos e outras classes.   

 É importante salientarmos que, na tradição gramatical, o traço semântico e 

descritivo do uso do verbo não é referendado, limitando a visão sobre o verbo 

apenas às suas flexões e classificações.  

Rocha Lima (2012, p.168) conceitua verbo como aquele que “expressa um 

fato, um acontecimento: o que se passa com os seres” e que é “a parte da oração 

mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais”. Considera esses 

acidentes como correspondentes aos aspectos de modo, tempo, pessoa, número e 

voz do verbo. Ou seja, deixa bastante a desejar sua definição, pois não contém 

exemplos que possam explicar de maneira mais detalhada, considerando o critério 

semântico apenas para a formulação do conceito.  
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Azeredo (2011, p. 180) leva em consideração a visão estritamente 

morfológica, ao dizer que “verbo é a espécie de palavras que ocorre nos enunciados 

sob distintas formas (vocábulos morfológicos) para a expressão das categorias de 

tempo, aspecto, modo, número e pessoa.” Dessas cinco categorias, elege o tempo 

como aquele que mais caracteriza, de forma objetiva, o verbo, pois possibilita a 

associação simples das formas.  

Perini (2006) diz que os verbos são uma classe de palavras bem 

estabelecidas, uma vez que, no geral, desempenham a mesma função sintática 

dentro da estrutura oracional e se flexionam da mesma maneira. Ele afirma, com 

isso, que os verbos possuem um comportamento morfossintático homogêneo. 

Critica, de certo modo, as definições de Cunha e Cintra, ao afirmar que a noção 

corrente de verbo é formal e não semântica e por não apresentarem exemplificações 

para sanar algumas dúvidas pertinentes, como se o verbo representasse um 

conjunto de palavras que exprimem ações. Assim, “corrida” e “vingança" seriam 

consideradas lexemas verbais, visto que exprimem ações.  

Bechara (2009, p. 209) define o verbo como “a unidade de significação 

categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu 

significado lexical” fazendo uma distinção entre os verbos nocionais e verbos 

relacionais (intimamente ligados à base da distinção entre predicado verbal e 

predicado nominal).  

Podemos perceber que, com exceção de Bechara (2009), que traz alguns 

indícios semânticos, as demais abordagens privilegiam o caráter estrutural, 

colocando de lado muitas das peculiaridades contidas no sintagma verbal. Deixa a 

desejar, principalmente, quando partimos para a utilização efetiva desses sintagmas 

em situações reais de interação. Assim sendo, a GT não dá conta dos inúmeros 

fenômenos recorrentes na comunicação e dos quais o falante dispõe para alcance 

dos seus propósitos.  

Não estamos aqui desmerecendo o estudo estrutural da gramática, nem 

tampouco as contribuições que trouxeram, afinal só estamos estudando um fator 

novo com base e ancorados nas lacunas encontradas nas abordagens tradicionais. 

Pois, apartir do momento que consideramos a língua como um sistema estanque, 

mutável, adaptativo e fluido, não podemos considerá-la apenas do ponto de vista da 

forma e da estrutura, como observamos em algumas das definições acima 

enfatizadas.  
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3.2 Verbos na perspectiva funcionalista 

 

Chegando o mais próximo do que a visão funcionalista defende, teceremos 

algumas considerações pertinentes de Perini (2010), em sua Nova Gramática do 

Português Brasileiro. Para o autor, o verbo deve ser, no mínimo, analisado a partir 

da oração, levando em consideração os fatores sintáticos e semânticos, pontuando 

que um mesmo verbo pode ocorrer em situações diversas, o que implica dizer que 

ele pode aceitar diferentes complementos e sofrer alterações no sentido. Desse 

modo, por exemplo, ao analisarmos a sentença: “Carlos participou do torneio”, 

temos, devido à semântica do verbo posto em uso, algumas informações prévias, 

como o fato de o sujeito ser um agente com papel temático de um experienciador.  

O autor fala ainda em construções. Segundo ele, “uma construção [...] se 

define por seus constituintes sintáticos e pela relação que cada um deles tem com o 

verbo da oração” (PERINI, 2010, p.50). Dito de outro modo, as construções se 

definem por:  

a) os tipos de constituintes de que é formada (SN, V...); 

b) a função sintática de cada um deles (sujeito, objeto...); 

c) os papeis temáticos de cada um deles (Agente, Paciente...) 

 

Afirma ainda que um verbo pode ocorrer em um número delimitado de 

construções, a esse conjunto de construções dá-se o nome de valência do verbo. 

Neves (2011) relaciona o verbo essencialmente ao predicado, ao dizer que os 

verbos são pertencentes ao predicado oracional e que estes predicados exercem 

uma função importante, pois designam relações entre os argumentos e demais 

elementos dentro da base da predicação. A predicação, para a autora, constitui o 

resultado das aplicações de uma certa quantidade de termos a um predicado. Em 

outras palavras, Neves indica que uma oração é constituída basicamente por um 

predicado ou que a construção de uma oração requer sempre um predicado que, por 

sua vez, é geralmente representado por algum verbo ou, no caso dos verbos de 

ligação, um adjetivo.  

É importante frisar algumas considerações que a autora tece sobre o 

predicado. Dentre elas, Neves informa que o predicado possui características ou 

propriedades sintáticas e semânticas, uma vez que é constituído de forma lexical e 

pela função dos termos. Afirma também que os verbos modalizadores (aqueles que 
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indicam aspecto) e os que se encontram como auxiliares para designar tempo e voz 

não constituem predicado. 

Já a gramática de valência será importante porque nos ajudará a 

compreender alguns pontos relacionados à transitividade e o porquê da GT 

considerar o verbo “passar”, em essência, como verbo pleno.  

 Segundo as considerações tecidas por Borba (1996), o verbo pleno é 

composto por duas caraterísticas:é aquele que semanticamente possui um 

significado lexical e sintaticamente ocupa o núcleo do predicado verbal. Em outras 

palavras, constitui-se como núcleo semântico ou lexical, pois leva em conta a 

quantidade de argumento e seus papeis temáticos, bem como o núcleo do predicado 

verbal, devido à categoria gramatical que os termos (e seus argumentos) assumem 

na oração.  

É importante destacarmos que um verbo pleno não é apenas aquele que 

contém o sentido prototípico, mas aquele que ocupa o núcleo do sintagma verbal, 

sendo tradicionalmente classificado, quanto à transitividade, como verbo transitivo 

direto, transitivo indireto e intransitivo. Ainda com base nesse guincho da 

transitividade, retomamos os postulados de Hopper e Thompson (1980), que levam 

em consideração todos os aspectos da oração em uma escala contínua com base 

nos dez parâmetros já expostos no capítulo anterior. Os estudiosos funcionalistas 

compreendem a transitividade: 

 

[...] não como uma propriedade categórica do verbo, como defende a 
gramática tradicional, mas como uma propriedade contínua, escalar (ou 
gradiente), da oração como um todo. É na oração que se podem observar 
as relações entre o verbo e seu(s) argumento(s) – a gramática da oração 
(FURTADO DA CUNHA e SOUSA, 2007, p.29).  

  

Com relação aos tipos de verbos, nos detemos às considerações de Travaglia 

(2002), que fala sobre verbos lexicais e verbos gramaticais. Segundo o autor, os 

verbos lexicais são os que funcionam como lexemas, referentes aos aspectos do 

mundo biofisicossocial, já os verbos gramaticais funcionam como grafemas, ou 

seja, não exercem a função de expressar situações, mas sim marcar categorias ou 

exercer papéis e funções discursivas determinadas. O conteúdo é, pois, de ordem 

funcional, relacional e gramatical. 

 Sobre o processo de gramaticalização de verbos em português, Travaglia 

define o seguinte esquema: 
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FIGURA 04: Esquema de gramaticalização de verbos em português 

  

Fonte: Travaglia (2002, p. 138) 

 

Conforme as cadeias exemplificadas no esquema, o autor propõe mostrar que 

verbos gramaticalizados, ou em processo de gramaticalização, assumem, nos 

contornos do uso linguístico, a função de: marcador (marca e expressa alguma 

categoria gramatical do verbo ou de outras classes), como por exemplo em >um 

mês inteiro se passara<; indicador (são os chamados auxiliares semânticos, também 

chamados por alguns autores como semi ou quase auxiliares) como em >a menina 

passou a ser feliz<; ou um item „verbo‟ funcional (não marca categorias gramaticais, 

mas desempenha-as em contextos discursivos, como é o caso dos marcadores 

conversacionais e discursivos); e os itens que passam de categorias lexicais para 

categorias mais gramaticais, como os adjetivos, advérbios, incluindo também os 

verbos de ligação, como em >você não passa de uma grande mentira<.  
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CAPÍTULO 4 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo explica os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. Em sua sequência mostra alguns comentários preliminares, enfatizando o 

viés teórico que conduz esta análise, seguida de outros pontos como: natureza da 

pesquisa, algumas características gerais do Corpus D&G Natal - RN, bem como 

participantes, levantamento e análises dos dados, além do tratamento dos dados.  

 

4.1 Comentários preliminares 

 

Por ser a LFCU uma teoria que busca identificar as funções ou o papel que as 

unidades linguísticas desempenham em situações reais de interação através da 

descrição das formas, ela evita lidar com frases inventadas ou fora do contexto de 

uso. Assim, ela parte essencialmente para o trabalho com textos reais de fala ou de 

escrita inseridos em contextos de comunicação, conforme afirmam Naro e Votre 

(2012, p. 45): 

 

[...] os dados do funcionalista são buscados no discurso: são, portanto, 
concretos e contextualizados. Permitem a verificação empírica, a contagem 
de frequência, a visão e o controle do contexto linguístico anterior e 
posterior, e a correlação com variáveis socioculturais e pragmáticas. 

 

Seguindo essa linha metodológica da teoria da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, tomamos, como Corpus, o Discurso & Gramática da cidade do 

Natal-RN, organizado por Furtado da Cunha (1998). A escolha se deu em virtude 

desse material ser um conjunto estruturado de textos coletados em situações 

efetivas de comunicação, a fim de analisarmos se as construções ou usos do verbo 

passar, de acordo com a frequência de ocorrência do dado analisado, constituem 

um processo de gramaticalização.  

 

4.2 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de caráter essencialmente quali-quantitativa. Segundo 

Minayo (2001, p.14), “a abordagem qualitativa se preocupa com a vastidão de 

significados concernentes aos processos de análise e explicação dos 
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acontecimentos linguísticos frente à dinamicidade das inter-relações sociais”. Desse 

modo, trabalhamos com amostras do Português Brasileiro, retiradas do corpus D&G 

Natal, que foram analisadas e quantificadas, considerando a ocorrência e a 

frequência dos usos semântico-pragmáticos do passar com dados reais de textos 

(falados e escritos), a fim de identificar as motivações funcionais, avaliando o 

efeitodestas nas situações concretas, considerando a dinamicidade da língua, 

ancorada na teoria da mudança e variação linguística, sob o viés da visão 

funcionalista, e quantificando as ocorrências em formas de gráficos, quadros e 

tabelas, além de levar em consideração os critérios de sexo, faixa etária e 

escolaridade. 

Abordamos, nessa pesquisa, o método descritivo-interpretativo, já que ele 

incide na descrição e interpretação do uso do passar na fala e na escrita da cidade 

de Natal. De acordo com Moita Lopes (1996, p.22), “o foco neste tipo de pesquisa é 

no processo de uso da linguagem” e salienta que “na posição interpretativista, não é 

possível ignorar a visão dos participantes do mundo social caso se pretenda 

investigá-lo, já que é esta que o determina”. Sendo assim, esta pesquisa analisa os 

elementos linguísticos referentes ao passar, propondo-se a descrever e interpretar 

estratégias discursivas e também cognitivas usadas pelos Natalenses para dar 

sustentação aos enunciados comunicativos presentes no corpus.  

A averiguação da alta frequência de uso de uma determinada construção ou a 

ocorrência de um dado fenômeno linguístico é de suma importância, tanto pelo 

interesse em analisar os usos reais da língua, como por representar uma estratégia 

usada pelo falante em um determinado contexto. Isso implica dizer que o falante 

utiliza recursos gramaticais dos quais tem conhecimento, ou os disponíveis nos seus 

esquemas mentais para formular novas condições de uso e atingir seus objetivos.  

 Os dados foram descritos e interpretados de acordo com os fatos reais da 

interação, afim de conseguirmos resultados reais e significativos que venham a 

contribuir para os estudos sobre o funcionamento da língua. Comungamos também 

com o fato de que as línguas são maleáveis, dinâmicas e fluídas, atualizando-se no 

uso. Sendo, portanto, imprescindível analisar os processos comunicativos desse 

modo.  
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4.3 Características gerais do Corpus D&G Natal 

 

Os Corpora Discurso & Gramática, dovarante (D&G), foram coletados pelos 

participantes de um grupo de estudos denominado Discurso e Gramática, fundado 

no Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras da UFRJ em 

1991. Esse grupo desenvolveu um projeto coordenado por Sebastião Votre e 

apoiado pela CNPq, intitulado “Iconicidade na fala e na escrita”. A partir desse 

projeto, os estudantes coletaram amostras de cinco cidades brasileiras: Rio de 

Janeiro-RJ, Natal-RN, Rio Grande-RS e Juiz de Fora-MG, dentre as quais nos 

deteremos,de forma mais precisa, ao D&G Natal-RN, por constituir o nosso corpus 

para análise. 

 O Corpus D&G – a língua falada e escrita na cidade do Natal-RN, foi 

organizado por Furtado da Cunha (1998) e publicado pela Editora Universitária da 

UFRN. Constitui um material de peso e uma rica fonte de informações. Hoje 

encontra-se impressa e digitalizada dentre os Corpora existentes para análises no 

território brasileiro, especialmente para aqueles que exploram a constante 

renovação da língua. 

O Corpus é composto por relatos ou testemunhos de 20 informantes. Os 

relatos foram produzidos, por cada informante, nas duas modalidades (oral e 

escrita), a fim de que, dessa forma, assegurasse ainda mais o nível de comparação 

entre os aspectos da fala e da escrita, contabilizando uma soma de 200 arquivos 

coletados e registrados. Para exemplificarmos, em termos de comparação, 

destacamos algumas amostras do Corpus na língua falada e as mesmas amostras 

reproduzidas na língua escrita pelos informantes, como segue no Quadro abaixo: 

  

QUADRO 03 – Demonstração da coleta de dados do Corpus D&G Natal 

 

Língua Falada Língua Escrita 

 
(1)“(((carro passando))) aí ele veio no ... 
na ... na ... na ... na (((riso))) aí ele veio 
pediu ... pediu pra passar ... aí o 
motorista também tava muito melado né 
... aí passou ... aí na ... na ... na ... aí o 
motorista não deixou passar ... aí ele 
cortou pela direita e trancou a gente e 
jogou todo mundo na BR” p. 01 (ensino 

 
(1)“Nós vinhamos à esquerda da BR e um ônibus 
da empresa Nordeste pediu para ultrapassar, 
porque as ultrapassagens são feitas pela 
esquerda, mas o motorista não passou pela 
direita, então o ônibus passou pela direita e 
trancou a gente e jogou todo mundo na estrada” 
p.12 (ensino superior, NEP- escrita) 
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superior, NEP- oral) 
 
(2)“... então na rua que ela estava ... 
esse rapaz passou ... esse que eu disse 
a você ... que tava ... era muito rico e 
vinha sem motorista ... tinha ... teve que 
pegar o carro e (     ) assim ... aí ... 
quando ela che/ quando ele passou na 
... na avenida que ela estava rodando 
bolsinha ... aí ele parou pra perguntar ...” 
p. 110 (ensino médio – NR – oral) 
 
(3)“é ... eu vou descrever a ... a UNIPEC 
né ... onde eu passo ... eu passo o dia 
todo em casa e eu... o melhor lugar que 
eu acho pra... o melhor lugar que eu 
passo durante o dia...” p. 08 (ensino 
superior DL- oral) 
 
(4)“...primeiro os ovos com a 
margarina e a manteiga...depois 
coloca o resto dos ingredientes ... é:: 
bate na batedeira... depois co/passa 
manteiga na forma ...passam a/ 
coloca pó Royale coloca os 
ingredientes na forma ... depois coloca 
no forno pra assar e está pronto ...” 
p.199 (Quarta série do ensino 
fundamental – RP –oral) 

(5)“...achei um tema meio irreal... 
meio... meio desfocada da realidade ... 
quan/ numa quando vivíamos um 
período tão delicado... um momento 
nacional tão conflitante... uma novela 
tão alienada entendeu? Tão fora do 
que nós passávamos assim ... na 
pele... melhor que passasse uma 
novela de senhores ... senhores de ... 
feudais... que a gente saberia que isso 
era compatível com a nossa 
realidade... sabemos que existe 
ainda... feudos de dominação... 
sociedade de cominação...” p. 71 
(ensino superior – RO- oral) 

 

 
 
(2)“Ele se encontrou com ela na Rua rodando 
bolsinha, seu carro e ela se ofereceu p/ passar a 
noite com ele.” p.123 (ensino médio – NR- 
escrita) 
 
 
 
 
 
 
(3)“um dos lugares que eu mais gosto de passar 
algumas horas do meu dia é a UNIPEC, porque 
eu saio pouco de casa e lá eu estou todo dia” p. 
14 (ensino superior DL- escrita) 
 
 
 
(4)“Em primeiro lugar bater na batedeira o açucar 
e a margarina depois coloca o resto dos 
ingredientes. Passar margarina na forma e 
coloca os ingredientes na forma e coloca para 
assar no forno eestar pronto para todos 
comerem.” p. 202 (Quarta série do ensino 
fundamental – RP –escrita) 
 
 
 
 
(5)“Se dermos uma olhada no ano de mil 
novecentos e noventa, deparar-nos-emos com a 
novela "Pantanal" que parece ter sido como um 
marco inicial para essa onda de qualidade que, 
de repente, vimos passar através de nossos 
aparelhos.”p. 77 (ensino superior –RO- oral) 

 

Fonte: Pereira (2017). 

 

 Quanto à natureza dos textos, esses assumem a forma de: Narrativa de 

experiência pessoal (em que o informante é levado a relatar algum fato ou história 

da sua vida que aconteceu e que ele achou interessante, seja alegre ou triste); 
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Narrativa recontada (é levado a contar alguma história que aconteceu com algum 

conhecido e que tenha sido interessante, seja alegre ou triste); Descrição de local (o 

informante é levado a descrever, dizer como é o lugar que ele mais gosta de ficar, 

passear ou brincar); Relato de procedimento (é levado a falar sobre algo que sabe 

fazer, contar como faz algo); Relato de opinião (o informante é levado a dar sua 

opinião sobre algo). Conforme podemos acompanhar nas amostras do quadro acima 

NEP (1); NR (2); DL (3); RP (4) e RO (5).  

 Embora os informantes falem e escrevam sobre os mesmos temas, 

observamos que há uma distinção quanto à organização estrutural e a forma de 

organizar suas ideias.  

É importante salientar que esses textos foram coletados através de 

entrevistas pré-estabelecidas, em que os informantes tinham conhecimento sobre a 

finalidade e seriedade acadêmica do trabalho. Desse modo, a identidade dos 

participantes foi preservada, havendo um certo consenso entre as partes sobre o 

local e horário conveniente para conceder os relatos. Os entrevistados tinham 

também total consciência dos cinco temas sobre os quais iriam discorrer, da mesma 

forma que eles também estavam cientes que precisariam tanto falar quanto escrever 

seus discursos.  

 

4.4 Participantes 

 

Quanto aos participantes, os produtores dos textos são alunos com sexo, 

faixa etária e nível de escolaridade diversos. Para cada nível de escolaridade, temos 

quatro participantes ou informantes: dois do sexo feminino e dois do sexo masculino. 

Cada um deles fornece cinco textos orais e cinco textos escritos dos quais já 

falamos. Cada informante tem a faixa etária de acordo com o nível de escolaridade 

correspondente, conforme segue exemplo: [5-8 anos] alfabetização (hoje 1ª ano); [9-

11 anos] 4ª série do Ensino Fundamental (hoje 5º ano); [13-16 anos] 8ª série do 

Ensino Fundamental (hoje: 9º ano); [18-20 anos] Ensino Médio; [acima de 23 anos] 

Ensino Superior.  

De forma sistemática, apresentamos, no quadro seguinte, a distribuição dos 

informante por nível de escolaridade, sexo e faixa etária, obedecendo a ordem em 

que os informantes aparecem no corpus. 
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QUADRO 04: Distribuição dos participantes por nível de escolaridade, sexo e faixa 

etária. 

Nível de 

ensino 

Ensino 

superior 

Ensino 

médio 

Oitava série 

do Ensino 

Fundamental 

Quarta série 

do Ensino 

Fundamental 

Alfabetização 

 

 

Sexo 

+ 

Idade 

Carlos 

(26 anos) 

Gerson 

(19 anos) 

Emerson 

(15 anos) 

Julyana 

(10 anos) 

Daniele 

(6 anos) 

Diva 

(31 anos) 

Gustavo 

(16 anos) 

Gerlândia 

(17 anos) 

Olavo 

(9 anos) 

Pablo 

(6 anos) 

Gislaine 

(21 anos) 

Rosemeire 

(19 anos) 

Lúcia 

(16 anos) 

Sueli 

(13 anos) 

Talita 

(6 anos) 

Ítalo 

(30 anos) 

Solange 

(19 anos) 

Vladimir 

(14 anos) 

Wagner 

(13 anos) 

Wesley 

(7 anos) 

Meninos 02 02 02 02 02 

Meninas  02 02 02 02 02 

Idade  (21 -31) (16 – 19) (14 – 15) (9 – 13) (6 -7) 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Diante do exposto, percebemos que: 

A escolaridade é fator importante porque, no corpus, é considerada a última 

série de cada ciclo (alfabetização, quarta série do fundamental I, oitava série do 

fundamental II, terceiro ano do ensino médio e último período do ensino superior) de 

modo a cobrir todos os níveis de escolaridade, atestando ao Corpus um caráter mais 

amplo.  

A variante sexo (meninos e meninas) foi distribuída de forma regular e 

proporcional para cada nível de escolaridade.  

A faixa etária foi considerada com base no nível de escolaridade, mantendo, 

assim, uma relação estreita entre esses dois aspectos.  

 

4.5 Levantamento e análise dos dados 

 

Para facilitar o processo de percepção das amostras para análise dos dados, 

utilizamos a ferramenta computacional eletrônica da Linguística de Corpus, chamada 

WordSmith Tools (WST), desenvolvido por Scott (2008), da Universidade de 
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Liverpool, constituindo-secomo um aparato de colaboração para essa pesquisa, 

especificamente no início da definição e firmamento do objeto de estudo, ou seja, no 

tocante a perceber a presença do verbos em sua pluralidade de sentidos e usos 

(funções). 

Nossos objetivos buscam não somente analisar as construções do passar na 

fala e na escrita da cidade do Natal-RN, mas também descrever os usos e funções 

do verbo passar com base no Corpus D&G Natal, levando em consideração 

aspectos morfossintáticos e semântico-discursivos; buscam também verificar os 

tipos de ocorrência mais frequentes do passar na língua falada e escrita da cidade 

do Natal/RN; além de levantar os diferentes usos da construção passar, 

considerando: as modalidades oral e escrita; os gêneros textuais, tais como 

Narrativa de Experiência Pessoal (NEP), Narrativa Recontada (NR), Descrição de 

Local (DL), Relato de Procedimento (RP) e Relato de Opinião (RO); os fatores 

inerentes aos informantes (idade e sexo); a escolaridade do informante; bem como 

quantificar as diferentes ocorrências da construção passar; além de testar o grau de 

transitividade das orações que contém a construção passar no corpus D&G Natal. 

Além disso, contabilizamos “à mão” cada uma das ocorrências, em um trabalho 

minucioso, observando cada aspecto acima citado.  

É preciso salientar que o material coletado e usado para verificação dos 

fenômenos em estudo não se limita apenas a amostragem, ou seja, não se reduz 

unicamente ao caráter quantitativo-numérico das amostras. Mas parte do critério de 

quantificações, no sentido de demonstrar os valores e percentuais expressivos de 

casos analisados e apreciados, com o intuito de averiguar regularidades ou 

tendências envolvendo os usos do passar.  

Na análise dos dados foram considerados os enunciados que apresentam o 

verbo passar, provenientes dos depoimentos que compõem o Corpus. Estes 

depoimentos versam em cincos tipos textuais (orais e escritos) já mencionados: 

narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de 

procedimento e relato de opinião.  

Após a descrição da coleta, analisamos os dados obedecendo três critérios: i: 

Critérios de frequência,ii: Critérios de ordem semântica, iii: Critérios de ordem 

sintática, os quais estão detalhados no tópico seguinte.  
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4.6 Tratamento dos dados 

 

Após verificarmos a produtividade do verbo em estudo, através de uma 

primeira leitura e de uma leitura apurada através do programa WordSmith Tools 

(2008), além de perceber as ocorrências de inúmeras acepções e valores sintáticos 

do passar, partimos para as seguintes fases de análise: 

Primeiramente, foi feita uma análise quantitativa das ocorrências do verbo 

passar em todo o Corpus, separando-as por: 

 Modalidade (FALA –ESCRITA); 

 Nível de escolaridade (Ensino superior, ensino médio, ensino 

fundamental I e II e alfabetização), tanto na modalidade falada quando 

na modalidade escrita; 

 Tipos textuais >hoje considerados gêneros> (NEP, NR, RP E RO) nos 

relatos dos informantes de cada nível e nas duas modalidades.  

 

Após esse momento, foram quantificados os tipos verbais presentes no 

material em análise, tanto na modalidade falada quando na modalidade escrita. 

Posteriormente foi feita uma análise apreciativa no âmbito semântico (lexical) 

do verbo passar em todo o Corpus: 

 Quantificando cada significado (acepção) do verbo; 

 Percebendo em quais casosessas acepções são mais marcadas e não 

marcadas. 

 

Após a apreciação no âmbito semântico, partimos para a apreciação à nível 

sintático, levando em consideração o dicionário de verbos de Borba (2002), 

analisando minuciosamente cada ocorrência do verbo: 

 Quantificando as funções sintáticas que o verbo exerce nos enunciados 

em que ele se manifesta; 

 Quantificando a ocorrência de cada função sintática em todo o corpus; 

 Apresentamos uma breve análise da transitividade do verbo passar , a 

luz da gramática tradicional e à luz da teoria funcionalista, levando em 

consideração os parâmetros propostos por Hopper e Thompson (1995); 

  Apresentamos também uma breve análise das estruras argumentais 

com o verbo passar, segundo os parâmetros da Gramática de 
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Construção.  

 

Por fim, mostramos, com base nos resultados obtidos com relação ao caráter 

plurissignificativo do verbo em estudo, que o ensino das classes gramaticais como 

categorias estanques não encontra relevância diante das ocorrências de usos. 

Fazendo, assim, uma ponte com o ensino de Língua Portuguesa, enfatizando o 

quanto é importante esse estudo sintático, semântico e principalmente discursivo-

pragmático das estruturas para um ensino produtivo de Língua Portuguesa. 

Todos os resultados e averiguações destas fases de análises estão 

apresentadas no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 5 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Essa pesquisa se inscreve, de modo geral, no contexto do ensino de Língua 

Portuguesa (a fim de promover contribuições significativas no âmbito da emergência 

da gramática), ancorada na perspectiva teórica da Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), tendo como objetivo analisar as construções com o verbo passar 

segundo padrões sintático-semântico e discursivo-pragmático.  

Embora nessa vertente teórica, a construção com o verbo passar não tenha 

sido muito explorada, é com base nas categorias de análise da LFCU que nos 

ancoramos para subsidiar nossa análise.  

O estudo das construções com verbos, em geral, tem se configurado como 

alvo de análise por muitos pesquisadores. O verbo passar, em particular, constitui-se 

como elemento muito produtivo na língua portuguesa frente às inúmeras acepções e 

contextos de possibilidade com as quais vem sendo utilizado pelos falantes da 

língua. A gramática tradicional acaba limitando ou desconsiderando alguns desses 

contextos significativos em que o uso dessas construções acontecem.  

Partindo desse pressuposto, optamos pela escolha do corpus D&G Natal, por 

representar um material de abrangência e representatividade da língua em uso, pois 

leva em consideração o uso real da língua em vários contextos, tanto na modalidade 

oral quanto na modalidade escrita, com base em relatos de pessoas com sexos, 

faixa etária e níveis de escolaridade diversos, o que implica ao corpus um caráter 

mais amplo e preciso para investigação.  

Constatamos que neste material há registros expressivos de construções com 

o verbo passar, contabilizando um total de 361 ocorrências no corpus. Essas 

ocorrências foram coletadas a partir de relatos de 20 participantes. Destas 

ocorrências, 311 são manifestações da oralidade e 50 manifestações da escrita, 

correspondendo, em porcentagem, a 86% das ocorrências na modalidade oral e 

14% na modalidade escrita.  

Para uma melhor aplicabilidade e sondagem dos resultados, é preciso 

esclarecermos que, tendo em vista o grande volume discursivo do Corpus, 

quantificamos os resultados em gráficos. Assim, conclui-se que o passar é 

recorrente tanto na língua falada quanto na língua escrita, conforme exemplificado 

no gráfico 1: 
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GRÁFICO 01: Construções com o verbo passar na língua falada e escrita  

 

 

Fonte: Pereira (2017). 

 

 Essa expressividade, mostrada pelos dados, comprova e atesta a 

produtividade do uso dessas construções tanto na fala (de modo mais expressivo) 

quanto na escrita (de modo menos expressivo) dos natalenses. 

 Verificamos que esses usuários da língua, fazem usos não apenas da forma 

verbal (passar) no infinitivo, mas utilizam diversos tipos verbais para expressar suas 

vontades e desejos comunicativos, como podemos observar na amostra abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D&G Natal. 

Verificamos também que a incidência usual do passar, no Corpus, está 

presente em 20 usos diversos ou tipos verbais diferentes, tanto na modalidade oral, 

quanto na modalidade escrita, como podemos observar na tabela abaixo: 

 

 

 

50 (14%) 

311 (86%) 

Escrita

Fala

(6)“... aí quase ia sendo reprovada ... precisava de dez em matemática ... passei o ... o 
resto do bimestre todinho estudando ... em dezembro ... se num passasse ficava de 
castigo ... passei ... precisando de dez ... fiz trabalho valendo três ... prova valendo sete ... 
pra mim também foi uma experiência porque eu achava que nunca ia passar ... e pra mim 
foi ... acho que a melhor coisa da minha vida só por ter passado né ...” (p. 151, Narrativa 
de experiência pessoal. Parte oral. Oitava série do fundamental. Gerlania) 
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QUADRO 05: Tipos verbais do passar na fala e na escrita 

 

Nº  FALA ESCRITA  TOTAL  

1 PASSAR  72  16 88  

2 PASSA 76 05 81  

3 PASSOU  58 05 63  

4 PASSANDO  20 03 23  

5 PASSEI 16 05 21  

6 PASSO 16 03 19  

7 PASSAVA 09 04 13  

8 PASSAM  11 01 12  

9 PASSADO  10 00 10  

10 PASSARAM  07 02 09  

11 PASSAMOS  05 02 07  

12 PASSOU-SE 04 00 04  

13 PASSAVAM  02 00 02  

14 PASSARAM-SE 00 02 02  

15 PASSASSE  02 00 02  

16 PASSÁVAMOS 01 00 01  

17 PASSADA  01 00 01  

18 PASSE  00 01 01  

19 PASSARIA 01 00 01  

20 PASSEMOS 01 00 01  

    361  

Fonte: Pereira (2017). 

 

Partindo destes dados e da análise feita para a coleta destes resultados, 

podemos verificar, sob a ótica da categoria de marcação (já referenciada no capítulo 

2), que alguns tipos verbais são mais marcados que outros, tanto na oralidade 

quanto na escrita. Pois, segundo os três subprincípios estabelecidos por Givón 

(1990) para diferenciar categorias marcadas de categorias não-marcadas, uma 

categoria é considerada marcada quando for cognitivamente e estruturalmente mais 

complexa ou maior e quando apresentar baixo nível de frequência. Em outras 
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palavras, as categorias marcadas tendem a ser mais complexas cognitivamente, 

mais extensas estruturalmente e menos frequentes. Os dados comprovam quais dos 

tipos verbais presentes no Corpus são mais marcados e quais são não-marcados, 

conforme está representada na figura abaixo: 

 

FIGURA 05: Tipos verbais do passar marcados e não marcados 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Diante do exposto, podemos verificar que as estruturas dos tipos verbais da 

primeira coluna são mais extensas e mais complexas cognitivamente (tais como: P-

A-S-S-Á-V-A-M-O-S; P-A-S-S-A-R-I-A; P-A-S-S-A-S-S-E) e são exatamente essas 

que tiveram poucas ocorrências noCorpus. Já as estruturas da segunda coluna (a 

exemplo de: P-A-S-S-A; P-A-S-S-A-R-; P-A-S-S-O) ocupam os primeiros lugares na 

escala de frequência e são menores estruturalmente, além de serem menos 

complexas em relação ao processamento e esforço mental que os natalenses 

tiveram para a utilização e compreensão desses tipos verbais. Já os tipos verbais (a 

saber: P-A-S-S-E e P-A-S-S-A-M) embora sejam menores em termos de estrutura e 

sejam cognitivamente menos complexas e, portanto, mais usuais, se encaixando na 

categoria de não-marcados, esses dois tipos verbais funcionam, no corpus em 

análise, como categorias marcadas, visto pouca ocorrência no material analisado.  

 

PASSANDO  

PASSAVA 

PASSAVAM 

PASSADO 

PASSADA 

PASSARAM 

PASSAMOS 

PASSOU-SE 

PASSARAM-SE 

PASSASSE  

PASSÁVAMOS 

PASSARIA 

PASSEMOS 

PASSAM 

PASSE  

 

MARCADAS 

PASSAR  

PASSA 

PASSOU 

PASSEI 

PASSO 

NÃO 
MARCADAS  
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Assim, podemos pontuar que a marcação não pode ser analisada distante 

dos fatores de ordem comunicativa, sociocultural e cognitiva, pois os falantes em 

meios as suas necessidades e propósitos comunicativos adequam e negociam 

formas e usos.   

O Corpus permitiu também observarmos que essa construção está presente 

nas escolhas dos falantes de vários níveis de escolaridade (Ensino Superior, Ensino 

Médio, Ensino Fundamental I e II e Alfabetização) identificados no Corpus em 

análise. Pois, das 361 ocorrências, 133 são registradas nas produções dos alunos 

do Ensino superior; 107 nas produções de alunos do ensino médio; 89 nas 

produções dos alunos da oitava série do ensino fundamental; 18 nos relatos dos 

alunos da quarta série do ensino fundamental e 14 nas produções dos alunos da 

alfabetização. Correspondendo, assim, a37% das ocorrências no Ensino Superior; 

29% no Ensino Médio; 25% no Ensino Fundamental II; 5% no Ensino Fundamental I 

e 4% na alfabetização, respectivamente. 

Dessa forma, verifica-se que o ensino superior é o nível com maior frequência 

do uso do passar. Ou seja, são os informantes desse nível de ensino que mais 

fazem uso do referido verbo em suas manifestações discursivas, e cujos resultados 

podemos conferir no gráfico II: 

 

GRÁFICO 02: Construções com o verbo passarpor nível de escolaridade 

 

Fonte: Pereira (2017). 
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Constatamos, deste modo, que o uso do passar por nível de escolaridade 

apresenta-se numa escala crescente que vai da alfabetização, seguido pelas duas 

fases do ensino fundamental, depois ensino médio até chegar ao ensino superior. 

Assim, percebemos que, conforme o aluno vai progredindo ou alcançando uma nova 

fase de ensino, eleutiliza cada vez mais o uso do passar, incorporando ao seu 

repertório linguístico para expressar inúmeros fatos e assim atingir seus propósitos 

comunicativos.  

A seguir evidencia-se-se, em forma de tabela, os valores correspondentes 

aos níveis de escolaridade dos natalenses tanto na modalidade falada, quanto na 

modalidade escrita. 

 

TABELA 01: Valores numéricos do verbo passar por nível de escolaridade na língua 

falada e escrita 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE  FALA ESCRITA  TOTAL  

Ensino Superior 115 18 133 

Ensino Médio 100 07 107 

Oitava Série do Ensino Fundamental 69 20 89 

Quarta Série do Ensino Fundamental 13 05 18 

Alfabetização 14 00 14 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Apesar de, nesta tabela, não constar nenhuma ocorrência do verbo na 

modalidade escritapara o nível da alfabetização, optamos, mesmo assim, por não 

desconsiderar esse nível de ensino e estudar o Corpus em sua totalidade.  

Como forma de esclarecimento, ilustramos e mostramos os valores em 

porcentagem de cada nível de ensino, com relação às duas modalidades: FALA e 

ESCRITA. Conforme representado no quadro seguinte: 
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86% 

14% 

Ensino Superior 

Fala Escrita

78% 

22% 

Oitava Série do Ensino 
Fundamental 

Fala Escrita

72% 

28% 

Quarta Série do Ensino 
Fundamental  

Fala Escrita

100% 

0% 

Alfabetização 

Fala Escrita

GRÁFICO 03: Valores percentuais do passar por nível de escolaridade na língua 

falada e escrita 

   

  

 

 

 

 

O Corpus permite, também, verificarmos a ocorrência do passar nos 

diferentes gêneros que compõe o Corpus: Narrativa de experiência pessoal; 

Narrativa recontada; Descrição de local; Relato de procedimento e Relato de 

opinião. No universo de 361 ocorrências, 119 são registros referentes à Narrativa de 

experiência pessoal (NEP); 59 são registros de Narrativa recontada (NR); 36 de 

Descrição de local (DL); 67 são do gênero Relato de procedimento (RP) e 80 

pertencem ao Relato de opinião (RO). O que corresponde a 33% de Narrativa de 

experiência pessoal; 16% de Narrativa recontada; 10% de descrição de local; 19% 

de relato de procedimento; 22% de relato de opinião. Implicando, dessa forma, numa 

escala crescente, em que a narrativa de experiência pessoal e o relato de opinião 

ocupam o primeiro lugar, seguido de relato de procedimento, narrativa recontada e, 

por último, descrição de local. No quadro abaixo optamos por apresentar os valores 

conforme ordenação dos textos no Corpus, pois comungamos com a ideia de 

Fonte: Pereira (2017). 

 

93% 

7% 

Ensino Médio 

Fala Escrita



76 
 

que,assim, o leitor poderá ter uma noção mais geral da ocorrência no corpus como 

um todo. Conforme está representado abaixo no gráfico: 

 

GRÁFICO 04: Construções com o verbo passar por tipos textuais. 

 

 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Quantificamos as ocorrências por tipos textuais, levando em consideração 

cada nível de ensino, pois, desta forma, apresentamos de modo mais preciso os 

dados envolvidos na investigação. 

 

QUADRO 06: Valores numéricos e percentuais do passar por tipos textuais na língua 

falada e na língua escrita 

 

 

TIPOS TEXTUAIS 

 

  

FALA  

 

ESCRITA 

 

TOTAL 

 

 

NEP 

Narrativa de Experiência 

Pessoal 

Ensino Superior 40 07  

 

119 

(33%) 

Ensino Médio 30 02 

Oitava série 22 07 

Quarta série 04 01 

Alfabetização 06 00 

   

102 

(86 %) 

 

17 

(14%) 

 

NEP NR DL RP RO

Ocorrências 119 59 36 67 80
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NR 

Narrativa Recontada 

 

Ensino Superior  20 05  

 

59 

(16%) 

Ensino Médio 21 01 

Oitava série  05 03 

Quarta série  04 00 

Alfabetização 00 00 

   

50 

(85%) 

 

09 

(15%) 

 

 

 

DL 

Descrição de Local 

Ensino Superior  14 01  

 

36 

(10%) 

Ensino Médio 04 00 

Oitava série  09 05 

Quarta série  01 01 

Alfabetização  01 00 

   

29 

(81%) 

 

07 

(19%) 

 

 

 

RP 

Relato de Procedimento 

Ensino Superior  14 02  

 

67 

(19%) 

Ensino Médio 27 04 

Oitava série  12 05 

Quarta série  02 01 

Alfabetização  00 00 

   

55 

(82%) 

 

12 

(18%) 

 

 

 

RO 

Relato de opinião 

Ensino Superior  27 03  

 

80 

(22%) 

Ensino Médio  18 00 

Oitava série  21 00 

Quarta série  02 02 

Alfabetização  07 00 

   

75 

(94%) 

 

05 

(6%) 

 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Permite, também, verificarmos os valores semânticos e sintáticos do verbo 

passar no corpus analisado. Pontos estes expostos nos tópicos seguintes. 

 

5.1 Valores semânticos (lexicais) do passar 

 

Os valores lexicais dizem respeito aos valores que são dicionarizados, são 

portanto, mais concretos. Segundo o dicionário Aurélio (2000, p. 517) o verbo passar 
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significa: 

 

v.t.d. 1. Percorrer de um lado para o outro; atravessar, transpor. 2. Ir além 
de; ultrapassar. 3. Aplicar, colocar. 4. Coar através de. 5. Alisar (roupa) com 
ferro de passar. 6. Marcar (certa tarefa. 7. Expedir, despachar. 8. Padecer, 
sofrer. 9.Gozar, desfrutar. 10. Por em circulação. 11. Bras. Contrabandear. 
12. Bras. Esport. Lançar (a bola) para o companheiro de equipe. T.d.i. 13. 
Transmitir. 14. Entregar. T.c. 15. Ir de um lugar (para outro). 16. Introduzir-
se, penetrar. 17. Levar (tempo). T.i. 18. Transmitir-se. 19. Adotar ação 
diversa da anterior. 20. Passar (23). Int. 21. Percorrer num lugar sem nele 
se deter. 22. Acabar, desaparecer. 23. Ser aprovado em exame ou 
concurso. 24. Decorrer, transcorrer e passar-se. 25. Alisar roupa com ferro 
de passar. P. 26. Passar (24).  

 

Nas amostras que compõe o corpus, identificamos os seguintes significados 

analisados, segundo Borba (2002): 

 

QUADRO 07: Acepções do verbo passar no corpus D&G Natal 

 

 ACEPÇÕES DO VERBO TOTAL 

1 Estar, ficar 69 

2 Sofrer, suportar, padecer 24 

3 Mover, movimentar-se 24 

4 Ter apresentação ou exibição 23 

5 Deslocar-se em movimento contínuo 22 

6 Tornar-se promovido, aprovado 19 

7 Espalhar 16 

8 Empregar, ocupar-se 14 

9 Atravessar filtro ou peneira, coar 13 

10 Decorrer, transcorrer (tempo transcorrido) 12 

11 Transmitir, transferir 11 

12 Tornar-se digerido 11 

13 Ultrapassar 10 

14 Deslocar-se 08 

15 Atravessar 08 

16 Aspecto inceptivo 06 

17 Mudar, transferir-se 06 

18 Ir, dirigir-se 05 
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19 Omitir, saltar 05 

20 Ensaiar, estudar 05 

21 Roubar 05 

22 Alisar 04 

23 Acontecer, produzir-se 04 

24 Fazer recobrir 04 

25 Começar 04 

26 Cessar de ser, acabar 04 

27 Constranger-se 03 

28 Dispensar-se de considerar, desrespeitar 03 

29 Trair 03 

30 Ser considerado, tomado 03 

31 Marcar 02 

32 Experimentar 02 

33 Mudar 01 

34 Expor, colocar pra fora, externalizar 01 

35 Não se sentir bem, sentir-se 01 

36 Não se importar com: 01 

37 Tornar-se relevado ou não ser tomado em consideração 01 

38 Gozar, desfrutar 01 

39 Não se levar em conta 01 

40 Manter relações sexuais com 01 

  361 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Podemos verificar que os sentidos mais recorrentesdo verbo passar no 

Corpus em estudo é o de (estar, ficar), seguido de (Sofrer, suportar, padecer); 

(Mover, movimentar-se); (Ter apresentação ou exibição); e (Deslocar-se em 

movimento contínuo). Já com relação aos valores sintáticos do passar utilizados 

pelos natalenses podemos acompanhar no tópico seguinte.  
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5.2 Valores sintáticos (gramaticais) do passar 

 

O uso gramatical é mais pragmático e contextual, pois está sujeito às regras 

da gramática. É, portanto, abstrato em relação ao uso lexical. Para tanto, utilizamos, 

nesta análise, o dicionário de Borba (2002), pois nele encontramos a classificação 

sintática-semântica dos principais verbos da língua.   

Segundo o dicionário de Borba (2002), o passar apresenta-se como verbo de 

inúmeras acepções e seis funções gramaticais: ação-processo; processo; ação; 

estado; auxiliar e verbalizador. 

Segundo o autor, os verbos de ação-processo expressam uma ação realizada 

por um sujeito (Agentivo ou Causativo) que afetam complementos (Afetado ou 

Afetuado), como podemos acompanhar na amostra seguinte:  

 

Ação-processo 

 

 

 

Fonte: D&G Natal. 

Como processo, os verbos podem expressar um evento ou uma sucessão de 

eventos que afeta um sujeito paciente. Conforme exemplificado na amostra que 

segue: 

Processo 

(8)“... tava tudo marcado pra ele ir pra Belém... sabe? antes do acidente... ele foi mesmo 
assim... passou no curso ... doido desse jeito... sabe? porque ele tava doido... todo mundo 
dizia que... tava doido mesmo ... o pé desse tamanho... ficou inchado ... ele calçou o sapato 
e viajou... e passou no curso... minha mãe dizendo... agora ele num passa não... do jeito 
que ele tá doido... mas foi assim... a situação... minha mãe já passou por poucas e boas ...” 
(p. 103, narrativa de experiência pessoal. Parte oral. Ensino médio. Rosemeire) 

 

Fonte: D&G Natal. 

 

Os verbos de ação expressam uma atividade realizada pelo sujeito agente 

que não afeta os objetos, podemos observar conforme amostra abaixo: 

 

(7)“depois coloca o resto dos ingredientes ... é:: bate na batedeira ... depois co/ passa 
manteiga na forma ... passa ma/ coloca pó Royal e coloca os ingredientes na forma ... depois 
coloca no forno pra assar e está pronto ...” (p. 199), relato de procedimento. Parte oral. Sueli. 
Quarta série do fundamental) 
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 Ação  

 

Fonte: D&G Natal. 

Fonte: D&G Natal. 

Fonte: D&G Natal. 

 

Já os verbos de estado expressam uma propriedade (estado, condição, 

situação) localizada no sujeito, que é veículo de suporte dessa propriedade, 

comportando-se como experienciador ou beneficiário.  

 

Estado  

 

 

 

Fonte: D&G Natal. 

 

São considerados auxiliares os verbos precedidos de a + infinitivo, indicando 

aspecto inceptivo. 

Auxiliar  

 

Fonte: D&G Natal. 

 

Verbalizador 

Fonte: D&G Natal. 

Verbalizador 

 

 

 

Fonte: D&G Natal. 

 

Encontramos, nas 361 amostras analisadas, ocorrências de todas essas 

funções gramaticais conforme exposto abaixo 

 

(9)“Ele se encontrou com ela na Rua rodando bolsinha, seu carro parou e ela se ofereceu p/ 
passar a noite com ele.” (p. 123, narrativa recontada. Parte escrita. Ensino médio. 
Rosemeire) 

 

(11)“eu acho que se você puser essa pessoa pra trabalhar... no momento que ela trabalha o   
dia todo... que ela tem uma ocupação.... um serviço... ela passa a esquecer ... ela passa a 
se preocupar com aquele trabalho dela... entendeu?” (p. 99, relato de opinião. (Parte oral. 
Ensino médio. Gustavo)      

 

(10)... era uma história de uma família... que ia passar um tempo... num sei... ia sair da 
cidade né... dos Estados Unidos e ia passar um tempo no interior... numa cidadezinha... 
(p.03,  narrativa recontada. Parte oral. Ensino superior. Carlos) 

 

(12)...naquele almoço... ele resolveu ir comendo pequenas porções para não passar 
vergonha... de cada prato que iam servindo ele ia comendo pequenas porções... (p. 46, 
narrativa de experiência pessoal. Parte Oral. Ensino superior. Ítalo) 
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QUADRO 08: Funções gramaticais do verbo passar no corpus D&G Natal 

 

AÇÃO-PROCESSO PROCESSO AÇÃO ESTADO AUXILIAR VERBALIZADOR 

52 
(15%) 

127 
(35%) 

73 
(20%) 

95 
(26%) 

06 
(2%) 

08 
(2%) 

 

 

TOTAL= 361 

Fonte: Pereira (2017). 

 

Frente ao exposto, a análise mostra que a função gramatical mais frequente 

do verbo passar no Corpus D&G Natal é a função de processo (35%), seguido de 

estado (29%), acompanhada da função prototípica pela gramática tradicional que é a 

função de ação (20%) e, por último, as funções de ação-processo (15%); auxiliar 

(2%) e verbalizador (2%).  

Desse modo, podemos traçar uma rota de gramaticalização em que, no 

centro representando a função prototípica defendida pela (GT), estará asfunções de 

AÇÃO e AÇÃO-PROCESSO e, nas extremidades, novas funções como as de 

PROCESSO e ESTADO (de modo mais expressivo) e as de AUXILIAR e 

VERBALIZADOR (de modo menos expressivo).  

 

FIGURA 06 : Rota de gramatização do verbo passar no Corpus D&G Natal 

 

 

Fonte: Pereira (2017). 

 verbalizador  

ação-processo 

ação 
estado  

processo 

auxiliar 
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Além de apresentar essas nuances nas funções referentes ao universo do 

verbo, observamos que, pelo critério da transitividade, as orações transitivas 

prototípicas não são muito frequentes. Inclusive, verificamos que os falantes 

refletiram algumas possibilidades de manifestação diversificada da transitividade, 

para atender aos seus desejos comunicativos, que serão expostos através de uma 

breve análise, no tópico seguinte.  

 

5.2.1 Graus de transitividade das orações 

 

Na maioria dos compêndios gramaticais a transitividade é tratada como uma 

propriedade dos verbos e não da oração. Na classificação tradicional, os verbos são 

considerados transitivos quando exigem outros elementos para completar o seu 

sentido. Ou seja, ancoram-se em critérios sintático-semânticos, como a presença de 

um Sintagma Nominal (SN), chamado de objeto (complemento), que pode ser regido 

ou não de preposiçãoe, desse modo, aos que exigem complemento regido de 

preposição recebem o nome de verbos transitivos indiretos. Já os que exigem 

complemento, mas que não são regidos por preposição,são classificados como 

transitivos diretos.  

Em relação aos verbos classificados como intransitivos, nestes a ação não vai 

além do verbo, ou seja, não transitam e nem dependem de outros elementos, pois o 

significado é completo, não exigindo nenhum objeto (complemento) para completar-

lhe o sentido.  

Furtado da Cunha e Souza (2011) pontuam em seu estudo sobre 

transitividade e seus contextos de usos, que a conceituação tradicional acima 

apresentada, engloba alguns fatores problemáticos, como, por exemplo, o fato de 

um mesmo verbo, dependendo do seu contexto de uso, ter a possibilidade de 

oscilação entre uma classificação transitiva ou intransitiva. Outro ponto enfatizado 

diz respeito ao Sintagma Nominal (SN) que é analisado sintaticamente pela 

abordagem tradicional como objeto direto, mas que nem sempre funciona, quanto ao 

sentido como paciente da ação verbal,o que causa certo afastamento dos casos 

prototípicos ou mais característicos. Assim, enfatizam que para a definição da 

transitividade é preciso à interação de elementos de natureza não só sintática 

(presença/ausência de SN objeto- complemento), mas também elementos de ordem 

semântica (papel semântico do objeto) bem como elementos de natureza 
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pragmática (uso textual do verbo).  

Com base nisso, a teoria funcionalista propõe uma abordagem de 

transitividade que foi desenvolvida por Hopper e Thompson (1980) ao considerá-la 

como uma noção contínua e escalar (ou gradiente) e não meramente categórica, 

com base em dez parâmetros sintático-semânticos (já referenciados e explicados no 

capítulo 2), reforçando o fato de que, embora sejam independentes, funcionam 

articulados na língua, pois focalizam diversos ângulos de transferência da ação em 

partes distintas da oração.  

Para melhor exemplificarmos, analisamos algumas amostras sob o viés 

tradicional e sob o viés funcional. 

 

(13)“...e é muito triste a pessoa num poder comer nada... e quando eu comecei a comer as 
coisa pastosa... minha mãe passava... meu almoço no liquidificador... aí dava pra comer... 
mas bem devagarinho... sabe? bem devagarinho mesmo... muito triste...” (p. 106. Narrativa 
de experiência pessoal. Parte oral. Ensino médio)  

 

Fonte: D&G Natal  

 

 Do ponto de vista da classificação tradicional, o verbo desta oração seria 

classificado como verbo transitivo direto, exigindo um objeto direto para 

completar o sentido. Assim, temos a sequência prototípica (SVO) 

representada por: Sujeito (minha mãe) + Verbo (passava) + Objeto (meu 

almoço), já que o sintagma (no liquidificador) não é considerado complemento 

por funcionar como um advérbio de lugar. Deste modo, segundo essa 

classificação e maneira de ver a transitividade, temos uma oração transitiva 

prototípica, visto que o sujeito é o agente, enquanto que o verbo é, aqui, de 

ação e o objeto paciente.  

 

 Do ponto de vista funcional e levando em consideração os dez parâmetros de 

transitividade proposto por Hopper e Thompson, essa oração é classificada 

como canônica, uma vez que todos os dez traços são marcados 

positivamente na escala. Pois apresenta: três participantes (minha mãe – meu 

almoço – no liquidificador); quanto à cinese, o verbo é de ação-processo; 

quanto ao aspecto do verbo, a ação é perfectiva; quanto à pontualidade do 

verbo, a ação é pontual; quanto à intencionalidade, a ação do agente é 
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proposital; no que diz respeito à polaridade da oração ela é afirmativa; já a 

modalidade aconteceu em um evento real; quanto à agentividade, o 

participante é agente; e quanto ao objeto, este é afetado e individuado.  

Concluimos que esta oração apresenta grau dezde transitividade, ou 

seja, ocupa a posição mais alta da escala.  

 

 
(14)“...e aí aquele amor que eu sentia por Alexandre que eu não podia dar o braço a 
torcer... nem demonstrar... porque ele não reconhecia... passou tudo pra ele... pro 
Tarcísio ...” (p. 106. Narrativa de experiência. Parte oral. Ensino médio)  

 

Fonte: D&G Natal. 

 

 Segundo a GT, esse verbo, nestas condições, exerce a função de transitivo 

direto e indireto, exigindo dois objetos (complementos), um regido por 

preposição e outro não. Sendo assim, a oração está por: (SVO), sujeito (ela) 

+ verbo (passou) + objeto (aquele amor) + objeto 2 (pra ele- Tarcísio).  

 

 Já segundo os parâmetros de transitividade propostos na teoria em estudo, 

este verbo apresenta grau 09 de transitividade, pois apresenta três 

participantes (ela – aquele amor – Tarcísio); cinese (verbo de ação); quanto 

ao aspecto do verbo, a ação é perfectiva; quanto à pontualidade do verbo, a 

ação é pontual; quanto à intencionalidade, a ação do agente é proposital; no 

que diz respeito à polaridade da oração ela é afirmativa; já a modalidade 

aconteceu em um evento real; quanto à agentividade, o participante é agente; 

e quanto ao objeto este éafetado, mas não- individuado.  

 

(15)“...nessa noite ela...se arrumou toda ...e foi pra rua... né... pra ver se arranjava alguns 
clientes... então na rua que ela estava... esse rapaz passou...esse que eu disse a 
você...que tava... era muito rico e vinha sem motorista...” (p. 110.  Narrativa recontada. Parte 
oral.  Ensino médio)  

Fonte: D&G Natal  

 

 De acordo com a classificação tradicional de transitividade, nesta ocorrência o 

verbo passar tem o valor de verbo intransitivo, visto que o sentido, segundo a 

GT está completo não exigindo complementos. A estrutura oracional é 

formada por (SV), Sujeito (esse rapaz) + verbo (passou). Em outras palavras, 
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oração formada de um sujeito agente mais um verbo de ação.  

 

 Com base nos dez parâmetros de transitividade proposto por Hopper e 

Thompson (1980), essa oração é classificada como oração de baixa 

transitividade, pois apresenta apenas os seguintes traços marcados 

positivamente: cinese (verbo de ação); aspecto (perfectivo); pontualidade 

(ação pontual); intencionalidade (a ação do agente é proposital); polaridade 

(afirmativa); modalidade (evento real); agentividade (participante agente); 

contém apenas um participante (esse rapaz) e não apresenta objeto. 

Ocupando, dessa forma,o grau 6 na escala de transitividade. 

 

Esta pequena análise evidenciou que o verbo passar, no corpus, apresenta 

graus de transitividade diversos com base nos dez parâmetros de Hopper e 

Thompson, estudados nesta pesquisa.  

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados em que o sinal (+) representa a 

ocorrência de forma positiva em cada um dos parâmetros, já o sinal (-) representa 

aspecto de baixa transitividade e o sinal (*) a ausência do traço. Com relação a cada 

parâmetro, estes estão representados pelo número, seguindo a ordem da tabela dos 

parâmetros (exposta no capítulo teórico), por exemplo: 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) e 10 (Individuação do objeto). 

 

QUADRO 09: Escala de transitividade 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Amostra 13 + + + + + + + + + + 

Amostra 14 + + + + + + + + + _ 

Amostra 15 _ + + + + + + * * * 

 

Fonte: Pereira (2017). 
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Analisar as orações, com base na graduação ou grau, é ver nas situações 

comunicativas os fenômenos cognitivos e linguísticos-discursivos que são 

recorrentes nas interações verbais dos falantes. Uma vez que, diferentemente da 

tradição gramatical, essa análise não se limita a critérios semântico-estruturais, fora 

ou desconhecidos dos usos efetivos da língua. E nem apenas para “medir” e tratar 

da caracterização flexional das principais categorias lexicais, como os substantivos, 

adjetivos e até alguns advérbios. Por exemplo, como as análises voltadas para o 

grau (aumentativo ou diminutivo) dos substantivos, ou o grau (comparativo, 

superlativo) dos adjetivos e advérbios, mas sim graus de transitividades do verbo 

passar.   

Após analisar o aspecto da transitividade, sob a ótica do aspecto gradual, e 

vendo-a como uma propriedade que recai sobre toda a oração e não sobre o verbo 

em particular, vamos, a seguir, mostrar um pouco da estrutura argumental que 

apresenta o verbo passar, segundo a gramática de construções.  

 

5.2.2 Estruturas argumentais do verbo passar 

 

As construções se caracterizam por serem esquemas abstratos e 

convencionais, ao se instanciarem no uso linguístico através de ocorrências 

específicas. Goldberg (1995) enfatiza, em seu estudo, as construções de estrutura 

argumental. Para ele, algumas construções de estrutura argumental têm 

correspondência com os tipos oracionais mais básicos. Ou seja, refletem e codificam 

situações da experiência humana, como movimento, causação, transferência, 

estado ou mudança de algo e posse.  

Pontua também que além da estrutura sintática, no formato das construções, 

deve-se também especificar os papeis argumentais (agente, paciente e recipiente), 

bem como a interação semântica que envolve esses papeis, em um pareamento 

entre forma e sentido.  

Com base nos dados obtidos referentes aos valores gramaticais do verbo 

passar no corpus analisado, observamos que a estrutura argumental semântica mais 

preferida pelos natalenses é a que compete ao verbo passar como verbo de 

processo. Assimsendo, estamos nos referindo aos verbos que podem expressar um 
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evento ou uma sucessão de eventos que afeta um sujeito paciente, conforme 

podemos observar nas amostras abaixo: 

 

 (16)“Minha viagem ao RS aconteceu em 1985. Eu acabara de passar num concurso 
público e a cidade na qual deveria trabalhar situava-se na fronteira deste Estado. Porto 
Xavier: uma pacata e diminuta cidade àbeira do rio Uruguai. A Argentina ficava logo do outro 
lado.” (p.73. Narrativa de experiência pessoal. Parte escrita. Ensino superior) 

 (17) “uma outra experiência fantástica que eu passei... foi o seguinte... a escola pública em 
mil novecentos e oitenta... não... setenta e nove... tava numa sacanagem tão grande... a 
escola pública... que resolveu adotar outro sistema... colocaram diretores nas escolas... 
diretoresmais... é... rigorosos...” (p. 16. Narrativa de experiência pessoal. Parte oral. Ensino 
superior) 

 (18) “...se num vier muita chuva que destrua... ou sevi/ou se num vier nada... quer dizer... 
ele tá sempre aflito e sempre passando fome e sempre vivendo em condição precária... 
num tendo hospital... num tendo segurança... num tendo educação...” (p. 35. Relato de 
opinião. Parte oral. Ensino superior) 

Fonte: D&G Natal. 

  

Os verbos de processo, como pontua Borba (1996), classificam o sujeito 

como paciente, experienciador ou beneficiário. Desse modo, nas amostras acima, 

podemos ver que em (16), o sujeito é paciente, pois não tem o controle do evento 

que o verbo expressa, ou seja, o sujeito é paciente de uma oração que se passa 

independente do controle dele. Já em (17) e (18) o processo afeta o argumento 

sujeito que é o próprio experenciador. Portanto, são casos de construções “mediais”, 

pois descreve um evento de causação, em que um participante (sujeito) é afetado 

por uma ação que não resulta dele.   

Percebemos que uma construção pode comportar verbos de domínios 

semânticos relativamente diversos. Desta feita, a construção deve ser determinada, 

a princípio, com base nos papeis argumentais que a esse verbo são associados, 

para depois relacionar qual a classe de verbos que cabem utilizar ou qual a classe 

de verbos que podem instanciá-las.  

É importante salientar que há uma forte relação entre o sentido da construção 

e o significado do verbo. Por exemplo, uma oração de caráter triargumental (ou seja, 

aquelas que exigem papeis argumentais de sujeito, paciente, recipiente) volta-se 

para contruções “ditransitivas”, caracterizadas por serem um evento de 

transferência, em que um participante animando (sujeito) transfere um objeto (objeto 

direto) para um participante humano recipiente (objeto indireto), ou exigir papeis 
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argumentais de sujeito, paciente e locativo, como podemos observar nas amostras 

abaixo:  

 

(19) “... fica dentro do carro... faz isso... faz aquilo... esquece... de colocar preservativo... 
e::assim...aí acontece as coisa... acontece muito casos assim... aí...o vírus... passa pra:pra 
acompanhante né... aí fica aquele negócio... por isso que o namoro...eu sei que ...o namoro 
hoje num::num ta muito valorizado não...” (p. 168.  Relato de opinião. Parte oral. Oitava 
série do ensino fundamental) 

 (20)“...fiquei com ele e ele aceitou...aí quando foi noutro...noutro dia ...que eu me encontrei 
como Alexandre...aí ele ...“é...você foi pro interior nem me disse... num sei o quê... eu acho 
que você passou chifre em mim”...desse jeito sabe? Aí eu...“passei”...bem cínica assim... 
olho... sabe? aí ele fez...“eu num acredito”...” (p. 106. Narrativa de experiência pessoal. 
Parte oral. Ensino médio) 

(21)“... quando ele ta assim... quase cozido... eu pego ele ...passo manteiga numa forma 
de bolo...essas formas redondas de bolo e coloco esse arroz e a perto... soco... ele fica 
bem socadinho que é pra quando eu virar...ele fique em formato de bolo... então o arroz ta 
quase pronto...” (p. 20 relato de procedimento. Parte oral. Ensino superior) 

Fonte: D&G Natal 

 

Nos três casos, o verbo passar é triargumental, exigindo nos dois primeiros 

casos, (19) e (20), um sujeito agente (Ø = casal/você), transferindo um objeto 

(vírus/chifre) para um participante recipiente (para a acompanhante/em mim). Já 

no terceiro caso (21), temos um sujeito agente (Ø = eu) transferindo um objeto 

(manteiga) e um locativo (forma de bolo). Ou seja, partindo dos papeis 

argumentais envolvidosnas orações é que podemos definir qual a classe dos 

verbos que mais se encaixa para funcionar na oração. Neste caso é a dos 

“bitransitivos”.  

O significado dos padrões construcionais observados nos exemplos das 

orações compostas por construção medial e construção ditransitiva funcionam de 

modo mais esquemático do que se fossemos observar apenas o sentido do verbo. 

Pois, embora os eventos evocados pelo verbo sejam importantes para a 

compressão e interpretação da oração, deve-se perceber a relação e o modo 

como os tipos de eventos verbais se integram aos tipos de eventos das 

construções.  

O que pretendemos mostrar é que, em se tratando de construções, não há 

distinção rígida entre o léxico e a gramática, mas sim uma relação de 

continuidade, de parceria. Pois o falante, no momento de comunicação, seleciona 
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no conjunto de possibilidades oferecidas pelo léxico, itens lexicais e construções. 

De modo que cada uma dessas seleções contribui para a questão do significado.  

Assim, as construções de uma língua são adquiridas através do processo 

de categorização. Ou seja, são aprendidas com base nas inúmeras instâncias de 

padrões que são frequentes no uso da língua e que são armazenados como parte 

integrante do repertório desses falantes.  

Os dados permitem inferir uma ampliação dos usos dos sentidos do verbo 

passar. Isso significa que as construções com o verbo passar podem indicar um 

movimento de agregação de novos sentidos, e isso pode ser considerado como um 

fator importante para a descrição do português brasileiro.  

A abordagem funcionalista nos possibilitou analisar o verbo não apenas sob 

o aspectos semânticos, mas também aspectos sintáticos e pragmáticos. Pois, como 

podemos verificar no Corpus, o verbo passar, além de assumir sentidos bem 

diversificados, se distanciando, inclusive, do seu sentido prototípico que é de 

movimento, assume também, nos contextos analisados, seis funções gramaticais, 

das quais a de mais destaque foi a funcionalidade, por apresentar-se como verbo 

de “estado”, o que pelo processo de gramaticalização já apontantaria para um 

estágio de mudança de função dentro da própria gramática. Uma vez que o verbo 

passar, no corpus, deixou de ser apenas um verbo de ação (prototipicamente 

marcados assim pela gramática tradicional) para assumirtambém, e de modo mais 

expressivo, a função gramatical de verbo de estado.   

 Essas novas funções e usos do verbo passar não anulam os antigos 

conceitos. Desse modo, ainda em se tratando de gramaticalização, podemos 

perceber que o verbo passar se encaixa em dois dos princípios elencados por 

Hopper (1991), a saber: o princípio de “estratificação ou camadas”, em que novas 

formas surgem sem o apagamento das antigas, coexistindo ambas; e o princípio 

da “especialização”, em que um item é utilizado por falta de escolhas, ou pornão 

encontrar um correspondente para aquilo que ele deseja expressar, ocorrendo 

assim, diferentes formas com nuances de significado.  

 Portanto, esta análise buscou apreciar, nos contextos discursivos oriundos 

do Corpus D&G Natal,a ocorrência efetiva do verbo passar. Observando como este 

verbo foi utilizado pelos natalenses em situações comunitivas diversas. Em outras 

palavras, a teoria nos possibilitou estudar o fenômeno linguístico a partir do uso.  

 Desse modo, podemos verificar que somente o uso da língua nos possibilita 
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ver a gramática em movimento, bem como os pontos que permanecem 

relativamente estáveis ou pontos que pedem uma atualização.  

 Estudar a língua em funcionamento é perceber que os fenômenos 

linguísticos não são estáticos, definidos e limitados. Mas construídos nas/pelas 

interações, pois são nelas que eles adquirem os reais significados.  
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CAPÍTULO 6 
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6. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO COM VERBO PASSAR PARA O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O ensino de língua portuguesa ainda é tido como um dos maiores desafios da 

escola. Por incrível que pareça, não é fácil o caminho para a construção do 

conhecimento da própria língua por parte dos alunos. A língua materna “ensinada” 

nas escolas, ao que tudo indica, funciona como uma espécie de segunda língua, 

distante e diferente daquela utilizada por eles nas interações comunicativas. 

Muitos professores pecam no modo como planejam e estruturam maneiras 

para promover essa construção do conhecimento, que, na verdade, deve ser 

envolvida no processo de ensino/aprendizagem de uma língua. Muitos ainda têm 

uma visão bastante limitada com relação ao que compete o ensino de Língua 

Portuguesa. Acabam considerando o ensino de regras e noções gramaticais como o 

eixo norteador e principal para o processo de ensino, como se estudar a língua em 

funcionamento coubesse apenas dentro dos moldes de uma gramática. Algumas 

teorias linguísticas, a exemplo do uso da morfologia, da sintaxe, da pragmática, 

teorias do texto, concepções de leitura, de escrita, entre outras, já apontam para a 

noção de que estudar a língua em funcionamento é o que pode embasar, de fato, 

um trabalho eficaz do professor de português.  

Por isso que o estudo das categorias gramaticais e dos aspectos 

ortográficosem si, bem como o modo tão sistemático preso ao normativismo, não 

são suficientes para alcançar o sucesso no ensino de Língua Portuguesa na escola. 

Pois, enquanto professores,sabemos que para o alcance desse objetivo, muitos 

elementos, além do aspecto estrutural, são e precisam ser levados em consideração 

como, por exemplo,nas condições de produção e no contexto de uso.Segundo 

Hopper (1998, p. 156): 

 

 

The notion of Emergent Grammar is meant to suggest that structure, or 
regularity, comes out of discourse and is shaped by discourse in an ongoing 
process. Grammar is, in this view, simply the name for certain categories of 
observed repetitions in discourse. It is hence not to be understood as a 
prerequisite for discourse, a prior possession attributable in identical form to 
both speaker and hearer. Its forms are not fixed templates but emerge out of 
face-to-face interaction in ways that reflect the individual speakers‟ past 
experience of these forms, and their assessment of the present context, 
including especially their interlocutors, whose experiences and assessments 
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may be quite different.
2
 

 

 No âmbito científico, precisamente na área da Linguística, essas questões 

são abordadas por vários autores e o resultado dessas pesquisas aponta dados 

significativos para reconfigurações do/no processo de ensino/aprendizagem da 

Língua Portuguesa. As novas concepções da Linguística nos fazem ver a língua 

além das fronteiras gramaticais, nos fazendo perceber outros fenômenos, bem mais 

amplos do que os rótulos de “certo” ede “errado”.  

 Diante disso, comungamos com as consideraçõestecidas por Antunes (2003, 

p. 34) quando afirma que: 

 

A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o cuidado em 
se prever e avaliar, reiteradamente, concepções (O que é linguagem? O 
que é uma língua?), objetivos (Para que ensinamos? Com que finalidade?) 
e resultados (O que temos conseguido?), de forma que todas as ações se 
orientem para um ponto comum e relevante: conseguir ampliar as 
competências comunicativas interacionais dos alunos. 

 

É preciso o cuidado e a constante avaliação com relação às concepções e os 

caminhos pelos quais estão sendo enveredados os aspectos e fenômenos da língua. 

Focalizando sempre a necessidade de existir e fortalecer os laços entre a ciência da 

linguagem e o cotidiano em sala de aula, sobre este aspecto, Vidal (2009, p. 148) 

enfatiza: 

 

O que se apresenta como proposta é uma ação pedagógica que tenha 
como diretriz teórica uma concepção de língua vinculada aos usos efetivos, 
ao uso discursivo-pragmático, que tenha a variação e a mudança 
linguísticas como um equilíbrio salutarmente instável. Com essa postura o 
que se busca é o não engessamento da língua, permitindo a aproximação 
entre o saber intuitivo do falante e a sistematização da língua. 

 

Segundo as palavras de Vidal (2009), é preciso alertar para a questão da 

vinculação entre teoria e prática, e que isso é muito importante e não impossível de 

                                                           
2
 A noção de Gramática Emergente sugere que a estrutura, ou regularidade, é resultante do discurso, 

bem como moldada por ele em um processo contínuo. Gramática é, nesta perspectiva, simplesmente 
o nome de determinadas categorias de repetições observadas no discurso. Portanto, ela não pode 
ser entendida como um pré-requisito para o discurso, uma propriedade anterior a ser atribuída em 
formas idênticas para falantes e ouvintes. Suas formas não são modelos fixos, mas provenientes da 
interação cara a cara em possibilidades que refletem a experiência desses falantes individuais por 
meio dessas formas, bem como pelas avaliações deles em seus contextos vigentes, incluindo 
especialmente seus interlocutores, cujas experiências e avaliações podem ser bastante diferentes. 
(tradução livre) 
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se estabelecer, pois sabemos dos desafios presentes neste processo, bem como 

acompanhamos as discussões sobre as mudanças efetivadas no âmbito linguístico, 

o que acontece é que, na maioria das vezes, ao que parece, esses estudos e 

avanços das teorias não encontram espaço no contexto de sala de aula, pois a 

postura teórica-metodológica assumida por muitos docentes não condiz com os 

novos conhecimentos ou caminhos trilhados pelos saberes (novos e atualizados) 

que envolvem os fenômenos linguísticos e que são recorrentes no dia a dia dos 

falantes. 

Ao falarmos sobre teoria e prática, um exemplo clássico acaba sendo as 

considerações trazidas pelos PCN (2000, grifos dos autores) para o ensino de 

Língua Portuguesa. Trouxemos, aqui, algumas competências e habilidades que 

foram traçadas para o aluno ao final do Ensino Médio. Segundo o documento, para 

que o aluno seja capaz de compreender a língua de forma efetiva, ele deve:  

 

1) “Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos 

e conduta sociais e como representação simbólica de experiências 

humanas manifestadas nas formas de sentir, pensar e agir na vida 

social” (p.20). No sentido de permitir a representação das manifestações 

sociais e culturais, aprendendo a conviver com as diferenças, respeitando a 

verbalização de pensamentos e sentimentos, que, muitas vezes, são 

desconsiderados pelas camadas intelectuais letradas que controlam o 

comportamento da linguagem;  

2) “Analisaros recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

texto/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de 

acordo com as condições de produção/recepção” (p.20). Observar o 

dialogismo presente na linguagem verbal, na funcionalidade dos discursos, no 

ato comunicativo, dominar a língua no sentido de saber o que dizer e como 

dizer ao considerar os elementos linguísticos, contextos, interlocutores, os 

gêneros ou esferas de circulação. Elementos esses que se emaranham na 

teia do discurso, e que precisam ser relacionados para obtenção do(s) 

sentido(s), pois é na interação que a comunicação acontece, e é no diálogo 

entre o texto e contexto que a língua se efetua;  

3) “Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações da linguagem verbal” (p.21). Considerar pontos de vista 
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diversos sobre um mesmo objeto de estudo e assumir um ponto de vista 

próprio de acordo com as suas convicções e crenças. Promover a liberdade 

de expressão do aluno, mesmo que esta não comungue com os seus 

princípios, enquanto educador. Sair do autoritarismo implantado em sala de 

aula que nega o diálogo e a voz do aluno, possibilitando maneiras dele 

organizar o seu próprio discurso, bem como ser capaz de fazer considerações 

acerca do que leu ou escreveu, possibilitando que o aluno possa, frente ao 

texto, fazer escolhas e selecionar conceitos de forma consciente e adequadas 

ao momento da fala e da escrita. Reconhecendo o texto enquanto objeto e ele 

enquanto produtor, que relaciona um texto com outros, ampliando sua noção 

e criando novos outros textos;  

4) “Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade” (p.22). O espaço que a escola destina ao ensino de 

Língua Portuguesa deve garantir o uso estético e principalmente ético da 

linguagem em sala de aula, fazer compreender o verdadeiro sentido do uso 

da língua e o poder que ela tem, pois através da linguagem é possível 

transformar o social, o pessoal, o cultural. Partindo desse pressuposto, todos 

os conteúdos (gramática, literatura) foram substituídos por um recorte muito 

maior que é a linguagem, em que os interlocutores se comunicam e fazem 

parte do uso social da língua, fazendo-os perceber como textos que estão em 

contato com diversos outros textos e que isso possibilita a socialização do ato 

de pensar, de agir, de ser, e de compreender a linguagem como parte do 

processo de conhecimento pertencente a si mesmo e a cultura a qual faz 

parte.  

 

Sabemos que muito do que consta nessas competências e habilidades acima 

expostas não se aplica ao ensino, por inúmeros fatores, muitas vezes, elencados 

com fervor por professores nas mais diversas realidades de ensino. Mas sabemos 

também a força e o papel que o professor desempenha (ou ao menos deveria) 

enquanto peça fundamental no que compete a trilhar caminhos e proporcionar 

pontes para a construção do conhecimento.  

É preciso uma tomada de consciência no sentido de avaliar e reavaliar sua 

prática cotidianamente. O professor precisa ser e assumir o seu papel e a sua 
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“ 

função e fazer com que os alunos sintam a delícia que é perceber os fenômenos 

linguísticos em funcionamento. É preciso ousadia e atitude para mudar a realidade 

da sala de aula.  

Talvez se os alunos percebessem nas aulas de língua portuguesa um sentido, 

uma “serventia” em todas as atividades, eles as encarasse como uma ferramenta 

(meio) para ajudá-lo nas diversas finalidades comunicativas das quais sentir 

necessidade, e não como mera obrigação, pois muitas dessas obrigações, por 

serem impostas, acabam sendo chatas.  

Não estamos aqui desmerecendo o atual ensino, estamos pontuando que a 

inadequação está no “COMO”, bem mais do que no “QUE” está sendo passado para 

os alunos. 

Por falar em “passar”, o presente estudo analisa a categoria de verbos, mas 

de modo diferenciado, não como unidades fixas, mas como unidades que existem e 

se moldam ao discurso. É certo que o estudo sobre a categoria de verbos não é algo 

extraordinariamente novo, mas chamamos a atenção para a forma de análise com 

que olhamos e apreciamos esta categoria e este objeto (passar).  

O passar está cada dia mais sendo utilizado pelos falantes da língua para 

designar inúmeros desejos, como podemos observar nas amostras abaixo: 

 

Amostra (22) 

 

“...aí...eu fiquei esperando Lúciano pátio... aí... aí passou um... um homem que sóficou... 
que só ficou rindo... aí a amiga de Lúcia... aí passou um velhinho... aí a.. aí a amiga de 
Lúcia teve penado velhi/ do velhinho ...aí ela ficou chorando... eu fiquei foi rindo porque ela 
tava chorando...” (p. 205-206, Narrativa de experiência pessoal, parte oral, alfabetização). 

 

Fonte: D&G Natal. 

 

Amostra (23) 
 

O objetivo da viagem era ir trabalhar né...porque eu tinha passado num concurso e tinha 
feito o curso em Brasília...e quando voltei de Brasília já vim com a cidade é...onde iria 
trabalhar né... que era uma fronteira do Rio Grande do Sul...” (p. 37. Narrativa de 
experiência pessoal. Parte oral. Ensino superior) 

 

Fonte: D&G Natal. 
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Amostra (24) 

 
“... aí acontece o seguinte ... que no caminho de vido a eles::eles irem a pé né...não tinham 
veículo...é um dos filhos dele devido criança né ... tem pouca resitência andar tanto ... 
começou a passar mal... e caiu alina... na estrada... e chorando sem alimento...” (p.28. 
narrativa recontada. parte oral. Ensino superior.) 

 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (25) 

 
“Existe algo que eu acredito ser uma aberração, que é o arrependimento para determinados 
gupos protestantes. De repente alguém passou  a vida mau, assassinando, roubando; 
então esse indivíduo de um momento para o outro resolveu se arrepender, e aceitando 
Cristo está salvo do fogo doinferno. (p.25-26. Relato de opinião.” Parte escrita. Ensino 
superior) 

 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (26) 

 

“Eles e encontrou com ela na Rua rodando bolsinha, seu carro parou e elas e ofereceu 
p/passar a noite com ele. Ele pediu que ela entrasse no carro e foram p/o hotel.” (p.89. 
narrativa recontada. parte escrita. Ensino médio) 

 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (27) 

 
“...o que agente vê demais e que ta sendo apregoado por áí é que a pessoa é ruim... ruim... 
ruim... ruim... aí resolve ficar bom e passa para outra religião ... né... no caso ... tão 
procurando a Assembléia de Deus...porque é a única que diz que na hora que você se 
arrepende de seus pecados ...” (p.23. Relato de opinião. parte oral. Ensino superior.) 
 
 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (28) 

“...pensei que ia ser um pa/umpas seio comum... como outros...eu já tinha feito...outros 
retiros mas:: emenganei ...a gente foina:: na sexta à noite se eu num me engano...foi na 
sexta à noite ...passou o sábado... minto...agente foi no sábado à noite...” (p. 26. Narrativa 
de experiência pessoal. Parte oral. Ensino superior) 

 

Fonte: D&G Natal. 
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Fonte: D&G Natal. 

 

 

Amostra (29) 

 

“quando a massa ta pronta... antes de eu colocar no for/no forno... eu pego a... a forma 
debolo... passo manteiga... né... pra ela num grudar... passo manteiga... passo:: eu 
polvilho com trigo... pra ela também num queimar né...na vasilha... num ficar pregado na 
vasilha...aí coloco o:: a massa... né... na:: na forma... depois que eu coloco a massa aí é 
que eu vou...coloco recheio... aí eu coloco o recheio no centro do bolo...” (p. 32, relato de 
procedimento. Parte oral. Ensino superior) 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (30)  

 

“cada prato diferente... então ele resolveu... ele... como ele viu que ia descer muita coisa 
ainda no... naquele almoço... ele resolveu ir comendo pequenas porções para não passar 
vergonha... de cada prato que iam servindo ele ia comendo pequenas porções...ele saiu 
uma ristocrata pelo que eu pude perceber...” (p.46. narrativa recontada. Parte oral. Ensino 
superior) 

 
Fonte: D&G Natal. 

Amostra (31) 

 

“...fiquei com ele e ele aceitou...aí quando foi noutro... noutro dia... que eu me encontrei 
como Alexandre...aí ele... “é... você foi pro interior nem me disse... num seio quê... eu acho 
que você passou chifre em mim”...desse jeito sabe? aí eu...“passei”...bem cínica assim... 
olho... sabe? aí ele fez...“eu num acredito”...” (p. 106. Narrativa de experiência pessoal. 
Parte oral. Ensino médio) 

 

Fonte: D&G Natal. 

Amostra (32) 

 

“... minha mãe já passou por poucas e boas...aí depois desses dois acidentes... ela fica com 
medo ... né? Qualquer coisinha assim... ela fica ...” (p. 103. Narrativa de experiência 
pessoal. Parte oral. Ensino médio.)  

 

Fonte: D&G Natal. 

Estes foram alguns dos sentidos percebidos no corpus analisado (D&G 

Natal). De modo que ainda tantos outros sentidos estão sendo incorporados e 

utilizados pelos falantes, como por exemplo: 
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Fonte: Facebook 

 

Embora essa ocorrência não esteja presente no corpus em estudo, ainda 

assim percebemos a atualização deste sentido com muita frequência. 

Principalmente pelos jovens quando querem se reportar ao aspecto surpresa no 

nível máximo.  

Estes foram alguns exemplos dentre diversas outras formas de evidenciar 

suas intenções no ato comunicativo. Desse modo, e diante do exposto, não 

podemos olhar para os alunos e tentar cristalizar nas mentes deles a definição de 

verbo, sem levar em consideração o contexto em que esse verbo está inserido. A 

estrutura não pode estar distante do aspecto semântico, pois são faces que se 

completam.  

Se fossemos considerar como princípio de análise apenas o sentido 

prototípico do verbo passar, que é de movimento, estaríamos desconsiderando 

inúmeras outras manifestações que esse verbo nos possibilitou nas situações 

concretas interativas apreciadas no Corpus.  

 A teoria da Linguística Funcional Centrada no Uso, como o próprio nome 

sugere, volta-se para a função a partir do uso dos elementos linguísticos, e 

constituiu-se como uma teoria de extrema importância para o ensino de língua 

portuguesa. Pois elanos aponta caminhos diversificados de possibilidades de se 

pensar o fenômeno linguístico, partindo do contexto linguístico para a situação 

extralinguística. Ou seja, considera os dois aspectos, levando-nos a perceber 

também as motivações cognitivas implicadas no momento do uso da língua.  

Estudar verbo, partindo dos contextos de situações dos quais os falantes 

participam, faz mais sentido, uma vez que estamos estudando a língua viva e em 

funcionamento. Este estudo sobre o verbo passar, em particular, fornece algumas 

contribuições para o ensino de língua portuguesa, não apenas no que diz respeito a 

se perceber a semântica do verbo ou o contexto de produção em que o verbo está 

inserido, mas torna-se relevante no tocante a aspectos presentes na própria 
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gramática. Pois, em se tratando de verbos, quem nunca ouviu falar em 

transitividade? Esse aspecto é visto, nesta pesquisa, com outra “roupagem 

advogada”,através de dois teóricos funcionalistas. Não significa dizer que 

deveriamos, de imediato, apresentar os dez parâmetros proposto por Thompson e 

Hopper (1980) aos alunos em sala de aula, pois sabemos que o processo de 

mudança, seja qual for o segmento, é demorado e não imposto de forma radical. 

Mas só o fato ou o passo inicial ser o de analisar a questão da transitividade, 

considerando toda a oração e não olhando mecanicamente apenas para o verbo, já 

é um ganho.  

O verbo nesta pesquisa foi analisado quanto à transitividade com base nos 

dez parâmetros citados e explicados no capítulo teórico. Esses princípios nos 

possibilitaram ver outros aspectos geralmente esquecidos quando o assunto é a 

transitividade, como os participantes envolvidos, a agentividade do sujeito, o 

afetamento do paciente e aspectos relacionados ao próprio verbo (por exemplo: se é 

de ação ou não, se esta ação está no passado ou não, se é afirmativa ou não, se 

acontece em um cenário real ou não, etc). Aspectos como estes são importantes 

porque nos fazem refletir sobre o funcionamento da oração, sobre as 

circunstânciasde produção, bem como sobre o uso e os efeitos que elas provocam.  

Nesse sentido, falamos em níveis ou graus de transitividade. Assim, a teoria e 

este estudo propõemuma reclassificação dos verbos, não no sentido de mudança de 

nomenclatura, mas em termos de aspectos analíticos. Propomosclassificar os verbos 

numa escala de alta ou baixatransitividade, e não como transitivos diretos, indiretos, 

diretos e indiretos ou intransitivos. O que se encaminhará para algo mais 

significativo. Pois os alunos,nas suas interações sociais, levam em consideração 

todos os fatores relatados no parágrafo anterior. Desta feita, porque não considerar 

isso nos momentos de análise linguística em sala de aula? 

Oprincípio de marcação também traz acréscimos ao ensino de língua 

portuguesa,em se tratando da categoria gramatical verbo. O princípio de marcação 

nos leva a refletir sobre os tempos e modos verbais, e, consequentemente,ao 

porquê dos alunos sentirem dificuldades em utilizar, tanto na língua falada quanto na 

língua escrita, os verbos nas formas verbais de outros tempos e modos diversos do 

presente. Por exemplo, por que é mais corriqueiro e fácil usar a forma verbal 

(PASSAR – PASSA –PASSO –PASSOU) ao invés de (PASSÁSSEMOS - 

PASSARIA)?. Para entendermos isso, o princípio de marcação nos diz que uma 
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categoria é considerada marcada quando for cognitivamente e estruturalmente maior 

ou mais complexa e menos frequente. É o que justamente ocorre com os demais 

tempos verbais, pois o presente e o passado por serem tempos mais usuais são, 

portanto, menos complexos e menores em sua forma.  

A razão do não uso corriqueiro dos demais tempos e modos verbais pelos 

alunos não é uma questão de não saber se expressar ou do não domínio do código 

linguístico, mas sim uma questão que vem das próprias relações interativas e do 

custo cognitivo envolvido para tais usos. Então, o professor não pode apenas 

considerar a repetição dos mesmos termos ou tempos e modos verbais como falta 

de vocabulário apurado ou algo desta natureza, é preciso perceber alguns fatores 

internos a este processo.  

O professor pode ainda, partindo do princípio de marcação, levantar a 

questão do discurso formal e da conversação ou discurso informal, fazendo os 

alunos refletirem a partir das suas próprias experiências comunicativas, as 

diferenças entre ambos, no sentido de qual dos dois tipos de discurso é mais 

marcado (mais complexo; bem estruturado e com tendência a ser menos frequente e 

por quê?), e dentro de cada instância de discurso observar quais os elementos 

linguísticos eles costumam utilizar com frequência, ou quais os de maiores 

dificuldades e observar as motivações que os levam a isso, pois como pontua Givón 

(1995) algumas categorias podem ser marcadas em um contexto e não-marcadas 

em outro. Desse modo, estarão de fato estudando/apreciando a língua de forma viva 

dinâmica e maleável, tal como em essência ela é.  

Outro aspecto que causa dificuldade na mente dos alunos nas aulas de língua 

portuguesa, especificamente no tocante a análise linguística, é a questão da 

ordenação sintática das orações. Vimos, então, na perspectivação, que é outro 

princípio que está ligado a categoria de marcação, uma maneira de entender o 

porquê de os alunos sentirem dificuldades de analisar orações cuja ordem não 

obedece à sequência linear prototípica sujeito-verbo-objeto (S-V-O). Segundo esse 

princípio (já mencionado dentro das categorias de análise da teoria, no capítulo 2) o 

falante no momento de comunicação tende a marcar linguisticamente seus 

enunciados. Para tanto, utiliza alguns mecanismos de enfoque ou relevo, um deles é 

a ruptura na ordenação das orações em suas formas convencionais, assim, o falante 

ao relatar sobre coisas simples ou das quais o agrada, ele tende a utilizar a 

ordenação linear (S-V-O), já quando sereporta às coisas mais complexas, ele 
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quebra a expectativa e topicaliza o que considera principal, ou seja, aquilo que quer 

dar destaque.  

Essa complexidade resultado dessa topicalização de informações 

(mensagens) complexas que o falante deseja enfatizar, também é sentida no 

momento de analisar essas orações nas aulas de língua portuguesa, causando certa 

confusão e descontentamento por parte dos alunos. O professor não deve continuar 

insistindo que o seu aluno faça certos tipos de análise, sem antes refletir com eles 

sobre alguns aspectos envolvendo essa ruptura na ordenação, e fazendo-os refletir 

que eles mesmos mudam a ordenação quando sentem necessidade para isso, só 

que não percebem. O professor deve mostrar que até casos como estes, 

considerados “difíceis” para eles, nada mais são do que a língua em sua múltipla 

funcionalidade.  

Outro fator importante na pesquisa e de colaboração para o ensino de língua 

portuguesa,embora não esteja diretamenteligado ao objeto aqui estudado, visto que 

não utilizamos como categoria analítica desta pesquisa, mas que está posta na 

teoria,diz respeito ao princípio dainformatividade, principalmente no que concerne a 

produção de textos escritos pelos alunos, pois nestas fases de produção, 

percebemos que o aluno apresenta dificuldades com relação a sobre o que escrever 

e principalmente selecionar e dosar o que precisa ser escrito para que ele possa 

alcançar os seus objetivos comunicativos. Geralmente não se pensa e nem se 

reflete com os alunos sobre como fazer o seu texto “digamos” funcionar, no sentido 

não só da organização das formas (aspecto ortográfico), mas da organização das 

suas expressões, ou seja, atentar para como a junção ou como o emaranhado 

dessas organizações será percpectivado pelo interlocutor.  

Não significa dizer que estamos apresentando receitas para o bem escrever, 

mas maneiras do aluno refletir sobre suas próprias produções e sobre os 

mecanismos utilizados no momento destas produções. Ao que parece, é na 

oralidade que as informações são ditas ou “passadas” com mais fluidez e os 

propósitos são alcançados com mais leveza.Já com relação à escrita, boa parte dos 

estudantes afirma que sentem dificuldade de se expressarem nessa modalidade, 

devido à rigidez envolvida no processo.  

Esperamos que os objetivos deste capítulo tenham sido alcançados, pois 

pretendemos com essas poucas considerações plantar em cada docente, estudante 

ou qualquer apaixonado pela língua portuguesa, novas possibilidades de estudar as 
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categorias gramaticais, seja a dos verbos ou qualquer outra. De modo a ampliar 

seus horizontes para que possamos ter um ensino mais efetivo e significativo para o 

aluno e para todos, pois “ensinar” /estudar a língua materna sem acompanhar o seu 

uso efetivo ou as funcionalidades para as quais deve servir, não faz muito sentido.  

Pensando numa maneira de contribuir para a prática de ensino de classes 

gramaticais em sala de aula, sentimos a necessidade de elaborar uma proposta que 

funcionará como sugestão para o professor, exposta logo a seguir:  

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

“PENSAR E PASSAR A ANALISAR VERBOS!” 

 

          Essa proposta é destinada aos alunos do Ensino Médio (mas pode ser 

adaptada a outros níveis de ensino) e tem como objetivo analisar a categoria de 

verbos sobre padrões linguístico-discursivos e semântico-pragmáticos, comungando 

com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006, p. 27), ao 

afirmar que “o papel da disciplina Língua Portuguesa é o de possibilitar, por 

procedimentos sistemáticos, o desenvolvimento das ações de produção de 

linguagem em diferentes situações de interação”. Ou seja, procuramos também com 

essa proposta de análise promover a utilização da língua na oralidade e na 

escritaatravés dos diferentes gêneros que circulam no meio social.  

          Para o desevolvimento da nossa proposta, consideramos a eleboração dos 

objetivos como elementos de suma importância antes de qualquer análise ou 

atividade, pois sem objetivos, dá a impressão de que as coisas foram feitas por 

fazer, sem finalidades a serem alcançadas e, em se tratando de prática de 

ensino/aprendizagem, não há como não traçar metas para o alcance do sucesso do 

que está sendo trabalhado.   

Quanto a preparação da proposta, no primeiro momento, serão traçados os 

objetivos. O segundo ponto é a escolha dos textos, independente do eixo, seja 

literatura, gramática, produção de texto (gêneros diversos), a escolha do material é 

muito importante, pois deve levar-se em consideração o público, a faixa etária, o 

grau de abstração dos alunos.  

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 Para esse momento introdutório da aula sobre verbos, escolhemos, para esta 

proposta, dois textos que falam sobre o papel da Floresta Amazônica, publicado in: 

Retrato do Brasil. Belo Horizonte: Manifesto, 2006. p. 444.  

 

TEXTO 1 

 

 

 

Professor!! No inicio da aula é recomendado fazer uma 

reflexão a cerca das classes de palavras de modo geral, 

enfatizando que a classe gramatical de uma palavra não 

é fixa e que depende das relações que ela estabelece 

com outras palavras com as quais se combinam para 

constituir os enunciados. Para só após adentrar na 

categoria dos verbos.  

 

TEXTO 2 
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Professor! Você como mediador da proposta deve instigar a participação 

dos alunos, levantando questionamentos, por exemplo, nesta questão você 

poderá levantar algumas  indagações: Tem função de um participante? de 

um verbo? de um complemento?. E dependo das respostas, vá sondando 

qual o conceito que seus alunos têm de verbo.  

 

Objetivos: 

 Ler e interpretar os textos; 

 Estabelecer relações semânticas entre os dois textos e reconhecer a 

importância dos verbos; 

 Sondar o que os alunos entendem por verbo.  

 

 

 

 

 

 

 

Exercício  

1. Após uma primeira leitura, identifique o tema dos textos, ou seja, de que 

tratam os textos, qual o foco central, lembrando que o título é diferente do 

tema. 

 

2. Leia novamente os textos, fazendo grifos das partes centrais e periféricas, ou 

seja, das ideias relevantes e as secundárias, tentando estabeler uma ordem 

do que é mais importante e principal.  

 

3. Posicione-se criticamente, organizando suas próprias ideias, se discorda ou 

não das informações apresentadas, com base em seus conhecimentos 

prévios sobre o assunto. 

 
4. Você concorda que as palavras omitidas no primeiro texto comprometeram o 

sentido geral? Porque?  

 
5. Reflitam sobre a função que essas palavras exercem no texto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro professor, outros textos também podem ser utilizados. A 

leitura pode ser silenciosa/individualmente ou de forma 

conjunta. Lembre-se: Adeque a proposta a sua realidade e 

busque deixá-los curiosos, não diga logo de início o que 

solicitará ao final da leitura... as atividades abaixo mostrarão 

mecanismos para que seus alunos comecem a análise. 
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6. Reescreva o primeiro texto, preenchendo as lacunas com palavras que 

tenham sentido equivalente ao contexto temático percebido, ou seja, 

preencham esses espaços com palavras que completem o sentido do texto, 

como aconteceu no texto II 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Outros textos ilustrativos e outros gêneros também são convites lançados 

pela nossa proposta, principalmente aqueles veiculados em redes sociais, pois são 

bastante interessantes e chamam a atenção dos alunos. Servindo,assim, de veículo 

para a análise linguística. Para tanto, selecionamos alguns textos retirados do 

(google imagens) para mostrar as facilidades em encontrar material para análise, os 

quais apresentam-se enumerados logo abaixo: 

 

TEXTO TEXTO II 

  

 

Professor!! Você tem várias possibilidades de trabalhar esseexercício, 

pode socializar essas questões com os alunos ou trabalhar uma por 

uma, lendo e solicitando que realizem cada etapa. Fica ao seu critério. 

Explore o máximo a participação dos alunos. Ao final, dependendo do 

tempo, peça para que leiam seus textos para os colegas, possibilitando 

ao aluno o contato com opiniões diversas. Se quiser dar mais ênfase à 

atividade, procure temáticas interessantes para instigá-los. Se não 

quiser, invista no seu entusiasmado, motive-os!! 
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TEXTO III 

 

 

 

TEXTO VI 
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TEXTO V 

 

 

 

 

 

 

TEXTO VI 
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Objetivos  

 Reconhecer a característica de cada gênero; 

 Identificar a finalidade;  

 Compreender o modo pelo qual o contexto de produção, perfil de 

interlocutores e meio de circulação, ou seja, de que modo o contexto 

discursivo chega a afetar a estrutura; 

 Saber a importância da escolha dos elementos linguísticos adequados a cada 

tipo de gênero; 

 Perceber os diferentes sentidos, usos e funções do verbo “passar” nos textos 

em análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO VIII TEXTO VII 

Os gêneros são ótimas opções para se trabalhar análise 

linguística. Estamos cada vez mais imersos na tecnologia e 

principalmente atentos ao que veicula na internet. 

Professor!!!!! Novos gêneros estão surgindo e o seu aluno 

está em contato com eles diariamente. Use os textos das 

redes sociais a favor do aprendizado!!!! 
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Exercício 

 

1) Formem grupos de leituras para análise dos gêneros apresentados pelo 

professor e escolham um gênero; 

 

2) Primeiro leiam e depois indiquem a finalidade de cada gênero escolhido pelas 

equipes;  

 

3) Cada componente da equipe deve pensar e conversar com os colegas sobre 

os seguintes elementos: contexto ou meio de circulação, público alvo ou 

leitores previstos, elementos linguísticos que chamaram a atenção pela carga 

semântica ou pelo destaque dado pelo autor, e que tipo de linguagem foi 

empregada;  

 

4) Após esse momento, cada grupo é instigado a pensar sobre a semântica do 

verbo “passar” no gênero escolhido, verbo este que está presente em todos 

os gêneros apresentados pelo professor; 

 

5) Para o restante da turma, cada equipe irá tentar fazer uma espécie de análise 

sobre o verbo em questão, observando: participantes envolvidos, sentido do 

verbo junto ao propósito comunicativo, perceber a função deste verbo (se é 

de ação ou caracterizar-se mais como um estado ou um processo) e levantar 

questionamentos sobre isso para o restante da turma.  

 

6) Ao final de todas as análises feitas pelas equipes, é hora do debate sobre a 

categoria de verbo, trazendo inclusive a definição normativa a respeito. Para 

que os alunos possam refletir sobre o tema e tentar formar seu próprio 

conceito sobre esta categoria tão importante na língua portuguesa.  
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  Estas são apenas algumas sugestões de atividades, dentro de uma gama de 

possibilidades, pois a ampliação do conhecimento e a criatividade são importantes 

para qualquer professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se: Novos gêneros estão surgindo, mas os textos ditos 

“mais escolarizados” também são de grande importância. Nos poemas, por 

exemplo, encontramos uma vastidão de possibilidades de analisarmos o 

fenômeno linguístico. Transforme suas aulas em bons momentos de 

aprendizagem! Você pode sugerir que seus alunos tragam textos (poemas 

ou de outras naturezas) para a partir deles iniciar  a análise da categoria 

gramatical que deseja, partindo sempre da funcionalidade dela dentro dos 

textos.  

Você pode ainda, aproveitando a influência das redes sociais, como 

uma forma de dinamizar e chamar a atenção dos seus alunos, solicitar ou 

criar (utilizando cartolinas ou outros materiais disponíveis na sua realidade 

de ensino), uma espécie de página do facebook, onde seriam anexados os 

textos para análise em cada aula. Seja, além de pesquisador, um constante 

observador e crítico de sua própria prática docente.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Estudar categorias gramaticais partindo do funcionamento da língua é algo 

extremamente rico para quem o faz, pois neste processo de apreciação do verbo 

passar, a partir de situações interativas reais, podemos perceber que muitas 

questões envolvidas no processo de ensino/aprendizagem das categorias de verbo, 

à luz do normativismo, precisam ser revistas. 

  Sabemos que o ensino tradicional trouxe ricas contribuições para a 

formulação das teorias, e que foi por meio dele que muitos de nós fomos 

“educados”, mas é preciso priorizar e estabeler o real propósito das aulas de língua 

portuguesa (que deveria ser: fornecer meios para o aluno desenvolver e utilizar a 

língua materna de forma eficiente nos vários contextos comunicativos). Assim 

sendo, não há maneira mais propícia para o aluno saber utilizar a língua do que 

observando os contextos em que ela acontece. O mecanismo de regras “maçantes” 

da gramática fora dos contextos de produção e usos, podem até ter funcionado 

durante muito tempo, mas é preciso considerar que a língua não é estática. Tanto 

ela como seus usuários se atualizam e utilizam mecanismos linguísticos com base 

nas necessidades interativas. Sendo assim, é necessário a atualização, também, do 

modo como as categorias gramaticais estão sendo estudadas.  

  Objetivamos, nesta pesquisa, analisar as construções com o verbo passar na 

modalidade oral e escrita da cidade do Natal, observando esse verbo sob a ótica da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), considerando os aspectos 

cognitivos, sintático-semântico e discursivo-pragmático do referido verbo nas 

situações interativas. Com o intuito de constatar as possíveis divergências com 

relação às construções do verbo passar na Gramática Tradicional (GT) e nas 

situações de uso.   

  A Linguística Funcional Centrada no Uso nos possibilitou investigar a 

estrutura gramatical do verbo passar a partir dos usos em contextos específicos 

presentes no corpus D&G Natal. Levando em consideração aspectos como 

modalidade da linguagem (Fala/Escrita); nível de escolaridade (Ensino Superior; 

oitava série do ensino fundamental; quarta série do ensino fundamental e 

alfabetização) e tipos textuais (NEP, NR; DL; RP; RO) 

  O Capítulo teórico nos possibilitou ver todas as categorias analíticas da LFCU 

e alguns apontamentos, mesmo que de forma superficial, da Gramática de 
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Construções, bem como o aspecto da transitividade oracional e sobre a 

gramticalização. De modo a possibilitar aos leitores uma visão geral dos 

pressupostos advogados pela teoria, ficando o convite para o leitor se estimular a 

pesquisar, partindo de alguns desses princípios ou categorias.  

  O capítulo sobre verbos nos fez perceber o quão importante é analisar as 

definições das categorias gramaticais de modo criterioso, pois tendenciamos a 

aceitar muitas das categorias propostas nos compêndios gramaticais, sem pararmos 

para fazer uma reflexão sobre que aspecto estão priorizando ou sobre qual 

perspectiva esses autores estão apresentando.  

  Para bem ilustrar os resultados da pesquisa em pauta, são retomados os 

objetivos específicos com os respectivos resultados. 

  No capítulo da análise e discussão dos dados, pudemos verificar os 

resultados obtidos. Inicialmente contabilizando as ocorrências do verbo passar no 

corpus, constatamos 361 ocorrências do verbo. Vendo a questão da modalidade, 

verificamos que o verbo passar é mais recorrente na língua falada com 311 

ocorrências e de modo menos expressivo na escrita, com apenas 50 ocorrências. 

No quesito níveis de ensino, constatamos um aumento gradativo que acompanha a 

gradação dos níveis de escolaridade. Os alunos pertencentes ao ensino superior 

são os que mais fazem uso da construção com o verbo passar em suas interações 

comunitcativas, contabilizando um total de 115 registros na língua falada e 18 na 

língua escrita, seguido dos demais níveis de ensino: Ensino médio (fala = 100 

ocorrências; escrita = 07); oitava serie do ensino fundamental (fala= 69 ocorrências; 

escrita 20); quarta série do ensino fundamental (fala = 13 ocorrências; escrita = 05) e 

na alfabetização (fala = 14; escrita = 00). 

  Quanto aos tipos textuais, as construções com o verbo passar são mais 

recorrentes na narrativa de experiência pessoal, somando um total de 119 

ocorrências (sendo fala: 102; escrita: 17) e relato de oponião com 80 ocorrências, 

(destas, fala 75; escrita 05), seguida de relato de procedimento com 67 ocorrências 

(fala 55; escrita = 1) ; narrativa recontada com 59 ocorrências (fala: 59, escrita: 09) 

e, por último, descrição de local com apenas 36 ocorrências (fala: 29; escrita: 07). 

Constatamos, deste modo, que os natalenses utilizam as construção com o verbo 

passar quando se reportam a falar sobre alguma experiência ou relatar a sua 

oponião sobre algo.   

  Pertimiu também verificarmos os diversos sentidos que este verbo apresenta, 
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pois no Corpus foi constatado 40 acepções do verbo, sendo a mais recorrente a que 

expressa sentido de ficar e estar. Já no tocante à função gramatical, ocorrem seis 

funções (ação-processo, processo, ação, estado, auxiliar, e verbalizador) em que a 

mais recorrente é a função gramatical de verbo de estado.  O que implica, segundo 

a gramaticalização, a possíveis processos de mudanças, pois os sentidos e funções 

prototípicas do passar como verbo de ação dá lugar a outros sentidos e funções 

apreciados no corpus. 

  Através de uma análise limitada das transitividades das orações que contém o 

verbo passar, podemos verificar que há divergências quanto a maneira de analisar o 

aspecto da transitividade. E apoiados nos dez parâmetros propostos por Hopper e 

Thompson (1980),podemos dizer que a transitividade recai sobre o verbo passar 

emgraus, e com base em toda a oração.  

  Optamos também por analisar, de modo também limitado, a questão da 

estrutura argumental da construção com o verbo passar, partindo da Gramática de 

Construções. Esta evidenciou a importância de analisar a oração partindo dos 

papéis dos participantes e dos papéis argumentais da construção.  

  Essas duas análises foram feitas com o intuito de apresentar, mesmo que 

sucintamente, a aplicação do que foi explicitado nas considerações sobre estes dois 

aspectos.  

Esse estudo promoveu dados importantes para a descrição do português 

brasileiro, em especial, no que concerne ao uso efetivo do verbo passar na língua 

falada e escrita dos natalenses. Pois tendo em vista os propósitos que nortearam a 

base desse estudo, acredita-se que, de modo geral, os objetivos foram cumpridos, 

visto que, constatou-se, nas amostras coletadas, o uso produtivo do verbo passar 

pelos informantes em diversos contextos de uso e em sua múltipla variedade, em 

que outras funções e sentidos foram percebidos, além da prototipicamente marcada 

pela (GT). Esse fato atesta a fluidez da língua, e o quanto ela é moldada a todo 

instante pelos (falantes) natalenses para atender às suas necessidades 

comunicativas.  

A partir da análise do uso efetivo dos textos presentes no corpus analisado, 

foi possível verificar a pertinência dos fatores sintáticos, discursivos, pragmáticos e 

semânticos, que envolvem a prática discursiva desses informantes. 

Mediante isso, evidenciamos a necessidade de um tratamento 

didático/escolar mais flexível com relação aos novos usos (sentidos e funções) que 
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integram a gramática de uma língua. Para tanto é imprescindível que as instituições 

educacionais brasileiras de ensino proporcionem ao aluno um conhecimento 

diversificado acerca da realidade linguística do país, adequando o ensino de Língua 

materna à realidade da sala de aula. Observando e estudando a língua partindo do 

uso efetivo que ela tem pelos falantes em situações reais de interação. As 

instituições precisam dar apoio ao desenvolvimento de atividades que contemplem a 

variação e mudança linguística, com o intuito de fomentar no alunado um 

conhecimento reflexivo e produtivo acerca dos usos linguísticos.  

Com base nos resultados discutidos, nesse estudo, percebemos a 

reafirmação da concepção de língua mutável, maleável, dinâmica e adaptativa em 

que as estruturas gramaticais não se fixa em um sistema fechado em si; pelo 

contrário, a gramática, no viés funcionalista enfatizado nesta pesquisa, é moldada a 

partir do uso em situações reais de comunicação e refletida nas estratégias usadas 

pelos falantes da língua em suas práticas discursivas. 

 Esperamos que este trabalho possa fomentar uma reflexão acerca das 

práticas pedagógicas que norteiam o ensino de língua materna, no tocante ao 

ensino de novas práticas, especialmente, no que diz respeito aos estudos 

gramaticais. Que o aluno possa perceber que o discurso ea gramática são 

complementares e não excludentes, que é preciso essa relação de parceria e de 

continuidade entre ambos. Com o intuito de contribuir para melhorias nas 

habilidades linguísticas dos alunos.  

Além disso, almejamos que esta pesquisa sirva de referência para outros 

estudos na área da linguagem, especialmente  para os estudos de cunho 

funcionalista, em que compreende a língua como um sistema dinâmico, e uma 

estrutura fluida, proveniente e sujeita às pressões de usos.   
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