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RESUMO 

 

GERÚNDIO ADVERBIAL: ESTRUTURA ARGUMENTAL E PROCESSAMENTO 

JULIANA TERCIOTTI MAGRO 

 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do titulo de Mestre em Linguística. 

 

Ao observar as orações gerundivas adverbiais é possível perceber que elas se subdividem em 

dois grupos. Cada um deles se comporta de maneira diferente face a testes de constituintes e, 

além disso, possuem diferentes propriedades internas. A distribuição sintática e as 

propriedades de cada um destes subgrupos já foram estudadas por diversos autores. No 

entanto, há uma lacuna no que diz respeito ao que, de fato, as diferencia, que justifica esta 

pesquisa. Com o auxilio de testes de leitura automonitorada, foi possível observar diferenças 

entre estas orações que não teriam sido vistas, se não experimentalmente. Assim, pôde-se 

perceber que há uma diferença fundamental entre estas orações que não é semântica, mas 

sintática: é vista na estrutura argumental dos verbos que as envolvem. Os verbos do grupo que 

se adjunge a posições baixas sempre projetam um argumento externo. No outro grupo, 

adjungido a posições mais altas, os verbos não são mergidos com esta posição de 

especificador de vP. Nesta dissertação, mostro, então, o processamento destas sentenças. Ao 

observar seu curso temporal, pode-se afirmar que o que faz com que haja tempos médios de 

leitura distintos para cada tipo de verbo é sua estrutura argumental e não outros fatores, como 

controle obrigatório. Assim, é possível concluir que a estrutura argumental dos verbos 

envolvidos nestas gerundivas desempenha um papel fundamental em sua constituição. 
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ABSTRACT 

 

GERÚNDIO ADVERBIAL: ESTRUTURA ARGUMENTAL E PROCESSAMENTO 

JULIANA TERCIOTTI MAGRO 

 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 

 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do titulo de Mestre em Linguística. 

 

Adverbial gerund clauses are subdivided into two groups. Each behaves differently under 

constituency tests, and they also have different internal properties. The syntactic distribution 

and the properties of these clauses have already been studied by several authors. However, 

there are questions concerning what makes these sentences behave differently in the first 

place. It is these questions that are addressed in this thesis. The differences between the types 

of clauses were investigated using two self-paced reading tests. The experiments indicated 

that the differences are not semantic, but syntactic: they are related to the argument structure 

of the gerund verbs. One of the groups is adjoined to a higher position; the verbs that 

constitute this group do not project an external argument. The verbs of the other group, 

adjoined to lower positions, are always merged with a vP specifier. In this thesis I study the 

processing of adverbial gerunds. Differences in the average reading-time of the two verb 

types indicate that argument structure, rather than other factors like obligatory control, 

explains the difference in their syntactic behavior.  

Key-words: Experimental Syntax, Psycholinguistics, Adverbial Gerund 
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INTRODUÇÃO 

 

As orações gerundivas adverbiais mostram um comportamento distinto em 

relação a vários aspectos. Estas diferenças apontam para a existência de dois subgrupos 

dentro destas orações que têm sido tratados de maneira distinta por diversos autores ao 

longo dos anos. Britto (1994), ao analisar um corpus de língua falada, percebe estes 

grupos e os diferencia de acordo com a sua semântica. Lobo (2001, 2002, 2006) com base 

em outros trabalhos (FERNÁNDES LAGUNILLA, 1999; QUIRK et. al., 1985), propõe 

uma distinção sintática, nomeando estas orações como gerundivas periféricas (1) e 

gerundivas integradas (2). 

 
 

(1) Estando atrasado, João tomou um táxi. 

 
(2) Maria abriu a porta usando um grampo de cabelo. 

 
 
 

Como o próprio nome sugere, as gerundivas periféricas estariam adjungidas a uma 

posição mais alta à sentença matriz, como TP ou CP, enquanto, nas integradas, esta 

adjunção seria mais baixa, a VP. Esta diferença se reflete imediatamente na posição 

típica   destas sentenças em relação à matriz: as periféricas ocupam a posição inicial (3) e as 

integradas, a posição final (4). 

 
 

(3) Sendo muito feliz, José sempre sorri. 

 
(4) Marina se sente realizada jogando vôlei. 

 
 
 

Além disso, ao serem clivadas, as periféricas mostram resultados agramaticais (5), 

ao contrário das integradas (6). 
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(5) *É sendo muito feliz que José sempre sorri. 

 
 
(6) É jogando vôlei que Marina se sente realizada. 
 
 

Somando-se a estas diferenças, os dois grupos ainda diferem com relação a vários 

testes de constituintes. Há diferenças também em relação a propriedades internas destas 

orações, como o fato de as periféricas admitirem sujeitos expressos (podendo eles serem um 

DP ou um pronome), sujeitos nulos, ou, ainda, não terem um sujeito. Ao contrário delas, as 

integradas admitem apenas sujeitos nulos (cf. seção 1.1.3). 

Vemos, então, que existem várias diferenças entre estes dois tipos de gerundivas 

adjuntas. Sabemos que estas diferenças existem e que estas gerundivas estão adjungidas a 

posições sintaticamente distintas, porém, não fica claro qual é o fator que engatilha um 

licenciamento distinto para estas gerundivas. 

Neste trabalho, argumento que as diferenças entre estes grupos são estritamente 

sintáticas e não semânticas. As periféricas são constituídas apenas por verbos que carecem de 

um argumento externo: construções de cópula (7), inacusativos (8) e meteorológicos (9). 

Como se pode prever, o contrário ocorre para as integradas: estas possuem estruturas 

argumentais que licenciam um argumento externo, com verbos transitivos (10) e inergativos 

(11) 

 

(7) Sendo apressada, Maria nunca fica tranquila. 

 

 
(8) Nascendo prematuro, o bebê teve de ficar no hospital.  

 

(9) Chovendo torrencialmente, não pude sair de casa. 

 

(10) Joana aproveitou o feriado tomando banho de sol. 
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 (11) Vanessa conquistou a todos sorrindo com alegria. 

 
 

Num primeiro momento, acreditava que os verbos psicológicos também faziam 

parte das gerundivas periféricas. No entanto, estes verbos constituem uma classe mista de 

acordo com esta classificação. Isto ocorre porque possuem construções diversas: o sujeito 

pode tanto nascer numa posição mais baixa, quanto numa posição mais alta. Quando nasce 

em uma posição  baixa,  o  verbo  no  gerúndio  fica  em  posição  inicial,  constituindo  

uma  oração periférica. Quando nasce numa posição alta, a posição do verbo é a final, e a 

sentença se torna uma integrada. 

Com o auxílio de testes de leitura automonitorada, comprovo também que as 

posições típicas de cada uma destas gerundivas propostas por Lobo (2006) são reais 

psicologicamente para os falantes de português brasileiro. Além disso, os testes mostram as 

diferenças entre as propriedades de processamento dos verbos em questão. 

Neste ponto percebemos como a Sintaxe Experimental é uma ferramenta de 

diagnóstico muito importante. Apenas com a utilização de testes em que podemos aferir o 

processamento destas sentenças no momento em que são lidas, sem a interferência 

metalinguística, é possível afirmar que as diferenças de tempos médios de leitura se devem a 

sua estrutura argumental e não a outros fatores, como o controle obrigatório.  

Embora fale brevemente sobre estes assuntos, meu interesse não é o de discutir a 

atribuição de Caso ou a semântica das gerundivas, mas o de explicar o que motiva o 

surgimento de dois subgrupos destas orações. Assim, o objetivo central deste trabalho é 

mostrar que a estrutura argumental dos verbos é que faz com que haja diferenças entre 

integradas e periféricas. 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, 

apresento a estrutura argumental dos verbos que constituem as gerundivas adverbiais, além 
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de uma revisão de dois trabalhos sobre o gerúndio adverbial que considero mais 

importantes; em seguida, apresento quais são as questões que permanecem sem resposta e 

que motivam a pesquisa em questão. No segundo capítulo, apresento os dois experimentos 

de leitura automonitorada que foram feitos para testar as hipóteses levantadas. No 

capítulo seguinte, discuto por que acredito que a diferença entre os verbos dos dois 

grupos de gerúndio é sintática e não semântica, antes de retomar a análise da estrutura 

argumental destes verbos.   Por fim, apresento a conclusão e as direções futuras da presente 

pesquisa. 
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1 GERÚNDIO 

 

Neste capítulo, discuto brevemente a estrutura argumental dos verbos que 

const it uem as o rações geru ndivas estudadas nest a disser t ação.  Em segu ida,  

apresento uma visão geral sobre o gerúndio conforme a proposta de Lobo (2006). A 

autora mostra os principais contextos sintáticos em que o gerúndio ocorre em português 

europeu; em seguida, faz uma diferenciação entre o gerúndio predicativo e o gerúndio 

adjunto para, então, centrar-se neste último tipo de gerundivas que constituem o tema 

central do trabalho da autora, bem como do trabalho aqui apresentado. 

 

Em seguida, na seção 1.2, reporto o trabalho de Britto (1994) principalmente por 

se tratar, inicialmente, de um trabalho de análise de um corpus de língua falada de 

gerundivas adverbiais. A autora encontra, nos registros de língua falada, a mesma 

distribuição proposta por Lobo (2006), com um destaque especial para a realização ou 

não do sujeito nestas orações. Partindo desta análise, Britto discute a atribuição de Caso a 

estas orações e destaco que não é meu objetivo tratar desta problematização. 

 

1.1 ESTRUTURA ARGUMENTAL 

A estrutura argumental dos verbos que constituem as gerundivas adverbiais será 

apresentada nesta seção. As construções abordadas serão: cópula, inacusativos, 

meteorológicos, transitivos, inergativos e psicológicos. No capítulo 3, estas construções serão 

retomadas e, à luz dos experimentos reportados no capítulo 2, as estruturas arbóreas das 

gerundivas serão desenvolvidas. 
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1.1.1 CONSTRUÇÕES DE CÓPULA 

 

As construções de cópula são constituídas por small clauses, ou mini-orações
1
. De 

acordo com Stowell (1995, p. 272), as small clauses assemelham-se a orações desenvolvidas 

em alguns aspectos e diferem-se delas em outros. Uma grande diferença é que elas são 

morfologicamente menos complexas do que orações desenvolvidas. 

Este termo foi introduzido pela primeira vez por Williams (1975) e indica, de acordo 

com Cardinaletti e Guasti (1995, p. 2) um grupo de construções que expressam uma relação 

entre sujeito e predicado
2
. 

 

Figura 1: Relação entre Sujeito e Predicado. Tradução adaptada de Stowell (1995, p. 272) 

 

Ainda segundo Stowell (1995, p. 272), o nódulo “sentença”, acima, pode ser 

reconstruído como um TP, o sujeito como um DP e o predicado como um PredP (ou SC – 

Small Clause), ou um VP. No caso de uma small clause, o predicado será uma SC. No caso de 

uma oração desenvolvida, esse predicado será um VP. 

O sujeito de uma SC nasce no especificador de sua própria projeção, ou seja, numa 

posição abaixo de vP e se move para a posição de especificador de TP para satisfazer o EPP. 

O verbo, por sua vez, nasce em vP (que é defectivo e não possui um especificador) e se move, 

em seguida para T. 

Assim, teríamos, no caso de uma small clause, a seguinte representação
3
: 

                                                             
1
 Manterei, aqui, o termo Small Clause. 
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Figura 2: Representação arbórea de uma estrutura de cópula 

 

O fato de que o sujeito das construções de cópula nasce numa posição abaixo do verbo 

é um traço importante para o estudo em questão. 

1.1.2 INACUSATIVOS 

 

A discussão sobre verbos intransitivos não é nova na área. O ponto principal sobre 

essa discussão é que esta classe de verbos se divide em dois grupos. O primeiro deles seria 

correspondente aos verbos inergativos e o segundo, aos ergativos (ou inacusativos). Grimshaw 

(1987) resume vários pontos que mostram características do que ficou conhecido como “a 

hipótese da inacusatividade”. Transcrevo estas generalizações em (100), a seguir. 

 

(1) Ramificações da inacusatividade 

 

i. Passivização impessoal. Perlmutter (1978) observou que algumas passivizações 

impessoais em alemão não ocorrem com inacusativos. Gedanst é a passiva impessoal de um 

inergativo e gebleven, de um inacusativo 

                                                                                                                                                                                               
3
 Os colchetes indicam o item movido. 
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. 

(2) a. Er wordt hier. Door de jonge  lui veel gedanst. 

‘É dançado muito aqui pelas pessoas jovens.’ 

b. De kinderen zijn  in Amsterdam gebleven. 

‘As crianças permaneceram em Amsterdam.’ 

c. *Er werd door de kinderen  in Amsterdam gebleven. 

‘Foi pelas crianças permanecidas em Amsterdam.’ 

PERLMUTTER (1978) 

 

ii. Seleção de auxiliar. Em italiano, a diferença entre inergativos e inacusativos se 

reflete nos verbos auxiliares que eles selecionam. O inacusativo arrivare seleciona essere, 

“ser”, enquanto o inergativo telefonare seleciona o verbo avere, “ter”. 

 

(3) a. Giovanni arriva / è arrivato. 

‘Giovanni chega/ é chegado’ 

b. Giovanni telefona / ha telefonato. 

‘Giovanni telefone / tem telefonado’ 

(BURZIO, 1986) 

 

iii. Cliticização com ‘ne’. A cliticização do ‘ne’ em italiano também reflete uma 

diferença entre inacusativos e inergativos. ‘Ne’ corresponde a uma subparte do NP e pode ser 

cliticizado do sujeito de um inacusativo, mas não do sujeito de um inergativo. 

 

(4) a. Ne arrivano molti. 

b. *Ne telefonano molti. 
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 (BURZIO, 1986) 

 

iv. Conversão particípio-adjetivo. Alguns verbos intransitivos podem ser convertidos 

para uma forma adjetival em inglês
4
. Muitas vezes isso é tratado como um caso de 

passivização adjetiva. Somente verbos inacusativos podem passar por este processo: 

 

(5) a. Wilted letuce, a fallen leaf. 

‘alface murcha, uma folha caída’ 

b. *run man, *swun contestant’ 

‘homem corrido, competidor nadado’ 

 

Existem outras características levantadas pela autora, mas acredito que é possível ter 

uma visão geral sobre as diferenças entre estes dois grupos diferenciados de verbos 

intransitivos. O que quero pontuar aqui é que os verbos inacusativos não possuem um 

argumento externo. Assim, seu sujeito nasce na posição de argumento interno, como podemos 

observar a seguir, e se move, posteriormente, para a posição de especificador de TP: 

                                                             
4
 Grimshaw se refere ao inglês, mas este fenômeno também acontece em português, como pode ser 

observado na tradução que adicionei após os exemplos da autora. 
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Figura 3: estrutura arbórea de um verbo inacusativo 

 

Além disso, de acordo com Kato (2000) e Figueiredo e Silva (1996), a ordem VS é 

mais aceita por verbos inacusativos, ao contrário dos inergativos, em que essa ordem 

dificilmente é aceita: 

 Chegou a Maria (inacusativo). 

 *Dançou a Maria (inergativo). 

Outra diferença diz respeito ao papel temático que é atribuído a estes verbos. O 

argumento externo dos verbos inergativos recebe um papel temático [+AGENTE]. Já aos 

argumentos internos dos verbos inacusativos, o papel temático atribuído é o de [+AFETADO] 

(cf. DUARTE e LOPES, 2009). 

Da mesma maneira que as construções de cópula, o sujeito dos verbos inacusativos 

também nasce numa posição mais baixa, para, depois, mover-se para uma posição mais alta. 
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1.1.3 METEOROLÓGICOS 

 

Verbos meteorológicos são verbos que denotam condições de clima, como chover, 

chuviscar, nevar, ventar, etc. Estes verbos são conhecidos como predicados de zero lugar, pois 

não tomam nenhum argumento. 

Entretanto, vemos que em línguas como o inglês, estes verbos têm, obrigatoriamente, 

um pronome: 

(6) a. It rained. 

b. It’s snowing. 

Porém, este pronome, it, é vazio semanticamente, pois é apenas um pronome expletivo 

que não recebe um papel temático. Este tipo de pronome existe, nesta e em outras línguas, 

para satisfazer o EPP. 

Assim, assumo que a estrutura de um verbo meteorológico corresponde à estrutura a 

seguir. 

 

Figura 4: estrutura arbórea de um verbo meteorológico 
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No entanto, existem outras questões em aberto e, principalmente, uma questão 

importante a respeito do expletivo em línguas não pro-drop, como o inglês. Svenious (2001) 

argumenta que o expletivo it em verbos meteorológicos pode não ser um expletivo, apoiado 

por Chomsky (1981, p. 323-325), que indica que it se trata de um quasi-argument. Ele pode se 

ligar a um PRO em um adjunto, por exemplo, diferentemente do expletivo there (SVENIOUS, 

2001, p. 4). 

 

(7) a. It often clears up here right after snowing heavily. 

b.  * There is often a party here right after being a wake. 

 

Svenious também mostra outros argumentos para defender que este it, então, não se 

trata de um expletivo, mas de um referencial. De qualquer maneira, há, ainda, outra questão 

em relação ao it: a posição em que ele nasce. Há autores que defendem que ele é 

simplesmente mergido em SpecTP, outros, que este pronome nasceria em SpecvP e, 

posteriormente, se moveria para SpecTP (cf. DEAL 2009, por exemplo). 

De qualquer forma, independentemente destes detalhes, a característica crucial destes 

verbos pertinente a este trabalho é que eles não possuem um sujeito. 

 

1.1.4. TRANSITIVOS 

 

Canonicamente, os verbos transitivos são verbos de dois lugares que possuem, 

portanto, dois argumentos: um argumento externo e um argumento interno. Como podemos 
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observar na estrutura a seguir, o sujeito nasce na posição de especificador de vP e se move, 

posteriormente, para a posição de especificador de TP. Este é o argumento externo do verbo 

que, diferentemente das estruturas que correspondem às orações gerundivas periféricas, nasce 

numa posição mais alta em relação ao verbo, que nasce em SpecVP e move-se para v’. Além 

disso, estes verbos também possuem, obrigatoriamente, um argumento interno. 

 

 

Figura 5: estrutura arbórea de um verbo transitivo 

 

É importante notar que, diferentemente dos verbos contemplados até o momento, o 

sujeito dos verbos transitivos nasce numa posição mais alta, acima do verbo. 

1.1.5 INERGATIVOS 

 

Vimos, em 1.1.2, que os verbos intransitivos se subdividem em duas classes: 

inergativos e inacusativos (ou ergativos). Naquela seção, observamos as diferenças entre elas, 

salientando os verbos inacusativos, já que o objetivo era tratar da “hipótese da 

inacusatividade”. Aqui, então, serão revistas algumas destas diferenças, salientando os verbos 

inergativos. 
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Assumo, aqui, que estes verbos podem ter um complemento cognato a eles, por 

exemplo: 

(8) a. Dormiu uma dormida. 

b. Bebeu uma bebida. 

c. Correu uma corrida. 

d. Nadou uma nadada. 

e. Comeu uma comida. 

 

Ao contrário deles, os inacusativos não podem: 

(9) a. *Nasceu uma nascida. 

b. *Morreu uma morrida. 

c. *Quebrou uma quebrada. 

d. *Brotou uma brotada. 

e. *Floriu uma florida. 

 

Isto acontece porque os cognatos ocupam a posição de argumento interno do verbo. 

No caso dos inergativos, isto pode acontecer, porque o sujeito destes verbos nasce na posição 

de argumento externo e eles não possuem um argumento interno. Assim, é possível 

transitivizar estes verbos, adicionando um argumento interno a eles. Por outro lado, o sujeito 

dos inacusativos já nasce na posição de argumento interno, impossibilitando que um 

complemento seja adicionado na mesma posição. 

Os inergativos respondem de maneira contrária a todos os testes que vimos com os 

inacusativos. Assim, por exemplo, segundo Grimshaw (1987), os inergativos selecionam 

gedanst como a passiva impessoal. 
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(10) a. Er wordt hier. Door de jonge  lui veel gedanst. 

‘É dançado muito aqui pelas pessoas jovens.’ 

b. De kinderen zijn  in Amsterdam gebleven. 

‘As crianças permaneceram em Amsterdam.’ 

c. *Er werd door de kinderen  in Amsterdam gebleven. 

‘Foi pelas crianças permanecidas em Amsterdam.’ 

PERLMUTTER (1978) 

 

No caso da seleção de auxiliar, o inergativo telefonare seleciona o verbo avere, “ter”. 

 

(11) a. Giovanni arriva / è arrivato. 

‘Giovanni chega/ é chegado’ 

b. Giovanni telefona / ha telefonato. 

‘Giovanni telefone / tem telefonado’ 

(BURZIO, 1986) 

Na cliticização, vimos que o sujeito de um inacusativo pode ser cliticizado, mas o 

sujeito de um inergativo, não. 

 

(12) a. Ne arrivano molti. 

b. *Ne telefonano molti. 

 (BURZIO, 1986) 

Por fim, somente os verbos inacusativos podem passar por um processo de conversão 

particípio-adjetivo: 

 

(13) a. Wilted letuce, a fallen leaf. 
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‘alface murcha, uma folha caída’ 

b. *run man, *swun contestant’ 

‘homem corrido, competidor nadado’ 

(GRIMSHAW, 1987) 

 

Outra diferença, também abordada na seção dos verbos inacusativos, diz respeito à 

ordem VS. De acordo com Kato (2000) e Figueiredo e Silva (1996), a ordem VS é mais aceita 

por verbos inacusativos, ao contrário dos inergativos, em que essa ordem dificilmente é aceita: 

 Chegou a Maria (inacusativo). 

 *Dançou a Maria (inergativo). 

Outra diferença diz respeito ao papel temático que é atribuído a estes verbos. O 

argumento externo dos verbos inergativos recebe um papel temático [+AGENTE]. Já aos 

argumentos internos dos verbos inacusativos, o papel temático atribuído é o de [+AFETADO] 

(cf. DUARTE e LOPES, 2009). 

Como foi dito, a principal diferença entre estes verbos é que os inacusativos carecem 

de um argumento externo, assim, seu sujeito nasce na posição de argumento interno. Ao 

contrário deles, os inergativos possuem apenas um argumento externo e nenhum argumento 

interno. 
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Figura 6: Estrutura arbórea de um verbo inergativo 

 

1.1.6 PSICOLÓGICOS 

 

Os verbos psicológicos constituem uma classe mista. Belletti e Rizzi (1988) propõem 

uma classificação tripartite para os verbos psicológicos. Landau (2010) segue esta 

classificação e propõe as estruturas arbóreas para as classes II e III que serão expostas a 

seguir. Segundo essa classificação, estes verbos estariam dispostos na seguinte ordem: 

 

(14) Classe I: Experienciador nominativo, Tema acusativo. 

John loves Mary 

Classe II:Ttema nominativo, Experienciador acusativo. 

The show amused Bill. 

Classe III: Tema nominativo, Experienciador dativo. 

The idea appealed to Julie. 

(LANDAU, 2010, p. 4) 
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 De acordo com a Generalização de Burzio (cf. BURZIO, 1986), um Caso acusativo só 

pode ser atribuído a um argumento interno se também há um argumento externo. Assim, para 

a Classe I, em que o argumento interno recebe Caso acusativo, é necessário que haja um 

argumento externo. Esta estrutura seria semelhante a um verbo transitivo, em que o 

Experienciador merge no especificador de vP e o Tema merge como complemento de V. 

 

Figura 7: estrutura arbórea de um verbo psicológico de Classe I 

 

Para a Classe II, Landau (2010) também assume que se trata de uma classe de verbos 

transitivos. Porém, diferentemente da Classe I, uma preposição nula (marcada por Øψ) 

introduz o Experienciador, como podemos observar na figura a seguir. 
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Figura 8: estrutura arbórea de um verbo psicológico de Classe II (LANDAU, 2010, p.6) 

  

 A terceira e última classe é a única classe em que o sujeito não é mergido na posição 

de especificador de vP. Landau (idem) segue a hipótese padrão de que os verbos da Classe III 

são inacusativos (cf. PERLMUTTER 1983, BELLETTI & RIZZI 1988, LEGENDRE 1989, 

PESETSKY 1995, ARAD 1998, REINHART 2001). O argumento que corresponde ao Tema 

destes verbos não é um Causador, mas um Alvo (“Target/Subject Matter” – T/SM). De acordo 

com o autor, “em línguas em que o marcador dativo não é uma preposição independente, os 

Experenciadores da Classe III também são governados por Øψ, que atribui o Caso dativo” 

(LANDAU, 2010, p. 6). 
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Figura 9: Representação arbórea dos verbos psicológicos da Classe III (LANDAU, 2010, p. 6) 

 

Vemos, então, que os verbos pertencentes às Classes I e II possuem um argumento 

externo, enquanto os verbos da Classe III não, por serem verbos inacusativos. Por esta razão é 

que estes verbos constituem uma classe mista. 

 

1.2 LOBO 2006 

Neste trabalho, Lobo faz, em primeiro lugar, uma diferenciação entre gerúndio 

adjunto e gerúndio predicativo. Em seguida, se detém ao gerúndio adjunto, mostrando as 

diferenças que fazem emergir duas sub-classes destas orações: as gerundivas integradas e as 

gerundivas periféricas, apontando toda a sua distribuição sintática, propriedades internas e 

ocorrências semânticas que ilustram como estas sub-classes se comportam. 

1.2.1 O GERÚNDIO NO PORTUGUÊS: PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS 

 

O gerúndio é constituído pelo tema verbal acrescido do sufixo –ndo, 

tradicionalmente classificado como uma forma verbal não finita. Ao contrário de infinitivos, 

estas formas verbais não ocorrem em posições argumentais, como o particípio. As orações 
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gerundivas também se opõem ao –ing do inglês, que podem ocorrer como complemento 

de verbo ou preposição: 

 
 
 
 
 

(15) a. John enjoyed writing the book. 
 

 
b. *o João apreciou escrevendo o livro. 

 

 
(16) a. After washing his car, John read his newspaper.  

b. *Após lavando o carro, o João leu o jornal. 

(LOBO, 2006, p. 2) 
 
 
 
 
 
 
O gerúndio também não dá origem a nominalizações, ao contrário das formas em –ing 

do inglês: 

 

(17) the breaking of bread.  

(18) a. *o partindo do pão.  

b. o partir do pão. 

 

Apenas orações finitas ou orações infinitivas podem ocorrer como complemento de 

verbo ou de preposição: 

 

(19) a. Penso que o Paulo está doente. 
 

 
b. Penso estarmos todos de acordo.  

c. *Penso indo ao cinema. 
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(20) a. O João abriu a porta sem que eles o vissem.  

b. O João abriu a porta sem eles o verem. 

c. *O João abriu a porta sem eles o vendo 

 

(idem) 

 

Em alguns casos, no  entanto, o  gerúndio parece ocorrer em posição argumental. 

Nestes  casos,  estas  orações  ocorrem  na  posição  de  sujeito  de  determinados  verbos 

predicativos (cf. (21a)) ou na posição de complemento de verbos perceptivos ou de 

representação (cf. (21b)): 

 

(21) a. [a Ana dançando o fandango] era um espectáculo digno de se ver  

b. O Rui viu [a Ana dançando o fandango] 

(idem) 
 

 
Seguindo a distribuição sintática proposta pela autora, o gerúndio pode ocorrer em 

diversos contextos sintáticos. Além de casos pouco produtivos, como o valor imperativo (cf. 

22),  o  gerúndio  pode  ocorrer  como:  i)  adjunto  adnominal, em  que  a  oração  gerundiva 

funciona como modificador restritivo com uma distribuição típica de uma relativa (cf. (23)), 

ii)  em perífrases verbais com auxiliares aspectuais como estar,  vir,  ir,  andar,  começar, 

acabar, continuar, ficar... (cf. GONÇALVES, 1992; OLIVEIRA et al. 2001) (cf. (24)): 

 

 

(22) Andando! 
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(23) a. As caixas contendo produtos inflamáveis devem ser separadas das restantes. 

 

b. As caixas que contêm produtos inflamáveis devem ser separadas das restantes.  

 

(24) a. o Paulo está sorrindo / o Paulo está a sorrir. 

 

b. os meninos vão ficando mais interessados. 

 

c. eles continuam dormindo / eles continuam a dormir.  

 

d. eles vêm dizendo que é preciso alterar a situação. 

 

e. eles acabaram perdendo tudo/ eles acabaram por perder tudo. 

(ibidem, p. 4) 
 
 
 
 
 
 

Além disso, o gerúndio ainda pode ocorrer em iii) gerundivas predicativas; e iv) em 

gerundivas adjuntas. A autora apresenta uma diferenciação entre as gerundivas predicativas 

e as gerundivas adjuntas. Entre várias diferenças, vale notar que as predicativas podem 

sempre serem substituídas pela construção <a+infinitivo> (cf. 25, 26, 27, 28): 

 
 
 
 
 

(25) a. Figo chutando a bola para Ronaldo. 

 b. Figo a chutar a bola para Ronaldo. 
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(26) a. A rainha da Inglaterra cumprimentando a multidão. 

b. A rainha da Inglaterra a cumprimentar a multidão. 

(27) a. O João viu o Paulo cantando. 

b. O João viu o Paulo a cantar. 

(28) a. O João fotografou o filho dormindo tranquilamente. 

b. O João fotografou o filho a dormir tranquilamente. 

 
 
 
 

Ao contrário delas, as gerundivas adjuntas não podem sofrer esta substituição: 

(29) a. Os ladrões arrombaram a porta usando um maçarico. 

b. *Os ladrões arrombaram a porta a usar um maçarico. 
 

 
(30) a. A Ana convenceu o Zé apresentando-lhe bons argumentos.  

b. *A Ana convenceu o Zé ao apresentar-lhe bons argumentos. 

(31) a. Tendo chegado atrasado, o Zé só encontrou lugar na última fila.  

b. *A ter chegado atrasado, o Zé só encontrou lugar na última fila. 

(32) a. Estando as crianças doentes, não poderemos ir à festa. 

b. *A estar as crianças doentes, não poderemos ir à festa. 

 

Lobo centra-se, então, nas gerundivas adjuntas, mostrando as diferenças existentes 

entre elas que fazem com que dois grupos surjam: as gerundivas integradas e as gerundivas 

periféricas. Estas diferenças serão mostradas nas seções seguintes. 
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1.2.2 DIFERENTES COMPORTAMENTOS 

Estas gerundivas se comportam de maneiras diferentes face a vários testes de 

constituintes, como: i) estruturas clivadas; ii) resposta a interrogativas-Qu; iii) estruturas 

interrogativas alternativas ou negativas alternativas; iv) posição relativamente à oração 

matriz. 

 

i) As gerundivas integradas podem ser clivadas: 

 

(33) a. Os ladrões conseguiram entrar arrombando a porta com um maçarico. 

 

b. Foi arrombando a porta com um maçarico que os ladrões conseguiram entrar.  

 

(34) a. Os chimpanzés constroem os ninhos juntando pequenos ramos. 

 

b. É juntando pequenos ramos que os chimpanzés constroem os ninhos. 

 

 

(LOBO, 2006:8) 

Ao contrário delas, as gerundivas periféricas não podem ser clivadas:  

 

(35) a. Tendo parado de chover, saí de casa. 

 

b. *Foi tendo parado de chover que eu saí de casa. 
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(36) a. Mesmo estando fora do país há tantos anos, o teu irmão fala bem português. 

 

b. *É mesmo estando fora do país há tantos anos que o teu irmão fala bem português.  

 

(idem) 

 

 

ii) As orações integradas podem constituir resposta a interrogativas-Qu:  

 

(37) – Como é que os ladrões entraram em casa? 

– Arrombando a porta com um maçarico. 

(38) – Quando é que o João encontrou o irmão? 

a. - Passeando pela baixa. 

b. – Quando passeava pela baixa. 

(ibidem, p. 9)  

 

Mais uma vez, as periféricas mostram um comportamento contrário às integradas, 

pois não é possível constituir resposta a interrogativas-Qu com estas gerundivas: 

 

(39) – Em que circunstâncias é que o John fala muito bem português? 

– *Mesmo sendo estrangeiro. 

 

(40) - Por que é que o Zé faltou à aula? 
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a. - *Estando doente./ b. - Por estar doente./ c. - Porque estava doente./ d. *Como 

estava doente. 

 

(idem) 

iii)  As  gerundivas  integradas  permitem  construções  do  tipo  interrogativas  e  negativas 

alternativas: 

 

(41) Os ladrões arrombaram a porta batendo com um martelo ou usando um maçarico? 

 

(42) Os atletas teriam melhores resultados alimentando-se melhor ou treinando mais horas 

por dia? 

 

(idem) 

As periféricas, no entanto, não podem ocorrer nestas construções: 

 

(43) *O Zé chegou atrasado tendo adormecido ou tendo apanhado um engarrafamento?  

 

(44) *O Zé faltou à aula estando doente ou tendo uma consulta? 

(idem) 

 

iv) Em relação à posição que ocupam nas sentenças, as integradas ocupam tipicamente 

a posição final sem que haja uma ruptura entoacional antes delas: 

 

(45) Os bombeiros deram o aviso tocando a sirene. 
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(46) O João não conseguiu fazer o pudim batendo as claras em castelo. 

 

(ibidem, p. 10) 

 

 

Podem também ocorrer em posição inicial, mas esta é marcada: 

 

(47) Tocando a sirene, os bombeiros deram o aviso. 

 

(48) Batendo as claras em castelo, o João não conseguiu fazer o pudim. 

(idem) 

 

 

Ao contrário delas, as periféricas ocupam a posição inicial; a posição final é 

marcada, o que, segundo Lobo, pode corresponder, por vezes, a um after-thought: 

 

(49) a. Estando com febre, o Zé faltou à aula. 

 b. *O Zé faltou à aula estando com febre. 

c. O Zé faltou à aula, # estando com febre... 

 

(50) a. Tendo chegado tarde, o Zé só arranjou lugar na última fila. 

 b. *O Zé só arranjou lugar na última fila tendo chegado tarde. 

c. O Zé só arranjou lugar na última fila, # tendo chegado tarde... 
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(ibidem, p. 9) 

 

 

1.2.3 DIFERENTES PROPRIEDADES INTERNAS 

 

As gerundivas periféricas podem ou não ter um sujeito:  

(51) Estando o Pedro doente, a mãe teve de ficar em casa 

 

(52) Estando a chover torrencialmente, a mãe teve de ficar em casa.
5 

(ibidem, p. 10) 

 

Este sujeito, quando realizado, pode ser expresso como um DP (53) ou um pronome de 

caso nominativo (54): 

 

(53) Tendo o João acabado de chegar a casa, faltou a electricidade. 

 

(54) Tendo eu/tu/ele/nós...acabado de chegar a casa, faltou a electricidade. 

(ibidem, p. 11) 

  

Ao contrário delas, as periféricas não admitem sujeitos expressos
6
: 

(55) a. O João não destruiu a carta queimando-a. 

 

                                                             
5 Note que, possivelmente,  esta construção  seria pouco usada em PB, visto que o gerúndio é mais 

utilizado em oposição à construção <a + infinitivo>, ao contrário do PE. 
6 A autora utiliza a nomenclatura “sujeitos plenos”, no entanto, esta classificação pode gerar confusão, 

visto  que  um  sujeito  pleno  poderia  ser  caracterizado  como  um  DP  em  oposição  a  um  sujeito 

pronominal. Por isso optei por utilizar “sujeito expresso”.   
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b. *O João não destruiu a carta queimando-a o Pedro (mas sim queimando-a o Rui).  

(idem) 

Fica claro, assim, que em ambas as gerundivas, sujeitos nulos são possíveis. Lobo 

(idem) aponta que, nas periféricas, é possível encontrar sujeitos nulos: “i) co-referentes com 

o sujeito da oração matriz; ii) expletivos; iii) identificados por um tópico discursivo; iv) 

arbitrários; v) identificados por um argumento experienciador dativo; vi) e, 

marginalmente, sujeitos nulos identificados por um sujeito encaixado”. Os sujeitos nulos 

destas gerundivas, no entanto, não podem ser correferentes com o objeto da matriz. Nas 

integradas, as opções de correferência são muito mais reduzidas: o sujeito nulo destas 

gerundivas é geralmente correferente com o sujeito da matriz. 

 

Lobo dedica uma pequena seção (ibidem, p. 13-14) à interpretação semântica destas 

orações, salientando que não é seu objetivo tratar do papel desempenhado por cada 

uma destas   variáveis   na   interpretação   das   gerundivas.   Entretanto,   afirma   que   

algumas interpretações semânticas estão atreladas às periféricas enquanto outras, às 

integradas. Entre elas, por exemplo, a interpretação causal, que esta ligada à leitura de 

tempo anterior, só é possível nas periféricas: 

 

(56) Tendo fechado a porta à chave, o Zé sentia-se tranquilo. 

(57) Estando muito engripado, o Zé faltou à aula. 

(ibidem, p. 13) 

 

Em seguida, Lobo destaca que, nas integradas, a interpretação geralmente é de modo/meio 

(cf. (58)-(59)), modo/condição ((60)-(61)) ou tempo simultâneo (cf. (62)): 
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(58) Os ladrões arrombaram a porta usando um martelo. 

 

 

(59) As andorinhas construíram os ninhos juntando pequenos ramos. 

 

(60) Os atletas só teriam melhores resultados treinando mais horas por dia.  

 

(61) O Zé terá menos dores ficando deitado. 

 

(62) O Zé encontrou a solução para o problema passeando pela cidade. 

(ibidem, p. 14)  

As diferenças entre estas gerundivas ainda se estendem: as periféricas admitem o 

gerúndio composto (auxiliar ter no gerúndio, seguido de particípio passado):  

 

(63) Tendo chegado atrasado, o Zé já não arranjou lugar sentado. 

(idem) 

 

Pelo contrário, as integradas não admitem este tipo de construção:  

 

(64) a. O João só montou a estante seguindo as instruções. 

b. ?*O João só montou a estante tendo seguido as instruções. 

 

(65) a. O cozinheiro (não) fez o bolo misturando os ovos com as nozes. 

b. ?*O cozinheiro (não) fez o bolo tendo misturado os ovos com as nozes.  
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(66) a. O Zé descobriu a solução passeando pela cidade. 

b. *O Zé descobriu a solução tendo passeado pela cidade. 

 

 (67) a. O Zé recebeu a notícia estando (ainda) em Paris. 

b.*O Zé recebeu a notícia tendo estado em Paris. 

 

 

A autora usa estes exemplos para mostrar a agramaticalidade das integradas com o 

uso do gerúndio composto. Mas como saber se estas sentenças continuam sendo integradas 

após a aplicação do gerúndio composto? Uma boa maneira de responder a esta pergunta 

seria pelos testes de constituintes empregados anteriormente, como clivagem e resposta a 

interrogativas- Qu. Caso os resultados se mostrem gramaticais, trata-se de integradas. Caso 

contrário, estes são exemplos de periféricas. 

 

(68) a. *Foi tendo seguido as instruções que o João montou a estante. 

 

 b. – Como o João montou a estante? 

– *Tendo seguido as instruções. 

 

(69) a. *Foi tendo misturado os ovos com as nozes que o cozinheiro fez o bolo. 

 

b. – Como o cozinheiro fez o bolo? 

– *Tendo misturado os ovos com as nozes. 

 

(70) a. *Foi tendo passeado pela cidade que o Zé descobriu a solução. 
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b. – Como/ em que circunstâncias o Zé descobriu a solução? 

– *Tendo passeado pela cidade. 

 

 

(70) a. *Foi estando em Paris o Zé recebeu a notícia. 

 

b. – Como/quando o Zé recebeu a notícia? 

– *Estando em Paris. 

 

 

Com estes testes, obtém-se somente resultados agramaticais. Fica, então, claro que 

todas estas sentenças são periféricas pospostas, e não integradas. Além disso, para demonstrar 

que as periféricas admitem o gerúndio composto, Lobo reproduz os três exemplos anteriores 

((64b, 65b, 66b) agora (71-73)), adicionando mais um exemplo para mostrar que a situação 

do gerúndio não precisa ser necessariamente anterior ao tempo da oração matriz (74). A 

diferença entre estes exemplos e os reportados anteriormente para exemplificar a 

agramaticalidade das integradas está na pausa prosódica adicionada, como veremos a seguir: 

 

 

(71) O João montou a estante, # tendo seguido as instruções. 

 

(72) O cozinheiro fez o bolo, # tendo (para isso) misturado os ovos com as nozes. 

 

(73) O Zé recebeu a notícia, # tendo estado em Paris... 
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(74) Os ladrões fugiram, tendo sido presos três dias depois. 

 

Ora, o que faz as sentenças anteriormente descritas como integradas serem agora 

periféricas pospostas? Poderia ser dito que é a pausa prosódica que diferencia estes dois tipos 

de sentenças. Porém, com vimos ao aplicar os testes de constituintes a todas estas sentenças, 

estes são exemplos de periféricas, pois os resultados dos testes de clivagem e de resposta a 

interrogativas-Qu são agramaticais. 

Outros autores que tratam do gerúndio adjunto e reportam o trabalho de Lobo, como 

feito neste trabalho, também reproduzem esta afirmação que, ao meu ver, é confusa. Como 

um exemplo, Arsênio (2010, p. 94): “as gerundivas periféricas distinguem-se ainda das não 

periféricas quanto à possibilidade de ocorrer o gerúndio composto, ou se quisermos quanto à 

possibilidade de ocorrer o verbo auxiliar ter”. Este é um ponto importante, mas que parece ter 

uma solução simples que veremos em 2.1.3. 

 

 

Nas periféricas, ainda, é possível que haja especificações temporais distintas da oração 

matriz (75), porém, nas integradas, isso não ocorre (76) (LOBO, 2006, p. 15): 

 

(75) Tendo recebido ontem o seu pedido, dir-lhe-ei brevemente se está tudo em ordem 

 

(76) *Os chimpanzés fizeram hoje os ninhos juntando ontem muitos ramos. 
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Logo em seguida (idem), a autora afirma que “se a gerundiva à direita for periférica, 

contudo, será possível ter especificações temporais distintas das da oração matriz”. Para 

exemplificar, reporta o mesmo exemplo de (76), com uma pequena diferença de objetivo: 

 

 

(77) Os chimpanzés fizeram hoje os ninhos, juntando ontem (para isso) muitos ramos. 

 

 

Há uma questão que me parece problemática neste exemplo: esta continua sendo uma 

integrada (como foi visto com o gerúndio composto anteriormente), pois não há nada que a 

diferencie de (76), exceto pela vírgula. 

Mais uma vez, o uso de testes de constituintes se faz necessário, como clivagem (79) e 

resposta a interrogativas-Qu (80), tendo como base (81), sem as especificações temporais 

distintas        que,        a        principio,        tornariam        a        sentença        agramatical: 

 

(78) Os chimpanzés fizeram os ninhos juntando pequenos ramos. 

 

(79) Foi juntando pequenos ramos que os chimpanzés fizeram os ninhos. 

 

(80) – Como os chimpanzés fizeram os ninhos? 

– Juntando pequenos ramos. 

 

Estes testes mostram que a agramaticalidade de (76) se dá pelas especificações 

temporais distintas que permaneceriam nestes testes de constituintes. A pausa entre a matriz e 
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a gerundiva tornaria a sentença gramatical por uma questão prosódica, mas não a tornaria uma 

periférica. A questão que permanece, a meu ver, é: o que faz com que uma gerundiva 

integrada ou uma gerundiva periférica se configurem como tal? 

 

Após detalhar as características que diferenciam estas duas gerundivas integradas, dentre 

as quais reportei aquelas que julguei serem de maior importância, Lobo explica por que 

motivo tais diferenças ocorreriam. Segundo a autora, as diferenças se dão de acordo com sua 

posição estrutural, resultante das especificações de T: as integradas estariam em uma posição 

estrutural mais baixa, de adjunção a vP ou VP, evidenciada pelo fato de poderem constituir 

resposta a interrogativas-Qu e poderem ser clivadas. As periféricas estariam em uma posição 

mais alta, por obterem resultados agramaticais nestas construções. 

 

1.2.4 QUESTÕES REMANESCENTES 

 

O trabalho exposto anteriormente é bastante detalhado e esclarece pontos muito 

importantes sobre a distribuição sintática e as propriedades das gerundivas em estudo. A 

partir disso, sabemos qual é a posição estrutural ocupada por estas sentenças. Entretanto, 

algumas questões ainda ficam em aberto nessa diferenciação, como, por exemplo: (i) por 

que existem estas diferenças; (ii) por que as periféricas ocupam uma posição anterior à 

matriz; e (iii) por que as integradas ocupam uma posição posterior. 

 

A generalização que poderia ser feita a partir dos exemplos de cada uma destas 

gerundivas adjuntas do trabalho de Lobo é que as periféricas ocorrem com verbos leves 

(ser, haver, estar, <ter + verbo no particípio>) e verbos meteorológicos, e as 

integradas, com verbos lexicais. Esta generalização explicaria a confusão dos exemplos no 
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caso do particípio composto: este tipo de construção só pode ser usado com periféricas 

porque o verbo ter no gerúndio é um tipo de verbo que constitui uma periférica, não 

podendo ser considerado um fator de distinção entre as duas formas de gerúndio adjunto. 

 

1.3 BRITTO 1994 

Britto (1994) trata especificamente de gerundivas adverbiais no português brasileiro. 

A autora analisa um corpus de língua falada e observa que existem dois grupos destas 

orações. Um destes grupos não possui sujeito realizado, enquanto no outro grupo, há 

possibilidade de o sujeito ser ou não ser realizado e verifica-se que duas ordens são 

encontradas: VS e SV. O fato de estas possibilidades existirem traz um problema para a teoria 

do Caso. Sendo assim, Britto traça como objetivos discutir tanto a atribuição de Caso nas 

gerundivas quanto a inversão da ordem entre verbo e sujeito. 

No estudo quantitativo realizado pela autora, foram analisadas quinze entrevistas e, em 

300 minutos de fala espontânea, foram encontradas apenas 24 gerundivas adverbiais, o que 

leva à conclusão de que “as gerundivas se mostram como uma classe de construção sintática 

não produtiva na língua falada, embora pareçam ainda bastante correntes em língua escrita” 

(BRITTO, 1994, p. 11). 

Dentre estas vinte e quatro sentenças, a autora identificou dois grupos de estruturas 

com diferenças sistemáticas “no que diz respeito à sua distribuição com relação a sentenças 

desenvolvidas correspondentes” (idem). A estes grupos denominou: adverbiais de modo (81) 

e demais adverbiais (temporal, concessivo, causal condicional, etc) (82): 

(81) [[vai trocar de roupa] CORRENDO] 

(82) se ele aprender ah... [que DIZENDO que não quer ir] que não vai, (...) 
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(ibidem:12) 

A autora considerou a posição efetiva e potencial da gerundiva em relação à sentença 

matriz (se obrigatória ou opcionalmente anterior ou posterior à sentença matriz) e a presença 

(ou possibilidade) de a gerundiva possuir um sujeito lexical. Como resultado desta análise, 

chegou à seguinte tabela (ibidem:14): 

 Posição da gerundiva em relação à raiz 

Gerundiva posposta à raiz Gerundiva preposta à raiz 

G
er

u
n
d
iv

as
 

Possibilidade

de sujeito 

lexical 

DEMAIS 

ADV 

REDUZ. 

4 30% 10 70% 

ADV 

REDUZ. 

MODO 

- - - - 

Impossibilida

de de sujeito 

lexical 

DEMAIS 

ADV 

REDUZ. 

- - - - 

ADV 

REDUZ. 

MODO 

10 100% - - 

Tabela 1: Possibilidade de lexicalização do NP suj segundo o tipo de função adverbial veiculada pela 

reduzida de gerúndio e sua posição com relação à sentença-raiz 

 

Britto observou que entre as adverbiais reduzidas de modo não há possibilidade 

de sujeito lexical. Em 100% dos casos, estas gerundivas não possuem (nem mesmo 

potencialmente) um sujeito lexicalizado. Além disso, todas elas se apresentavam pospostas 

à sentença matriz. Em relação às demais adverbiais reduzidas, em 70% dos casos sua 

posição é anterior à sentença matriz e em 100% dos casos há possibilidade de sujeito lexical. 

 

Como o interesse da autora foi especificamente tratar da atribuição de Caso ao 

sujeito das gerundivas, aquelas com função adverbial de modo foram desconsideradas. 
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Entre as gerundivas que são analisadas, Britto discute a atribuição de Caso e chega à 

conclusão de que o sujeito destas gerundivas recebe o caso nulo, assim como o sujeito PRO. 

Além de Britto, há uma ampla discussão sobre a atribuição de Caso a não-finitas 

(cf.,  p o r  e xe mp lo ,  ADGER 2002, RAPOSO 1992, entre outros) no português que 

entretém outras abordagens para a solução deste problema. Como a atribuição de Caso ao 

sujeito de não-finitas, de um modo geral, ou de orações gerundivas, de modo particular, não é 

o foco desta pesquisa, não me aterei a esta discussão. 

É interessante notar que, ao analisar um corpus de língua falada, Britto chega às 

mesmas conclusões, para o Português Brasileiro, que Lobo (2006) para o Português Europeu. 

Isso  mostra  que   as   diferenças  entre   integradas  e   periféricas  com   relação   ao   seu 

posicionamento na sentença, bem como a ocorrência de sujeitos é, realmente, um fato para os 

falantes de PB. 
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2 EXPERIMENTOS 

O  trabalho  de  Lobo  (2006)  foi  o  ponto  de  partida para  o  primeiro 

experimento montado e testado para esta dissertação. A autora faz  uso  de  julgamentos  de  

gramaticalidade  para  afirmar  a aceitação  ou  não  de  uma  sentença.   Porém,  uma  

questão  remanescente  seria  como,  na realidade linguística do falante, estas sentenças 

seriam processadas. Além disso, quais seriam as diferenças para além do posicionamento 

estrutural das gerundivas? Até que ponto os verbos envolvidos desempenhariam um papel 

determinante nas sentenças em estudo? 

 

Atualmente, com o desenvolvimento das teorias e métodos na área da 

Psicolinguíst ica Experimental e da constituição do campo que vem sendo 

denominado de Sintaxe Experimental, podemos chegar a conclusões bem 

fundamentadas empiricamente a respeito dos questionamentos anteriores sem grandes 

dificuldades. Através de medidas on- line e off-line, investigaremos, neste capítulo, 

diferenças interessantes nos tempos médios de leitura das gerundivas em diferentes posições 

estruturais, bem como o papel desempenhado pelos verbos na constituição e ordenamento 

destas sentenças. Como se verá, estas diferenças, que constituem indicações indiretas e não 

explícitas de aceitabilidade e naturalidade, fornecerão evidências empíricas para a análise 

das estruturas gerundivas. 

Dessa forma, neste capítulo, verificaremos estas evidências que possibilitam uma 

análise mais detalhada da estrutura argumental dos verbos envolvidos nas orações 

gerundivas adverbiais. Este método empírico é bastante eficaz para a análise sintática. Maia 

(cf. MAIA, 2010; MAIA, a aparecer), por exemplo, também fazem propostas de análise 

sintática sobre a estrutura argumental de verbos a partir de experimentos psicolinguísticos, 

como julgamento imediato de gramaticalidade e leitura automonitorada. 
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2.1 SINTAXE EXPERIMENTAL 

 

Em recente entrevista, Maia (2012) esclarece questões importantes sobre a Sintaxe 

Experimental. Como destaca o autor (idem, p. 193), este termo foi utilizado pela primeira 

vez por Cowart (1997). Porém, “a subárea da Psicolinguística, conhecida como 

Processamento de Frases (Sentence Processing), vem, de fato, praticando Sintaxe 

Experimental desde a sua fundação na década de 1960” (ibidem). 

Nesta entrevista, o autor demonstra como utilizar apenas julgamentos de 

gramaticalidade pode ser problemático para as teorias linguísticas. Este método pode levar a 

algumas confusões. Isso não quer dizer que a utilização deste método seja inválido. O que se 

questiona não é que este seja o ponto de partida de uma análise, mas que, além disso, seja 

também o seu único ponto de chegada. 

No entanto, atualmente, existem muitas maneiras de se testar a gramaticalidade e/ou 

a aceitabilidade de sentenças. Existem estudos que demonstram que julgamentos não são 

necessariamente do tipo “tudo ou nada”, ou seja, muitas vezes, um julgamento não pode ser 

tido apenas como bom ou  ruim. Existem muitos casos em que há uma questão de gradiência 

envolvida que não pode ser capturada apenas com julgamentos de gramaticalidade (cf. 

COWART 1997; FEATHERSTON 2005, entre muitos outros). 

Schütze (apud MAIA, 2012) acredita que existem três problemas associados ao uso 

de julgamentos de gramaticalidade: 

 Os dados de julgamento não são reportados sistematicamente e nem são 

notacionalmente identificados; 

 Os dados de julgamento são adotados ou descartados de acordo com a 

relevância que têm para a teoria; e 
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 O processo de obtenção dos dados geralmente não é criterioso, tornando-os 

intrinsecamente instáveis e pouco confiáveis. 

(MAIA, 2012, p. 200) 

Além disso, como aponta Maia (2012), Snyder (2000) demonstrou 

experimentalmente a “doença do linguista”, ou o efeito de saciação nos julgamentos de 

gramaticalidade de frases. Sabemos que 

 muitos linguistas reportam que frases que são inicialmente julgadas como  

agramaticais tendem a se tornarem cada vez mais aceitáveis a medida que se  

continua a considerá-las, passando a serem citadas como agramaticais 

apenas por  força do hábito ou porque sua agramaticalidade se tornou padrão 

na literatura teórica (MAIA, 2012, p. 196). 

 

Por este motivo, dentro do campo da Sintaxe Experimental, utilizar testes como 

leitura automonitorada, rastreamento ocular, julgamento auditivo, eletroencefalograma, entre 

muitos outros testes, pode ter um enorme benefício para a linguística. Com estes testes, é 

possível capturar no momento on-line, sem a intervenção metalinguística, o processamento 

de sentenças.  

Além disso, elaborar um teste é uma tarefa trabalhosa: há de se pensar 

experimentalmente, definindo as hipóteses, controlando as variáveis independentes e 

dependentes, tentando controlar variáveis que possam interferir e até mesmo invalidar os 

resultados. Também se deve montar todo o material, pensar na tarefa experimental adequada 

a ser realizada e no grupo de sujeitos. Depois da aplicação do teste, deve-se recorrer às 

análises estatísticas mais apropriadas para se aplicar aos resultados. Todas estas tarefas 

fazem com que cheguemos a novas ideias às quais dificilmente chegaríamos de outra 

maneira, como apenas tentando pensar informalmente sobre o problema em questão. 
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Assim, o “uso da metodologia experimental tem o potencial de permitir identificar o 

curso temporal dos processos gramaticais, contribuindo decisivamente para questões de 

arquitetura da linguagem” (idem, p. 201). Nesta dissertação, apliquei dois testes de leitura 

automonitorada. Sem eles, não seria possível chegar às conclusões aqui apresentadas. 

 

2.2 EXPERIMENTO 1 

2.2.1 INTRODUÇÃO 

 

Em Lobo (2006), como foi observado na seção 1.1, entre as distinções de periféricas 

e integradas, a autora utilizou verbos leves (ser, estar, ter, haver) no gerúndio para 

exemplificar as periféricas (84), e verbos lexicais para exemplificar as integradas (85). 

Às periféricas, ainda, somaram-se exemplos com verbos meteorológicos, como (86): 

 

(84) Estando doente, José faltou à escola. 

(85) Os ladrões entraram usando um machado. 

(86) Chovendo torrencialmente, O João não foi para o trabalho. 

 

O primeiro experimento foi, então, montado, utilizando-se verbos lexicais para 

constituir as gerundivas integradas. Em relação às periféricas, havia duas possibilidades: 

utilizar os verbos leves e os verbos meteorológicos (chover, ventar, nevar). No entanto, 

ao elaborar um teste experimental, é preciso controlar com precisão todas as possíveis 

variáveis. No caso de utilizar tanto verbos leves quanto meteorológicos, e se nos 

resultados se apresentasse uma diferença significativa de processamento, não seria possível 

saber a qual tipo de verbo esta diferença seria devida. Dessa forma, optei por utilizar 

apenas verbos leves para as periféricas e, num segundo experimento, testar apenas as 
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periféricas, contrastando verbos leves e verbos meteorológicos, a fim de verificar se 

haveria, dentro das periféricas, uma diferença de processamento em razão do uso de tipos de 

verbos diferenciados. 

 
Dadas as diferenças entre os dois tipos de gerundivas adjuntas, foi elaborado um 

experimento de leitura automonitorada não cumulativa
7 

com o intuito de verificar se há 

diferença no processamento de cada uma destas orações. Como exposto anteriormente, 

Lobo (2006) postula, com base em vários testes de clivagem, que as gerundivas periféricas 

estariam em uma posição mais alta da estrutura, enquanto as gerundivas integradas 

ocupariam uma posição mais baixa. Para testar esta afirmação, o teste foi desenvolvido com 

os dois tipos de gerundivas ocorrendo tanto em sua posição típica (inicial para as periféricas 

e final para as integradas) quanto em uma posição alternativa (final para as periféricas e 

inicial para as integradas). 

 

2.2.2 PARTICIPANTES 

 

Os participantes foram 28 alunos do curso de Fonoaudiologia da UFRJ, de ambos os 

sexos, falantes nativos de Português Brasileiro, com visão normal ou corrigida, e não tinham 

nenhuma informação sobre a natureza do experimento. 

2.2.3 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

Para a elaboração do teste, as seguintes variáveis independentes foram manipuladas: 

o tipo de gerundiva, periférica (P) ou integrada (I), e sua posição na sentença, inicial (IN) 

                                                             
7 Este  experimento  foi  preparado  e  aplicado  no  programa  PsyScope  X  B57  ( cf.  COHEN 

et .a l . ,  1993) no  Laboratório  de Psicolinguística Experimental da UFRJ (LAPEX). 
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ou final (FI). As variáveis dependentes foram os tempos médios de leitura dos segmentos 

críticos (medida on-line), assim como os índices de acerto das perguntas e seus tempos 

médios de decisão (medidas off-line). Por se tratar de um design 2x2, foram geradas 

quatro condições: integrada final (IFI), integrada inicial (IIN), periférica inicial (PIN) e 

periférica final (PFI), descritas abaixo com seus respectivos exemplos: 

 
 
 
 
 

Série 1: 
 

 
(a) Integrada Final (IFI) – Os ladrões/ arrombam/ a porta/ da casa/ usando/ um bom/ 

 
maçarico. 

 

 
(b) Integrada Inicial (IIN) – Usando/ um bom/ maçarico/ os ladrões/ arrombam/ a porta/ 

da casa. 

 

(c) Periférica Inicial (PIN) – Estando/ presos/ na cadeia/ os ladrões/ executam /o plano/ 

de assalto. 
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(d) Periférica Final (PFI) – Os ladrões/ executam/ o plano/ de assalto/ estando/ presos/ 

na cadeia. 

 
Assim, as condições Integrada Final (IFI) e Periférica Inicial (PIN) são as 

condições em que as gerundivas ocorrem em sua posição típica, enquanto as condições 

Integrada Inicial (IIN) e Periférica Final (PFI) estão em posição alternativa. 

 
Dezesseis séries como esta foram elaboradas, controlando o tamanho dos segmentos 

críticos (o próprio gerúndio, marcado em negrito), o número de segmentos de cada sentença 

(sete segmentos, demonstrados pelas barras) e o tamanho total das sentenças (21 

sílabas), além de 32 frases distrativas. As frases experimentais foram divididas no quadrado 

latino em quatro versões, de modo que, ao final, cada participante lesse quatro 

exemplos de cada condição, mas nenhum exemplo repetido da mesma série
8
. 

 

 
 Condições 

Integrada 

Inicial 

Integrada 

Final 

Periférica 

Inicial 

Periférica 

Final 

Versão I 

(7 sujeitos) 

4 estímulos: 

2, 6, 10, 14 

4 estímulos: 

1, 5, 9, 13 

4 estímulos: 

3, 7, 11, 15 

4 estímulos: 

4, 8, 12, 16 

Versão II 

(7 sujeitos) 

4 estímulos: 

1, 5, 9, 13 

4 estímulos: 

4, 8, 12, 16 

4 estímulos: 

2, 6, 10, 14 

4 estímulos: 

3, 7, 11, 15 

Versão III 

(7 sujeitos) 

4 estímulos: 

4, 8, 12, 16 

4 estímulos: 

3, 7, 11, 15 

4 estímulos: 

1, 5, 9, 13 

4 estímulos: 

2, 6, 10, 14 

Versão IV 

(7 sujeitos) 

4 estímulos: 

3, 7, 11, 15 

4 estímulos: 

2, 6, 10, 14 

4 estímulos: 

4, 8, 12, 16 

4 estímulos: 

1, 5, 9, 13 
Tabela 2: quadrado latino 

 

 
Todas as 16 sentenças experimentais de cada série foram randomizadas no 

programa entre as 32 sentenças distrativas, assim cada participante leria 48 sentenças no 

total. Quando um participante realizasse o experimento, o primeiro fragmento de uma 

sentença surgiria na tela do computador (de acordo com a fragmentação exposta 

                                                             
8 Cf. a distribuição detalhada das versões no apêndice 
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anteriormente, indicada pelas barras) e, após sua leitura, ele pressionaria uma tecla amarela 

para que o próximo segmento aparecesse, procedendo desta maneira até o final da 

sentença, indicada por um ponto final. Em seguida, apareceria uma pergunta interpretativa, 

formatada com uma cor diferente, com a possibilidade de duas respostas: “sim” ou “não”. 

Se o participante respondesse “sim”, pressionaria a tecla verde e, se “não”, a tecla 

vermelha. Todos estes tempos de leitura e de resposta à pergunta são gravados pelo 

programa.

 

Figura 10: procedimento do experimento no programa Psyscope 

 

Este experimento foi elaborado com o objetivo de testar as diferenças entre as 

gerundivas iintegradas e periféricas em suas posições típicas e em posições alternativas. 

Dessa forma, esperava-se que o tempo médio de leitura dos segmentos críticos com as 

gerundivas em suas posições típicas (Integrada Final e Periférica Inicial) fosse menor do 

que o tempo médio de leitura dos mesmos verbos, mas em uma posição alternativa. Da 
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mesma maneira, esperava-se que as respostas das sentenças com as gerundivas fora de sua 

posição típica (Integrada Inicial e Periférica Final) tivessem índices de tempo mais longos e 

uma maior incidência de respostas incorretas em comparação às sentenças em que elas 

estivessem em sua posição típica. 

 

2.2.4 RESULTADOS 

 

Como visto na seção 2.1, a Sintaxe Experimental é um campo que permite muitas 

vantagens à análise linguística. Assim, elaborar um teste requer muitas tarefas: é preciso 

elaborar um bom material, controlando variáveis externas que possam intervir no resultado, 

escolher um grupo de sujeitos para aplicar o teste, assim como aplicar este teste em uma sala 

sem estímulos visuais, silenciosa e em que o sujeito possa ficar sozinho e se sentir 

confortável. Após a aplicação do teste, há mais uma tarefa muito importante que, assim 

como as outras, deve ser feita com máxima cautela: a análise estatística. 

Assim, antes de reportar as análises, gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre 

elas em testes psicolinguísticos. Muitas vezes, pessoas que não são familiarizadas com os 

termos estatísticos encontram dificuldades em compreender as análises. Afinal, o que faz 

com que um teste seja estatisticamente significativo? Existem vários testes que são 

utilizados de acordo com as variáveis, as amostras e os objetivos da análise, como a análise 

de variância (ANOVA), teste- t, chi-quadrado, entre outros. Entretanto, todos estes testes 

possuem uma coisa em comum: o p-valor. 

Quando fazemos um teste de hipótese, queremos ter a certeza de que os resultados 

obtidos foram obtidos em razão da manipulação das variáveis independentes pertinentes, e 

não de variáveis outras ou de um mero acaso. Para assegurar este fato, muitos detalhes 

são controlados, mas apenas isso não faz com que o teste seja significativo. Por este 
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motivo, a medida conhecida como “p-valor” é de grande importância, pois indica o grau de 

confiabilidade do teste. De modo geral, embora haja alguma variação entre as diferentes 

áreas do conhecimento, na área de Psicolinguística Experimental, os testes costumam ter um 

intervalo de confiança mínimo de 95%, assim, o p-valor deve ser menor ou igual a 5%. Isso 

quer dizer que as chances de obter os mesmos resultados que foram obtidos no teste ao 

acaso, em qualquer outro teste, devem ser menores do que 5%. Por isso, o p-valor deve 

ser menor ou igual a 0.05, permitindo rejeitar a hipótese nula, ou H0. O p-valor indica, 

então, a confiabilidade do teste. 

 

2.2.4.1 MEDIDAS ON-LINE 

 

Os resultados podem ser observados nos gráficos a seguir. Em primeiro lugar, 

verificou-se que houve, como esperado, um tempo maior de leitura dos segmentos nas suas 

posições alternativas (Integrada Inicial: 1144ms; Periférica Final, 790ms) se comparado 

às posições típicas (Integrada Inicial: 756ms; Periférica Final, 673ms).  

. 
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1144 756 673 790

 

Gráfico 1: tempos médios de leitura do experimento 1 

 

Todas as medidas foram submetidas a uma análise de variância por sujeitos (two 

way anova) que revelou haver uma interação altamente significativa entre os fatores tipo e 

posição do gerúndio (F (108) = 13.93, p = 0.0003), além de um efeito principal do tipo de 

gerúndio (F (108) = 10.38, p = 0.0017), assim como de posição (F (108) = 3.98, p = 0.048). 

Observamos também que a diferença de cada tipo de gerundiva foi significativa 

estatisticamente, tanto nas integradas (t(222)=3.73, p=0.0002) quanto nas periféricas 

(t(222)=2.46, p=0.0147). 

Além disso, a diferença de tempo de leitura dos segmentos críticos comparando a 

posição típica com a posição alternativa foi maior entre as integradas (388ms) do que entre 

as periféricas (117ms). Embora este fato não se traduza significativamente, mostrando 

apenas uma tendência, pode ser observado nas diferenças do p-valor de cada grupo de 

orações gerundivas, já que, como vimos, as integradas possuem um valor mais altamente 
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significativo do que as periféricas (ainda que todos sejam significativos, já que são menores 

do que 0.05). 

 

Ao olhar para a distribuição da amostra, observou-se, como pode ser visualizado no 

gráfico a seguir, que alguns tempos de leitura mostravam um grande afastamento em 

relação aos demais tempos, como na integrada final, em que há um valor próximo a 

9000ms (8784ms). 

 

Gráfico 2: Boxplot total da amostra 

 

Estes valores atípicos são chamados, em estatística, de outliers. Levando este fato em 

consideração, optei por fazer o corte destes outliers e refazer os testes. Para tanto, usando a 

média de cada tempo como base, o corte foi feito com um desvio-padrão para mais e para 

menos, obtendo-se, assim, uma amostra mais homogênea, como o gráfico a seguir ilustra. 
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Gráfico 3: Boxplot depois do corte de outliers 

 

No entanto, após refazer os testes, foi observado que o corte dos outliers não 

alterou de maneira significativa os resultados, mostrando que os valores mais 

discrepantes acabam por se diluir ao considerar a amostra como um todo, o que, de fato, é 

indicativo da força da hipótese testada. Dessa forma, foi feita a opção por utilizar os dados 

da amostra integralmente. 

Esta é a análise que se pode fazer em relação aos segmentos críticos. No entanto, 

num experimento de leitura automonitorada, é importante observar os segmentos que se 

seguem aos segmentos críticos, pois, algumas vezes, a complexidade dessas estruturas não 

pode ser observada imediatamente, mas deborda para o segmento seguinte que, então, 

apresenta latências mais elevadas. Este é um fenômeno conhecido como spill-over em que “o 

tempo de leitura de uma palavra  pode  ser  aumentado  pelas  dificuldades  no  

processamento  da  palavra  anterior, indicando que o processamento daquela palavra 
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(complexa) não foi terminado quando ela foi abandonada e uma nova palavra foi fixada.”
 

9

(LUEGI et. al, 2010:164). 

Os segmentos críticos das sentenças eram o primeiro para as iniciais e o quinto para as 

finais, com um interesse de observar também o segundo e o sexto segmentos para verificar ou 

não a ocorrência do efeito de spill-over. Nesse sentido, a fim de montar um gráfico em que 

fosse possível comparar estes segmentos numa mesma posição, foi necessário alinhar os 

segmentos de todas as sentenças. No gráfico a seguir, os segmentos críticos são os de número 

5. Ao observar os segmentos de número 6, vemos que todas as sentenças, tanto em posição 

final quanto inicial, continuaram com o mesmo padrão de processamento, o que não 

configura o efeito de spill-over. 
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Gráfico 4: tempo total de leitura dos segmentos nas gerundivas integradas 

 

Ao observar os segmentos críticos das periféricas, vemos que a diferença entre eles 

(periférica inicial e periférica final) é menor. Da mesma maneira, não há um aumento no 

                                                             
9     Tradução  minha.  No original:  “Reading  time  on a word  may  be increased  by difficulties  in 

the processing of the word before, indicating that the processing of that (complex) word was not 

finished when it was abandoned and a new word was fixated.”   
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tempo de processamento no segmento 6, indicando que também entre as periféricas não houve 

um efeito de spill-over. Cabe  lembrar  que  a  pergunta era  sempre  a  mesma  para  os  

dois  tipos  de sentenças. A única mudança entre elas é a ordem
10

. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7
600

650

700

750

800

850
Periférica Final

Periférica Inicial

 

Gráfico 5: tempo total de leitura dos segmentos nas gerundivas periféricas 

 

Entretanto, houve diferenças grandes de tempo médio de leitura em outros segmentos, como o 

2 e o 3. 

 

2.2.4.2 MEDIDAS OFF-LINE 

 

 Como vimos, ao  fim  de  cada sentença, uma pergunta interpretativa era  feita em 

relação àquela sentença. Ao gravar tanto a resposta a essa pergunta como “sim” ou 

“não”, quanto o tempo em que os participantes levavam para responder a elas, obtinha-se 

estas duas variáveis dependentes: índice e tempo médio de resposta. Há, no total, 112 

respostas às perguntas do experimento, em que as respostas corretas são as respostas “sim”. 

                                                             
10

 Cf. todos os estímulos das sentenças e perguntas no apêndice. 



69 

 

De maneira geral, em todas as variáveis obteve-se um grande índice de acerto, variando 

entre 100 e 106. Assim, o maior número de erros foi 12. Estes índices não são 

significativos estatisticamente, mas o maior número de erros foi em relação às periféricas 

finais, em posição alternativa. 

. 

 

 Respostas 

 
Periférica 

Final 

Periférica 

Inicial 

Integrada 

Final 

Integrada 

Inicial 

Resposta 

Sim 100 106 104 105 

Resposta 

Não 12 6 8 7 

Total 112 112 112 112 
Tabela 3: índices de resposta 

 

Em relação aos tempos médios de leitura, pode-se observar que em todas as variáveis, 

os sujeitos levaram menos tempo para responder “sim”, a resposta certa, e levaram mais 

tempo para responder “não”, indicando que não estavam certos ao optar por essa resposta. 

Além disso, é interessante observar que o tempo de resposta das variáveis em posição 

alternativa (periférica final e integrada inicial) ao responder corretamente foi maior, 

comparadas às posições típicas. No entanto, este tempo era menor ao responder “não”. Este 

fato mostra que a posição alternativa das gerundivas não é bem aceita. Compare, por exemplo, 

os tempos de resposta “não” das gerundivas em posição típica: é maior, indicando maior 

dúvida dos sujeitos ao optar pela resposta incorreta. Estes fatos mostram uma tendência, já 

que não foram significativos estatisticamente nos testes-t não-pareados. 
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 Respostas 

 

Periférica 

Final 

Periférica 

Inicial 

Integrada 

Final 

Integrada 

Inicial 

Média Sim 

(ms) 4134 3707 3763 4074 

Média Não 

(ms) 6019 8004 7413 5059 
Tabela 4: tempos médios de resposta 

 

De uma maneira geral, pode-se, então, observar que quando os falantes optaram pela 

resposta “não”, que era incorreta, os tempos de resposta foram mais elevados, como é possível 

visualizar no gráfico a seguir. 

 

Periférica Inicial - SIM

Periférica Inicial - NÃO

Periférica Final - SIM

Periférica Final - NÃO

Integrada Final - SIM

Integrada Final - NÃO

Integrada Inicial - SIM

Integrada Inicial - NÃO

 

Gráfico 6: tempo médio de respostas – periféricas e integradas 

 

Conforme indicado pela medida dos índices de resposta, em que não se observam 

diferenças significativas, a ausência de aferição do curso temporal do processamento em 

milésimos de segundos não permitiria que se observassem as diferenças que puderam ser 
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vistas anteriormente, quando reporto as medidas on-line. Dessa maneira, vemos, novamente, a 

importância destes testes, uma vez que um teste off-line, como de julgamento de sentenças 

não capturaria estas diferenças. 

 

2.2.5 DISCUSSÃO E ANÁLISE PRIMÁRIA 

 

Os resultados mostraram que a diferença de posicionamento das gerundivas 

também se reflete na realidade psicológica dos falantes de PB: as gerundivas integradas, 

cuja posição típica é a final, têm o processamento muito mais aumentado quando estão em 

posição inicial. Nas gerundivas periféricas, o contrário ocorre: quando estão em posição 

inicial, que é sua posição típica, têm tempos menores de leitura e, quando estão em posição 

final, este tempo é significativamente maior. 

A hipótese inicial do experimento foi, então, confirmada. Porém, como foi visto 

anteriormente, um outro fato sobre o processamento destas gerundivas chama a atenção: 

a diferença de tempo médio de leitura ao comparar as posições final e inicial para as 

integradas é significativamente maior (t(222)=3.73, p=0.0002) do que a mesma comparação 

para as periféricas (t(222)=2.46, p=0.0147). Acredito que há duas hipóteses para explicar 

este fato. A primeira delas diria respeito à estrutura dos verbos em questão. Um tempo 

maior de processamento relaciona-se a uma maior complexidade estrutural: quanto maior o 

tempo de processamento, maiores são os passos na derivação. Segundo esta hipótese, 

podemos afirmar que, embora sejam todos verbos no gerúndio, a estrutura argumental 

dos verbos lexicais utilizados neste experimento é mais complexa do que os verbos 

copulares. 

A segunda hipótese diz respeito ao controle obrigatório ou não dos sujeitos. 

Segundo Farkas (1988), a noção de controle diz respeito à relação de dependência  
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referencial entre um “missing subject” e algum outro argumento da sentença matriz. No 

caso de uma sentença como a seguir: 

(1) John promised Bill [PRO to leave the room], 

(FARKAS, 1988 p. 1) 

O termo John seria o controlador e o PRO, o termo controlado. 

Uma distinção importante dentro desta teoria se dá entre controle obrigatório e 

controle opcional. De acordo com Cornilescu (2004, p. 1), 

 

o termo controle obrigatório designa configurações que levam à 

agramaticalidade se o controlador adequado não está presente abertamente. 

Em (1a), o Objeto Indireto (=OI) é um controlador necessário; em sua 

ausência, a sentença é agramatical. Em (1c), o controlador necessário é o 

Objeto Direto (=OD); a sua ausência também leva à agramaticalidade. 

 

(1) a. I ordered to them [PRO to leave]. 

b. *I ordered [PRO to leave]. 

c. They forced them [PRO to leave]. 

d. *They forced [PRO to leave]
11

. 

 

As gerundivas integradas estão sob controle obrigatório. Ao contrário delas, as 

periféricas possuem um controle não obrigatório, o que as faz ficarem mais “livres” na 

sentença. Assim, quando as integradas são movidas para uma posição mais alta, seria 

necessário reconstruir o controle, fazendo com que a derivação seja mais pesada. 

Para o experimento seguinte, eu esperava contrastar verbos copulares com verbos 

meteorológicos, o que constituiria um experimento que trataria apenas das gerundivas 

periféricas. No entanto, ao iniciar sua elaboração, outros tipos de verbos pareciam constituir 

                                                             
11

 Tradução minha. No original: The term obligatory control designates configurations that lead to 

ungrammaticality  if a  suitable  controller  is  not  overtly  present.  In  (1a)  the  Indirect  Object  (=  
IO)  is  the  required  controller,  in  its absence the sentence  is ungrammatical,  in (1c) and  the 

needed controller  is  the direct  object  (=  DO);  its  absence  leads  to  ungrammaticality. 
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também as periféricas: além dos verbos meteorológicos (87) e de cópula (88), verbos 

inacusativos (89) e psicológicos (90). Assim como os exemplos de periféricas mostrados 

anteriormente, estas sentenças mostram resultados agramaticais ao serem clivadas. 

 
 

 

(87) a. Chovendo o dia inteiro, não fui à praia. 

b. *Foi chovendo o dia inteiro que não fui à praia. 

(88) a. Estando atrasada para o show, Marina tomou um táxi. 

b. *Foi estando atrasada para o show que Marina tomou um táxi. 

(89) a. Quebrando em muitos pedaços, o vaso não pôde ser vendido. 

b. *Foi quebrando em muitos pedaços que o vaso não pôde ser vendido. 

(90) a. Temendo o escuro, as crianças quiseram dormir com os pais. 

b. *Foi temendo o escuro que as crianças quiseram dormir com os pais. 

 

Para as integradas, também foi possível constatar que este grupo é constituído por 

verbos transitivos (91) e verbos inergativos (92). Neste caso, da mesma maneira que as 

integradas mostradas em seções anteriores, estas sentenças podem, perfeitamente, ser 

clivadas. 

 

(91) a. João quebrou a perna jogando futebol no sábado. 

       b. Foi jogando futebol no sábado que João quebrou a perna. 

(92) a. Henrique aproveitou a festa dançando muito. 

b. Foi dançando muito que Henrique aproveitou a festa. 

 

Numa primeira análise, a distinção entre as integradas e periféricas parecia ser entre 

estados e eventos. As integradas constituiriam eventos enquanto as periféricas 
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constituiriam estados. No entanto, após alguns testes, foi possível constatar que a diferença 

entre estas duas classes não é semântica, mas sintática (cf. capítulo 3). 

Somente a partir de novos experimentos é que seria possível determinar se a 

diferença de processamento entre periféricas e integradas ocorre devido à estrutura 

argumental dos verbos  envolvidos  ou  devido  ao  controle,  que  é  obrigatório  para  as  

integradas  e  não obrigatório para as periféricas. 

Em relação às integradas, sabemos que os verbos inergativos não possuem um 

argumento interno, apenas o externo, o que os diferencia dos transitivos, que possuem 

tanto um argumento interno quanto um externo. Dessa maneira, pode-se afirmar que a sua 

estrutura argumental é significativamente distinta, como podemos observar nas figuras a 

seguir. 

 

Figura 11: estrutura arbórea de um verbo inergativo 

 

Figura 12: estrutura arbórea de um verbo transitivo 

 



75 

 

Se, ao testar estes verbos que constituem as integradas, obtivermos os mesmos 

resultados do experimento anterior, ou seja, se não encontrarmos diferenças no processamento 

destes verbos, a hipótese 2 será a melhor hipótese para explicar este fenômeno, pois essa 

diferença seria devida ao controle. Se, por outro lado, houver diferença no processamento 

destes verbos, a hipótese 1 será a melhor hipótese, pois a única resposta plausível seria a de 

que a estrutura argumental interfere no processamento dos verbos em questão. 

 

2.3 EXPERIMENTO 2 

 

2.3.1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo estas diferenças em mente, um segundo experimento foi elaborado. Neste 

experimento, o objetivo era o de testar as novas possibilidades de verbos descobertos 

anteriormente, tanto para periféricas quanto para integradas. 

Neste novo momento, tínhamos quatro possibilidades de verbos para as periféricas 

(meteorológicos, cópula, inacusativos e psicológicos) e duas possibilidades para as 

integradas (inergativos e transitivos). Além disso, objetivava-se continuar testando a 

posição destes verbos no gerúndio. Assim, teríamos as seguintes condições: 

 

 Periféricas 

o Meteorológico Inicial; 

o Meteorológico Final; 

o Cópula Inicial; 

o Cópula Final; 

o Inacusativo Inicial; 
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o Inacusativo Final. 

 Integradas 

o Inergativo Inicial; 

o Inergativo Final; 

o Transitivo Inicial; e 

o Transitivo Final. 

 

Isto faria com que o experimento tivesse doze condições, que é um número muito 

elevado para um único teste. Foi necessário, então, fazer cortes nestas condições dentro das 

periféricas a fim que se obtivessem 4 condições neste grupo de orações. As quatro 

condições das integradas seriam mantidas. Os verbos de cópula já haviam sido 

testados, então não seriam contemplados. Os meteorológicos também foram descartados. 

Desta forma, neste experimento, foram testados os verbos psicológicos, inacusativos, 

inergativos e transitivos, todos em posição inicial e final. O objetivo principal deste 

experimento foi o de atestar a causa das diferenças de processamento entre periféricas e 

integradas. Como será mostrado adiante, houve diferenças individuais entre os verbos, 

indicando que o controle não desempenha um papel preponderante no processamento destes 

verbos. Por outro lado, a estrutura argumental, se mais simples ou mais complexa, é que 

influencia nestas diferenças de processamento. 

2.3.2 PARTICIPANTES 

 

Os participantes deste experimento foram 24 alunos do curso de Fonoaudiologia e de 

Letras Português-Inglês da UFRJ (do primeiro período), de ambos os sexos, falantes nativos 

de Português Brasileiro, com visão normal ou corrigida, e não tinham nenhuma informação 

sobre a natureza do experimento. 
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2.3.3 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

Neste experimento, houve a manipulação das seguintes variáveis independentes: o 

tipo de verbo utilizado, se inacusativo (I), psicológico (P), inergativo (U) ou transitivo 

(T); e a posição da gerundiva na sentença, se inicial (I) ou final (F). As variáveis 

dependentes foram os tempos médios de leitura dos segmentos críticos (uma medida 

on-line) e também os tempos médios de resposta às perguntas finais, assim como seus 

índices de acerto (medidas off-line). 

Este foi um design 2X4 que gerou, portanto, oito condições: inacusativo inicial (II), 

inacusativo final (IF), psicológico inicial (PI), psicológico final (PF), inergativo inicial (UI), 

inergativo final (UF), transitivo inicial (TI) e transitivo final (TF). Estas condições estão 

exemplificadas a seguir
12

: 

 

 

(93) 

a. Inacusativo Inicial (II): Nascendo/ muito antes/ do tempo/ o bebê/ inspira/ o cuidado/ 

médico. 

b. Inacusativo Final (IF): O bebê/ inspira/ o cuidado/ médico/ nascendo/ muito antes/ do 

tempo. 

c. Psicológico Inicial (PI): Curtindo/ muitíssimo/ viagens/ Ronaldo/ viaja/ quase todos/ os 

meses. 

d. Psicológico Final (PF): Ronaldo/ viaja/ quase todos/ os meses/ curtindo/ muitíssimo/ 

viagens. 

                                                             
12

 As barras indicam a segmentação utilizada no programa de leitura automonitorada. Cf. o apêndice 

para todas as listas. 



78 

 

e. Inergativo Inicial (UI): Bebendo/ muitíssimo/ nas festas/ Denise/ armava/ um barraco/ 

sempre. 

f. Inergativo Final (UF): Denise/ armava/ um barraco/ sempre/ bebendo/ muitíssimo/ nas 

festas. 

g. Transitivo Inicial (TI): Jogando/ basquetebol/ sábado/ Henrique/ fraturou/ quatro dedos/ da 

sua mão. 

h. Transitivo Final (TF): Henrique/ fraturou/ quatro dedos/ da sua mão/ jogando/ basquetebol/ 

sábado. 

 

2.3.4 RESULTADOS 

 

2.3.4.1 MEDIDAS ON-LINE 

 

Os resultados das comparações estatísticas das amostras  não  foram  significativos.  

Entretanto, nos resultados, com exceção aos verbos psicológicos, houve uma tendência 

de acordo com o esperado, como poderá ser observado nos gráficos a seguir. 

 

Os verbos inacusativos  tiveram um tempo menor de leitura em posição inicial, sua 

posição típica, em comparação à posição final, alternativa. Esta diferença, como foi dito, não 

se mostrou, no entanto, significativa estatisticamente. Ao realizar um t-teste, vemos que o p-

valor obtido foi de 0.9
13

. 

 

 Inacusativo Inicial: Quebrando em muitos pedaços, o vaso não pôde ser vendido. 

 Inacusativo Final: O vaso não pôde ser vendido quebrando em muitos pedaços. 

                                                             
13

 teste-t – inacusativos: t(77)=0.12, p=0.9044. 
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Inacusativo IN

Inacusativo FIN

p=0.9

 

Gráfico 7: tempo médio de leitura dos segmentos críticos de estruturas inacusativas 

 

Ao contrário do que era esperado, os verbos psicológicos tiveram um tempo menor de 

leitura na posição final, se comparados à posição inicial, que seria sua posição típica. Embora 

os resultados também não sejam significativos
9 

(cf. o gráfico abaixo), este é o único grupo de 

verbos que apresentou valores visuais (não significativos) em direção contrária à hipótese 

inicial. 

 

 Psicológico Inicial: Temendo o escuro, as crianças dormiram com os pais. 

 Psicológico Final: As crianças dormiram com os pais temendo o escuro. 
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Psicológico IN

Psicológico FINp=0.23

 

Gráfico 8: tempo médio de leitura dos segmentos críticos de estruturas psicológicas 

 

 

Para as sentenças integradas, todos os resultados foram de acordo com o esperado. As 

construções inergativas também não se mostraram estatisticamente significativas
14

, mas 

mostraram médias de tempo menores para as posições finais (típicas) em relação às posições 

iniciais (alternativas). 

 

 Inergativo Inicial: Dançando a noite toda Maria se divertiu. 

 Inergativo Final: Maria se divertiu dançando a noite toda. 

                                                             
14 teste-t – inergativos: t(78)=1.544, p=0.1267. 
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Inergativo IN

Inergativo FIN

p=0.12

 

Gráfico 9: tempo médio de leitura dos segmentos críticos de estruturas inergativas 

 

Dos quatro grupos de verbos, os transitivos foram os únicos que mostraram 

significância no t-teste
15

, comparando os tempos dos verbos em posição final, com tempos 

menores, aos verbos em posição inicial, com tempos maiores: 

 

 Transitivo Inicial: Contando carneirinhos as crianças adormeceram. 

 Transitivo Final: As crianças adormeceram contando carneirinhos. 

                                                             
15 t-teste – transitivos: t(78)=2.702, p=0.0085. 
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Transitivo IN

Transitivo FIN

p=0.0085**

 

Gráfico 10: tempo médio de leitura dos segmentos críticos de estruturas transitivas 

 

Da mesma maneira que no experimento anterior, os segmentos críticos das sentenças 

eram o primeiro segmento para as sentenças iniciais e o quinto segmento para as sentenças 

finais. Assim, a fim de comparar todos os segmentos, foi novamente necessário alinhar os 

segmentos de todas as sentenças. Para isso, as sentenças finais foram mantidas e as sentenças 

iniciais foram alinhadas de acordo com as finais. Dessa forma, os segmentos críticos ficaram 

todos na quinta posição. É importante ressaltar que esta mudança não prejudica as sentenças, 

já que todos outros segmentos são iguais e estão apenas posicionados de maneira distinta. 

Para exemplificar, se tivéssemos as seguintes sentenças: 

(94)  

Denise armava um barraco sempre bebendo muitíssimo nas festas 

 

(95) 

Bebendo muitíssimo nas festas Denise armava um barraco sempre 
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Ao alinhar (95) para que o segmento crítico, que é o primeiro, fosse também o quinto, 

teríamos como resultado (96), que é idêntico a (94): 

(96) 

Denise armava um barraco sempre bebendo muitíssimo nas festas 

 

Assim, ao comparar (94) a (95), os mesmos segmentos seriam comparados: 

 

Figura 13: alinhamento dos segmentos para comparação 

 

No gráfico seguinte, comparo as sentenças inacusativas em posição inicial e final. 

Como visto anteriormente, a diferença de tempo dos segmentos críticos é muito pequena, de 

forma que os pontos correspondentes estão muito próximos (cf. segmento 5, circulado).  
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Gráfico 11: tempo médio de leitura de todos os segmentos das sentenças inacusativas 

 

 No entanto, no segmento 6, houve um aumento no tempo médio para as sentenças 

inacusativas em posição final, que é sua posição alternativa. Isso configura um efeito de spill-

over. 

Em relação aos verbos psicológicos, como vimos, os tempos médios dos segmentos 

críticos para as sentenças iniciais foi maior se comparados aos tempos das sentenças finais. 

Embora a diferença não seja estatisticamente significativa, isso mostra que os falantes têm 

mais dificuldade em processar as sentenças em posição inicial e mais facilidade no 

processamento das mesmas sentenças em posição final. Este comportamento é o mesmo 

comportamento das sentenças integradas. Também no segmento seguinte, houve um aumento 

de tempo para as sentenças em posição inicial, o que reforça esta hipótese. 
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Gráfico 12: tempo médio de leitura de todos os segmentos das sentenças psicológicas 

 

Em relação às gerundivas compostas por verbos inergativos, observa-se que aquelas 

em que o gerúndio se encontrava em posição inicial obtiveram tempos maiores de leitura, 

como esperado. Também nestas sentenças, o segmento 4 teve um tempo maior de leitura. 

Cabe lembrar que, neste caso, o segmento 4 corresponde ao último segmento da sentença 

(antes da pergunta). É natural que haja um tempo maior de leitura pelo efeito de wrap-up (cf. 

JUST & CARPENTER, 1980, entre outros), em que os leitores levam mais tempo para ler as 

palavras finais não pelas características das palavras em si, mas porque é neste momento em 

que a sentença pode ser compreendida completamente. 
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Gráfico 13: tempo médio de leitura de todos os segmentos das sentenças inergativas 

 

As sentenças transitivas, como foi visto anteriormente, foram as únicas em que foi 

possível atestar um resultado significativo estatisticamente. No gráfico seguinte, observamos 

que, no segmento 5 (o segmento crítico), o gerúndio teve, de maneira geral, um tempo maior 

de leitura para as transitivas iniciais em comparação às transitivas finais. Os participantes 

também levaram mais tempo para ler o segmento 6, o que reforça a afirmação de que estas 

sentenças são agramaticais para os falantes de português brasileiro, como afirmado por Lobo. 
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Gráfico 14: tempo médio de leitura de todos os segmentos das sentenças transitivas 

 

2.3.4.2 MEDIDAS OFF-LINE 

 

Assim como no primeiro experimento, ao final de cada sentença, que era marcado por 

um ponto final, havia uma pergunta interpretativa. Para todas as perguntas das sentenças 

experimentais, a resposta correta era “sim”. O total de perguntas para cada condição é de 48. 

De uma maneira geral, o índice de acerto foi grande. A fim de uma melhor visualização, 

separei as sentenças entre integradas e periféricas. 

Nas integradas em posição típica (transitivo final e inergativo final), não houve 

nenhuma resposta incorreta.  Para as posições alternativas, houve 3 respostas incorretas para 

as transitivas e 4 para as inergativas. 
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Respostas - Integradas 

Transitivo 

Final 

Transitivo 

Inicial 

Inergativo 

Final 

Inergativo 

Inicial 

Resposta 

Sim 
48 45 48 44 

Resposta 

Não 
0 3 0 4 

Total 48 48 48 48 
Tabela 5: índices de resposta - integradas 

 

Em relação aos tempos de resposta, os participantes levaram mais tempo para 

responder as sentenças cuja posição era alternativa, mesmo quando escolhiam a resposta 

correta. Observe, por exemplo, que a média dos transitivos iniciais foi de 2792ms, enquanto 

os mesmos verbos em posição alternativa tiveram a média de 3508ms. O mesmo acontece 

com os inergativos, porém, com uma diferença menor nas médias. 

Realizei um teste-t comparando apenas as respostas corretas de todas as condições em 

posição inicial e final. Novamente, apenas os verbos transitivos mostraram significância nos 

resultados
16

. 

 

  

Respostas - Integradas 

Transitivo 

Final 

Transitivo 

Inicial 

Inergativo 

Final 

Inergativo 

Inicial 

Média Sim 

(ms) 
2792 3508 2589 3002 

Média Não 

(ms) 
0 2199 0 5091 

Tabela 6: tempos médios de resposta - integradas 

O índice de erros para as periféricas também foi baixo, com um máximo de 6 para os 

inacusativos em posição inicial. Para os verbos psicológicos em posição final, não houve 

nenhum erro. 

 

 

                                                             
16

 teste-t (transitivo final (SIM)X transitivo inicial (SIM)): t(76)=2.019, p=0.0470. 
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Respostas Periféricas 

Inacusativo 

Final 

Inacusativo 

Inicial 

Psicológico 

Final 

Psicológico 

Inicial 

Resposta 

Sim 
45 42 

48 
46 

Resposta 

Não 
3 6 

0 
2 

Total 48 48 48 48 
Tabela 7: índices de resposta – periféricas 

 

Os tempos de resposta mostram que os participantes levaram mais tempo para 

responder as perguntas em que as sentenças eram inacusativas quando estes verbos estavam 

em posição final, que é sua posição alternativa. Isto mostra também que estas sentenças não 

são bem aceitas pelos falantes de português. Por outro lado, as sentenças psicológicas 

mostraram também nos tempos de resposta um comportamento semelhante aos verbos das 

integradas, em que estes tempos foram maiores na posição que seria a posição típica (inicial) 

e menores na posição alternativa (final). Aqui, da mesma maneira, quando as respostas foram 

“não”, que eram incorretas, os participantes levaram muito mais tempo para responder. 

 

  

Respostas - Periféricas 

Inacusativo 

Final 

Inacusativo 

Inicial 

Psicológico 

Final 

Psicológico 

Inicial 

Média Sim 

(ms) 
3724 3029 3063 3130 

Média Não 

(ms) 
11558 7370  0 10693 

Tabela 8: tempos médios de resposta – periféricas 

 

Os tempos de resposta não foram tão uniformes quanto no primeiro experimento, mas 

ainda podemos notar que, de um modo geral, quando os falantes optaram pela resposta “não”, 

levaram mais tempo para responder. Como pode ser visto na tabela a seguir, não aparecem as 

seguintes condições: 

 Transitivo final – NÃO; 
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 Inergativo final – NÃO; e 

 Psicológico final – NÃO. 

 

Isto se deve ao fato de que não houve respostas para estas condições, consequentemente, não 

há tempos de resposta a serem mostrados. 

 

 

Transitivo Inicial - SIM

Transitivo Inicial - NÃO

Inergativo Inicial - SIM

Inergativo Inicial - NÃO

Inergativo Final - SIM

Inacusativo Inicial - SIM

Inacusativo Inicial - NÃO

Inacusativo Final - SIM

Inacusativo Final - NÃO

Psicológico Inicial - SIM

Psicológico Inicial - NÃO

Psicológico Final - SIM

Transitivo Final - SIM

 

Gráfico 15: tempos médios de resposta de todas as condições 

 

2.3.5 DISCUSSÃO 

 

Num primeiro momento, acreditava-se que os verbos psicológicos pertenciam às 

sentenças periféricas. No entanto, como foi visto neste experimento, seu comportamento, 

embora não significativo estatisticamente, foi idêntico ao comportamento das integradas. Isto 

se deve ao fato de que, na classe dos verbos psicológicos, há tanto estruturas sem um 
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argumento externo quanto estruturas com um argumento externo, sendo que a maior parte 

delas foi composta por verbos com um argumento externo. Na elaboração do experimento, o 

cuidado de diferenciação destas estruturas não foi tomado. Por não ter sido controlada, esta 

condição mostrou um comportamento avesso ao esperado. Por outro lado, este é um resultado 

que confirma o que argumento nesta pesquisa, já que sentenças constituídas por verbos com 

um argumento externo são tipicamente finais, tendo, assim, tempos maiores de leitura em 

posição inicial. 

Ainda assim, isto mostra que o fato de o verbo possuir ou não um argumento externo é 

o fator que diferencia integradas e periféricas. É por este motivo que os verbos psicológicos 

podem estar presentes em ambas as construções: há estruturas em que há um argumento 

externo, enquanto em outros não há. 

Além disso, este experimento provou que a diferença estrutural não se reflete apenas 

entre periféricas e integradas. Notamos que dentro destes dois grupos, há também diferenças. 

A mais visível é entre as integradas: os verbos transitivos, com maior material estrutural, 

foram os únicos a mostrar diferenças significativas estatisticamente. Isso mostra que não é 

apenas a falta de um argumento externo que influencia nestas diferenças. Assim como os 

verbos transitivos, os inergativos possuem um argumento externo. Porém, como não possuem 

um argumento interno, quando são movidos para uma posição mais alta, o seu processamento 

não é tão pesado quanto os transitivos. 

Este fato comprova que a estrutura argumental dos verbos envolvidos nas gerundivas 

influencia diretamente em seu tipo (argumento externo = integradas; falta de argumento 

externo = periféricas) e no processamento dentro dos próprios grupos, como foi visto nas 

integradas, entre inergativos e transitivos. 
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Esta constatação descarta a hipótese do controle obrigatório. Para que esta hipótese 

fosse conformada, o mesmo padrão de comportamento deveria ser observado entre 

inergativos e transitivos, pois ambos estão sob controle obrigatório, o que não aconteceu. 

No capitulo seguinte, apresento detalhadamente a estrutura argumental dos verbos 

envolvidos nestas gerundivas. 
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3 ANÁLISE DA ESTRUTURA ARGUMENTAL 

 

3.1 SOBRE AS CLASSES DE VERBOS: DIFERENÇAS SINTÁTICAS OU SEMÂNTICAS? 

 

Ao chegar à primeira generalização sobre as classes de verbos que constituíam as 

integradas e periféricas, a diferença entre elas parecia ser entre verbos eventivos e verbos 

estativos. Porém, como se ter certeza sobre isso? 

Há um teste muito simples a que estas sentenças poderiam ser submetidas
17

. Tomamos 

um verbo que é, claramente, um evento, como “dançar”. Este verbo constitui uma oração 

integrada: 

 

(97) Rafaela gastou a sola dos sapatos dançando todos os dias. 

 

Se a partir dele for possível formar uma oração periférica, então a distinção entre estes 

verbos é sintática. Se não for possível, esta diferença, por outro lado, é semântica. Vemos que  

é possível constituir uma oração periférica com o verbo “dançar”. 

 

(98) Tendo dançado todos os dias, Rafaela gastou a sola dos sapatos. 

 

Por esta razão, é possível afirmar que a distinção entre periféricas e integradas se deve 

a diferenças na grade argumental dos verbos que envolvem estas orações, e não a diferenças 

semânticas entre eles. 

 

                                                             
17

 Teste proposto por Harves, comunicação pessoal. 
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3.2 SOBRE AS ESTRUTURAS ARGUMENTAIS DOS VERBOS EM QUESTÃO 

 

Neste capítulo, apresentarei a estrutura argumental de todos os verbos que constituem 

as orações gerundivas periféricas e integradas. Meu enfoque principal é em relação aos 

argumentos destes verbos. Dessa maneira, apontarei como cada tipo de orações gerundivas 

carrega uma relação específica entre seus argumentos. Como dito, nas orações gerundivas 

periféricas, os verbos que as constituem não possuem um argumento externo. Por outro lado, 

as integradas sempre possuem este argumento, que corresponde à posição de especificador de 

vP. 

 

 

3.2.1 PERIFÉRICAS 

 

Nesta seção, apresentarei a estrutura argumental de todos os verbos que constituem as 

periféricas. Todos estes verbos têm em comum o fato de que suas estruturas possuem um vP 

defectivo, que não apresenta a posição de especificador. Esta posição corresponde ao 

argumento externo do verbo, local em que nasce o sujeito. Por não possuir esta posição, o 

sujeito destas estruturas nasce em uma posição mais baixa, que varia de acordo com o verbo. 

 

3.2.1.1 CONSTRUÇÕES DE CÓPULA 

 

Como vimos na seção 1.1.1, no caso de uma small clause, teríamos a seguinte 

representação
18

: 

                                                             
18

 Os colchetes indicam o item movido. 
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Figura 14: Representação arbórea de uma estrutura de cópula 

 

Numa oração desenvolvida, o sujeito nasce na posição de especificador de vP, 

enquanto o verbo nasce no núcleo de VP. Assim, ao invés de selecionar uma SC, o vP 

seleciona o VP. Podemos observar estas diferenças na figura a seguir, representando um verbo 

transitivo como exemplo: 

 

Figura 15: Representação arbórea de um verbo transitivo 

 

 

Assim, se tivermos uma oração como: 

 

(99) Estando doente, João faltou à aula 
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teríamos uma oração gerundiva adjungida a TP. Meu objetivo não é discutir as posições 

possíveis de adjunção, mas mostrar a estrutura argumental das gerundivas, especificamente. 

Por esta razão, para todas as periféricas, assumo, assim como Lobo (2006) que estas orações 

se adjungem a TP. Também não discuto as várias possibilidades de sujeito das periféricas de 

uma maneira geral. Por isso, para facilitar a exposição destas orações, todas as representações 

que apresentarei aqui são de orações com sujeito nulo. Note que, na mesma posição em que o 

sujeito PRO nasce e, posteriormente, pousa, é possível ter sujeitos plenos. 

 

Figura 16: Representação arbórea da gerundiva copular derivada 

 

O que quero salientar é que o sujeito PRO nasce numa posição abaixo da posição onde 

nasce o verbo. De acordo com o que defendo aqui, este é o principal fator diferenciador entre 

periféricas e integradas. 
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3.2.1.2 INACUSATIVOS 

 

Vimos no capítulo 1 que a estrutura de um verbo inacusativo corresponderia a que se 

segue: 

 

Figura 17: estrutura arbórea de um verbo inacusativo 

 

Assim, se tivermos uma sentença como: 

(100) Crescendo rápido, Marina comprou roupas novas 

 

teríamos uma derivação similar a seguir: 
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Figura 18: estrutura arbórea de uma gerundiva periférica inacusativa 

 

Mais uma vez, então, notamos que este verbo, por possuir um sujeito (no caso do 

exemplo, PRO) que nasce numa posição baixa, como argumento interno do verbo, constitui 

uma oração periférica. 

 

3.2.1.3 METEOROLÓGICOS 

 

Como foi visto, verbos meteorológicos são verbos que denotam condições de clima, 

como chover, chuviscar, nevar, ventar, etc. Estes verbos são conhecidos como predicados de 

zero lugar, pois não tomam nenhum argumento. 

Assim,  a estrutura de um verbo meteorológico corresponderia à estrutura a seguir. 
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Figura 19: estrutura arbórea de um verbo meteorológico 

 

De qualquer forma, independentemente destes detalhes, a característica crucial destes 

verbos pertinente a este trabalho é que eles não possuem um sujeito. Assim, assumo 

simplesmente que estes verbos possuem uma estrutura como a apresentada na figura 11, 

acima. Assumo, também, que em português há um expletivo silencioso. Ele está representado 

na figura a seguir pelo símbolo ØE. 

Dessa maneira, numa estrutura como: 

(101) Ventando muito, as telhas caíram 

teríamos uma estrutura como a que se segue: 
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Figura 20: representação arbórea de uma gerundiva periférica com verbo meteorológico 

 

 Assim, vemos que também estes verbos não possuem um argumento externo. 

 

3.2.2 INTEGRADAS 

 

 Nesta seção, apresento a estrutura argumental das gerundivas adverbiais integradas. 

3.2.2.1 TRANSITIVOS 

 

Como foi visto, os verbos transitivos possuem dois argumentos: um argumento 

externo e um argumento interno. Como podemos observar na estrutura a seguir, o sujeito 

nasce na posição de especificador de vP e se move, posteriormente, para a posição de 

especificador de TP. Este é o argumento externo do verbo que, diferentemente das estruturas 

que correspondem às orações gerundivas periféricas, nasce numa posição mais alta em relação 
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ao verbo, que nasce em SpecVP e move-se para v’. Além disso, estes verbos também 

possuem, obrigatoriamente, um argumento interno. 

 

 

Figura 21: estrutura arbórea de um verbo transitivo 

 

Assim, se tivermos uma oração como: 

 

(102) Os ladrões arrombam a porta usando um machado 

 

teríamos uma estrutura como a que se segue. Note que, também de maneira distinta às orações 

periféricas, as orações integradas estão adjungidas a uma posição mais baixa, que assumo, 

aqui, que seja a VP. 
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Figura 22: estrutura arbórea de uma oração integrada com verbo transitivo 

 

É importante notar, então, que a exemplo dos verbos transitivos, nas orações 

integradas o sujeito sempre nasce numa posição mais alta, recebendo um papel temático alto, 

como o de agente. 

 

3.2.2.2 INERGATIVOS 

 

Vimos, em 1.1.2, que os verbos intransitivos se subdividem em duas classes: 

inergativos e inacusativos (ou ergativos). Naquela seção, observamos as diferenças entre elas, 

salientando os verbos inacusativos, já que o objetivo era tratar da “hipótese da 

inacusatividade”.  
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Como foi dito, a principal diferença entre estes verbos é que os inacusativos carecem 

de um argumento externo, assim, seu sujeito nasce na posição de argumento interno. Ao 

contrario deles, os inergativos possuem apenas um argumento externo e nenhum argumento 

interno. 

 

 

Figura 23: Estrutura arbórea de um verbo inergativo 

 

Assim, se tivéssemos uma sentença como: 

(103) Maria aproveitou a festa dançando 

teríamos uma representação semelhante a seguir: 
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Figura 24: Representação arbórea de uma gerundiva integrada com verbo inergativo 

 

Note, então, que o sujeito da gerundiva nasce na posição de argumento externo, assim 

como um verbo transitivo e se move, posteriormente, para a posição de especificador de TP. 

Esta é a principal característica dos verbos que constituiem as orações integradas 

 

3.2.3 PSICOLÓGICOS 

 

 Como mencionado, os verbos psicológicos constituem uma classe mista. Por esta 

razão, decidi tratá-los em uma seção distinta, pois podem tanto formar orações gerundivas 

integradas quanto periféricas, a depender de sua estrutura verbal. Belletti e Rizzi (1988) 

propõem uma classificação tripartite para os verbos psicológicos. Landau (2010) segue esta 
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classificação e propõe as estruturas arbóreas para as classes II e III que serão expostas a 

seguir. Segundo essa classificação, estes verbos estariam dispostos na seguinte ordem: 

 

(104) Classe I: Experienciador nominativo, Tema acusativo. 

John loves Mary 

Classe II:Ttema nominativo, Experienciador acusativo. 

The show amused Bill. 

Classe III: Tema nominativo, Experienciador dativo. 

The idea appealed to Julie. 

(LANDAU, 2010, p. 4) 

 

 De acordo com a Generalização de Burzio (cf. BURZIO, 1986), um Caso acusativo só 

pode ser atribuído a um argumento interno se também há um argumento externo. Assim, para 

a Classe I, em que o argumento interno recebe Caso acusativo, é necessário que haja um 

argumento externo. Esta estrutura seria semelhante a um verbo transitivo, em que o 

Experienciador merge no especificador de vP e o Tema merge como complemento de V. 

 

Figura 25: estrutura arbórea de um verbo psicológico de Classe I 
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Para a Classe II, Landau (2010) também assume que se trata de uma classe de verbos 

transitivos. Porém, diferentemente da Classe I, uma preposição nula (marcada por Øψ) 

introduz o Experienciador, como podemos observar na figura a seguir. 

 

 

Figura 26: estrutura arbórea de um verbo psicológico de Classe II (LANDAU, 2010, p.6) 

  

 A terceira e última classe é a única classe em que o sujeito não é mergido na posição 

de especificador de vP. Landau (idem) segue a hipótese padrão de que os verbos da Classe III 

são inacusativos (cf. PERLMUTTER 1983, BELLETTI & RIZZI 1988, LEGENDRE 1989, 

PESETSKY 1995, ARAD 1998, REINHART 2001). O argumento que corresponde ao Tema 

destes verbos não é um Causador, mas um Alvo (“Target/Subject Matter” – T/SM). De 

acordo com o autor, “em línguas em que o marcador dativo não é uma preposição 

independente, os Experenciadores da Classe III também são governados por Øψ, que atribui 

o Caso dativo” (LANDAU, 2010, p. 6). 
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Figura 27: Representação arbórea dos verbos psicológicos da Classe III (LANDAU, 2010, p. 6) 

 

 Vemos, então, que os verbos pertencentes às Classes I e II possuem um argumento 

externo, enquanto os verbos da Classe III não, por serem verbos inacusativos. Ao preparar os 

estímulos para o experimento 2, deveria ter 8 verbos psicológicos para montar as sentenças 

em sua posição típica, que julguei ser a inicial. Em seguida, estas mesmas sentenças seriam 

reordenadas e colocadas em posição final. Entretanto, destes 8 verbos, utilizei 7 pertencentes 

à Classe I, como: amar, gostar, odiar, querer, e apenas um da Classe III: prezar. 

Por esta razão, estes verbos demonstraram um comportamento contrário ao esperado: a 

maioria dos verbos que utilizei para caracterizar orações periféricas (com posição típica 

inicial) eram, na verdade, orações integradas (com posição típica final). Por isso houve 

tempos médios de leitura menores para a posição final e maiores para a posição inicial. 
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CONCLUSÃO 

 

No início desta pesquisa, acreditava-se que as orações periféricas eram compostas por 

verbos leves e as integradas, por demais verbos lexicais. Um primeiro experimento de leitura 

automonitorada foi montado para testar estas diferenças. Observou-se que a diferença de 

processamento entre integradas em posição inicial e final era maior do que a mesma 

comparação para as periféricas. 

Na elaboração do segundo experimento, foi possível constatar que havia mais verbos 

envolvidos nestas orações. A diferença parecia, neste momento, ser entre verbos eventivos e 

verbos estativos. Duas hipóteses foram levantadas para explicar a diferenciação de 

processamento entre integradas e periféricas. A primeira seria que a estrutura argumental dos 

verbos que as constituíam era diferente e, por esta razão, o processamento seria mais ou 

menos custoso, de acordo com a complexidade estrutural dos verbos em questão. A segunda 

hipótese envolvia o controle. Como as integradas estão sob controle obrigatório, seu 

processamento, quando movidas, seria mais custoso, ao contrário das periféricas que não 

estão sob controle obrigatório. 

Com estas questões em mente, o segundo experimento foi aplicado. Para testar as 

hipóteses sobre as diferenças de processamento, uma atenção especial foi dada aos verbos que 

constituem as integradas: inergativos e transitivos. Se o controle fosse um fator principal, o 

processamento destes dois verbos deveria ser similar, pois ambos estão sob controle 

obrigatório. 

No entanto, vimos que os verbos transitivos foram os únicos que apresentaram 

significância estatística nos testes, o que os diferenciou dos verbos inergativos. Os verbos 

transitivos possuem tanto um argumento interno quanto um externo, enquanto os inergativos 
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possuem apenas um argumento externo. Se ambos estão sob controle obrigatório, mas 

mostraram um processamento diferenciado, isto se deve à estrutura argumental diferenciada 

que possuem. Os verbos transitivos, por serem mais complexos estruturalmente, ao serem 

movidos, têm um processamento mais custoso. Isto, por sua vez, faz com que os tempos 

médios de leitura, de uma maneira geral, em posição alternativa, sejam mais elevados, o que 

certamente contribuiu para que se chegasse a um resultado significativo. Os verbos 

inergativos possuem uma estrutura menos complexa que não é tão custosa ao ser movida e 

que não mostrou diferenças significativas estatisticamente no processamento.  

Sendo assim, a hipótese do controle obrigatório foi descartada, tornando a estrutura 

argumental a resposta mais apropriada para a questão. Chegar a esta conclusão só foi possível 

ao observar o curso temporal do processamento das sentenças, pois nenhum outro meio 

viabilizaria o caminho para uma afirmação como esta. 

Um outro fato também demonstrou que a presença de um argumento externo é 

propriedade das integradas e a ausência dele, das periféricas. Acreditava-se que os verbos 

psicológicos eram pertencentes ao grupo de orações periféricas. O segundo teste de leitura 

automonitorada foi feito com isso em mente. No entanto, embora não sejam significativos 

estatisticamente, os resultados se mostraram visualmente opostos ao que se esperava. Ao 

analisar cuidadosamente a estrutura argumental destes verbos, observou-se que eles se 

dividem em três grupos: dois deles possuem um argumento externo e um deles, não. Por este 

motivo, os verbos psicológicos podem tanto pertencer às integradas quanto às periféricas, 

dependendo do tipo de verbo. E como a grande maioria dos verbos utilizados era pertencente 

a um grupo que possui o argumento externo, os resultados foram contrários ao que se 

esperava. No entanto, isso mostrou que, de fato, a presença ou ausência de um argumento 

externo define se a gerundiva é integrada ou periférica. 
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De uma maneira geral, a pesquisa desenvolvida nesta dissertação contribuiu para um 

melhor mapeamento das orações gerundivas adjuntas. Agora sabemos que há, além de todas 

as diferenças demonstradas por outros autores, uma diferença fundamental na estrutura 

argumental dos verbos que as constituem. Se o verbo possui um argumento externo, constitui 

uma oração integrada. Se não possui, constitui uma oração periférica. 

No entanto, ainda existe muito a ser feito. O segundo experimento, por exemplo, 

possuía muitas condições (oito, no total), o que não é um problema desde que seja aplicado a 

um grande número de sujeitos. Como vimos, vinte e quatro sujeitos não se mostrou suficiente 

para que pudesse haver significância estatística, embora tenham demonstrado tendências de 

acordo com o esperado e que permitiram que a pesquisa se desenvolvesse. 

Um estudo mais detalhado também merece ser feito em relação às posições de 

adjunção e aos papéis temáticos atribuídos aos argumentos. Outras questões ainda 

permanecem em aberto: por que o fato de o verbo possuir um argumento externo ou não faz 

com que a oração seja integrada ou periférica? Qual é a relação disso com a interpretação 

semântica das orações? Por que as integradas nunca podem ter um sujeito expresso, enquanto 

as periféricas podem ter várias possibilidades de manifestação (ou não) de um sujeito? Estas 

são questões que motivam a continuação de uma pesquisa sobre o tema. 
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APÊNDICE 

 

1 LISTAS DO EXPERIMENTO 1 – VERSÃO 1 

 

Versão 1 - sentenças 

AIFI1 Os ladrões arrombam a porta da casa usando um bom maçarico. 

BIIN2 

Juntando pequenos ramos de dia 

as 

andorinhas constroem os ninhos  

CPIN3 

Sendo 

nervosíssim

a Maria sempre tomava calmantes à noite 

DPFI4 

Os atletas treinam 

pouquíssim

as horas estando muito cansados  

AIFI5 O João conseguiu fazer o bolo batendo as claras em neve  

BIIN6 Lendo o livro do professor Marina estudou Linguística ontem  

CPIN7 

Tendo novos uniformes 
 os 
atletas foram  ao evento do time  

DPFI8 

O casal comprou  a nova casa tendo 

economizad

o bastante  

AIFI9 
Adelaide começou sua família 

engravidand

o muito jovem  

BIIN1

0 
Trabalhand

o em dois empregos José cumpre todas 

as 

atividades  

CPIN1
1 Estando doente com câncer Vanessa escreveu 

pouquíssim
os livros  

DPFI1

2 Joana preparou o almoço de hoje tendo quebrado os ovos  

AIFI13 
Ontem os amigos 

aproveitara
m o verão tomando banho de mar  

BIIN1

4 Limpando seus ferimentos Teresa geralmente ajuda Denise  

CPIN1
5 

Tendo lavado as varandas 

Fernand

o limpou todo 

 o 
condomíni

o  

DPFI1
6 Miguel conheceu muitos países tendo viajado 

pela 
Europa  

Tabela 9: Experimento 1 - Versão 1 – Sentenças 

 

Versão 1 - perguntas 

AIFI1 Os ladrões usam um maçarico para arrombar a porta? 

BIIN2 As andorinhas constroem os ninhos ao juntar pequenos ramos? 

CPIN3 Por ser nervosa, Maria toma calmantes? 
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DPFI4 Por estarem cansados, os atletas treinam poucas horas? 

AIFI5 João bateu as claras em neve para fazer o bolo? 

BIIN6 Marina leu o livro do professor para estudar Linguística? 

CPIN7 Por terem novos uniformes, os atletas foram ao evento? 

DPFI8 O casal comprou a casa ao economizar? 

AIFI9 Adelaide começou sua família ao engravidar muito jovem? 

BIIN10 José cumpre as atividades por trabalhar em dois empregos? 

CPIN11 Vanessa escreveu pouco por estar com câncer? 

DPFI12 Joana quebrou os ovos para fazer o almoço? 

AIFI13 Os amigos tomaram um banho de mar para aproveitar o verão? 

BIIN14 Teresa limpa os ferimentos de Denise para ajudá-la? 

CPIN15 Fernando lavou todas as varandas para limpar o condomínio? 

DPFI16 Miguel conheceu vários países ao viajar pela Europa? 

Tabela 10: Experimento 1 - Versão 1 - Perguntas 

2 LISTAS DO EXPERIMENTO 1 – VERSÃO2 

 

Versão 2- sentenças 

BIIN1 Usando  um bom maçarico os ladrões arrombam a porta da casa  

CPIN2 

Sendo muito ágeis 
 as 
andorinhas construíram os ninhos 

de 
manhã  

DPFI3 

Maria sempre tomava calmantes sendo 

nervosíssim

a  à noite 

AIFI4 Os atletas teriam melhores resultados treinando muitas horas  

BIIN5 Batendo  as claras em neve o João conseguiu fazer o bolo  

CPIN6 Sendo muito inteligente Marina estudou semanas antes  

DPFI7 

Os atletas foram ao evento do time tendo novos 

uniforme

s  

AIFI8 

O casal comprou  a nova casa 
economizand

o muito dinheiro  

BIIN9 Engravidand

o muito jovem Adelaide começou sua família  

CPIN1

0 Sendo 

muitíssim

o trabalhador Francisco equilibra três 

emprego

s  

DPFI1

1 Vanessa escreveu 

pouquíssim

os livros estando doente 

com 

câncer  

AIFI12 

Ana fez o almoço  de hoje quebrando os ovos 

na 

frigideira  
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BIIN1
3 Tomando banho de mar ontem os amigos 

aproveitara
m o verão  

CPIN1

4 Tendo 

machucad

o  sua cabeça Teresa foi ao hospital local  

DPFI1
5 

Fernando limpou todo 

 o 
condomíni

o tendo lavado 

as 

varandas  

AIFI16 Larissa prolongou suas férias viajando  por toda a Europa  

Tabela 11: Experimento 1 - Versão 2 - Sentenças 

 

Versão 2 - perguntas 

BIIN1 Os ladrões usam um maçarico para arrombar a porta? 

CPIN2 As andorinhas construíram os ninhos por ser ágeis? 

DPFI3 Por ser nervosa, Maria toma calmantes? 

AIFI4 Os atletas teriam melhores resultados ao treinar mais? 

BIIN5 João bateu as claras em neve para fazer o bolo? 

CPIN6 Por ser inteligente, Marina estudou semanas antes? 

DPFI7 Por terem novos uniformes, os atletas foram ao evento? 

AIFI8 O casal economizou para comprar a casa? 

BIIN9 Adelaide começou sua família ao engravidar muito jovem? 

CPIN10 Por ser muito trabalhador, Francisco tem três empregos? 

DPFI11 Vanessa escreveu pouco por estar com câncer? 

AIFI12 Ana quebrou os ovos para fazer o almoço? 

BIIN13 Os amigos tomaram um banho de mar para aproveitar o verão? 

CPIN14 Teresa foi ao hospital por ter machucado a cabeça? 

DPFI15 Fernando lavou todas as varandas para limpar o condomínio? 

AIFI16 Larissa viajou por toda a Europa ao prolongar suas férias? 

Tabela 12: Experimento 1 - Versão 2 - Perguntas 

3 LISTAS DO EXPERIMENTO 1 – VERSÃO 3 
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Versão 3 - sentenças 

CPIN1 

Estando presos  na cadeia 

os 

ladrões executam  o plano de assalto  

DPFI2 

 As andorinhas 

construíra

m os ninhos 

de 

manhã sendo muito ágeis  

AIFI3 Maria  ficava mais tranquila tomando calmantes fortíssimos  

BIIN4 Treinando muitas horas os atletas teriam melhores  resultados  

CPIN5 

Tendo seguido 
as 
instruções João conseguiu fazer a receita  

DPFI6 Marina estudou semanas antes sendo muito inteligente  

AIFI7  O atleta foi ao evento do time vestindo novos uniformes  

BIIN8 Economizand

o muito dinheiro o casal comprou a nova casa  

CPIN9 Gisele trabalha menos por dia estando grávida de gêmeos  

DPFI10 

Francisco equilibra três 

emprego

s sendo muitíssimo 

trabalhado

r  

AIFI11 
Vanessa constituiu sua carreira 

escrevend

o obras brilhantes  

BIIN12 

Quebrando os ovos 

 na 

frigideira Ana fez o almoço de hoje  

CPIN1
3 Estando  com calor no verão 

os 
amigos tomaram banho de mar 

DPFI14 

Teresa foi ao hospital local tendo 

machucad

o sua cabeça 

AIFI15 
Fernando terminou de limpar a casa lavando todas 

as 
varandas 

BIIN16 

Tendo viajado 

 pela 

Europa Miguel conheceu muitos países  

Tabela 13: Experimento 1 - Versão 3 – Sentenças 

 

Versão 3 - perguntas 

CPIN1 Os ladrões executaram o plano mesmo presos na cadeia? 

DPFI2 As andorinhas construíram os ninhos por ser ágeis? 

AIFI3 Maria ficava tranquila ao tomar calmantes? 

BIIN4 Os atletas teriam melhores resultados ao treinar mais? 

CPIN5 João fez a receita após seguir as instruções? 

DPFI6 Por ser inteligente, Marina estudou semanas antes? 

AIFI7 O atleta compareceu com novos uniformes? 

BIIN8 O casal economizou para comprar a casa? 
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CPIN9 Gisele trabalha menos horas por dia por estar grávida? 

DPFI10 Por ser muito trabalhador, Francisco tem três empregos? 

AIFI11 Vanessa consolidou sua carreira por escrever obras brilhantes? 

BIIN12 Ana quebrou os ovos para fazer o almoço? 

CPIN13 Os amigos tomaram banho de mar por estarem com calor? 

DPFI14 Teresa foi ao hospital por ter machucado a cabeça? 

AIFI15 Fernando lavou todas as varandas para terminar de limpar a casa? 

BIIN16 Miguel conheceu vários países ao viajar pela Europa? 

Tabela 14: Experimento 1 - Versão 3 - Perguntas 

 

4 LISTAS DO EXPERIMENTO 1 – VERSÃO 4 

 

Versão 4 - sentenças 

DPFI1 Os ladrões executam o plano de assalto estando presos na cadeia  

AIFI2  As 

andorinhas sempre constroem os ninhos juntando ramos de dia  

BIIN3 

Tomando calmantes 
fortíssimo
s Maria ficava mais tranquila  

CPIN4 

Estando muito cansados os atletas treinam 

pouquíssima

s horas  

DPFI5 
João conseguiu fazer  a receita tendo seguido 

as 
instruções  

AIFI6 

Marina estudou 

Linguístic

a ontem lendo o livro 

do 

professor  

BIIN7 Vestindo novos uniformes  o atleta foi ao evento do time  

CPIN8 

Tendo 

economizad

o bastante o casal comprou a nova casa  

DPFI9 
Gisele trabalha menos por dia estando grávida 

 de 
gêmeos 

AIFI10 

José cumpre todas 

as 

atividades 
trabalhand

o em dois empregos  

BIIN11 Escrevendo obras brilhantes Vanessa constituiu sua carreira  

CPIN1

2 Tendo quebrado os ovos Joana preparou o almoço de hoje  

DPFI1

3 Os amigos tomaram banho de mar estando com calor no verão  

AIFI14 Teresa geralmente ajuda Denise limpando seus ferimentos  

BIIN15 

Lavando todas 

as 

varandas Fernando terminou de limpar a casa  

CPIN1

6 Tendo viajado 

pela 

Europa Miguel conheceu muitos países  
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Tabela 15: Experimento 1 - Versão 4 - Sentenças 

 

Versão 4 - perguntas 

DPFI1 Os ladrões executaram o plano mesmo presos na cadeia? 

AIFI2 As andorinhas constroem os ninhos ao juntar pequenos ramos? 

BIIN3 Maria ficava tranquila ao tomar calmantes? 

CPIN4 Por estarem cansados, os atletas treinam poucas horas? 

DPFI5 João fez a receita após seguir as instruções? 

AIFI6 Marina leu o livro do professor para estudar Linguística? 

BIIN7 O atleta compareceu com novos uniformes? 

CPIN8 O casal comprou a casa ao economizar? 

DPFI9 Gisele trabalha menos horas por dia por estar grávida? 

AIFI10 José cumpre as atividades por trabalhar em dois empregos? 

BIIN11 Vanessa consolidou sua carreira por escrever obras brilhantes? 

CPIN12 Joana quebrou os ovos para fazer o almoço? 

DPFI13 Os amigos tomaram banho de mar por estarem com calor? 

AIFI14 Teresa limpa os ferimentos de Denise para ajudá-la? 

BIIN15 Fernando lavou todas as varandas para terminar de limpar a casa? 

CPIN16 Miguel conheceu vários países ao viajar pela Europa? 

Tabela 16: Experimento 1 - Versão 4 - Perguntas 

 

5 LISTAS DO EXPERIMENTO 2 – VERSÃO 1 

 

Versão 1 - sentenças 

CI1 Sendo muito ágil e hábil Irina percorreu o circuito rápido 

PI1 Querendo 
um 

presente 
de Natal Marina escreveu uma carta aos avós 
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CF2 O sitio é sempre 
bem 

tranquilo 

de 

manhã 
sendo frequentado 

por 

poucos 

PF2 Tiago declarou 
o seu 

amor 
por ela amando muitíssimo 

sua 

amiga 

II3 
Quebrando 

em 

dezenas 

de 

pedaços o vaso precisou de conserto urgente 

MI3 Chovendo bem acima da média as casas ficaram alagadas depressa 

IF4 
Marina precisou 

comprar 

roupas maiores crescendo bastante em 

pouco 

tempo 

MF4 A casa quase nunca fica limpa ventando todo dia 
bem 

forte 

PI5 Odiando política honesta Clarice transferiu seu título de lugar 

CI5 Estando na loja de calçados Olavo escolheu um bonito chinelo 

PF6 Samuel acende o abajur 
do 

quarto 
temendo escuridão 

para 

dormir 

CF6 Priscila perdeu a 
grande 

festa 
sábado estando no colégio ainda 

MI7 Nevando 
muito 

forte 

No 

inverno 
tivemos 

que 

comprar 
agasalhos novos 

II7 Suando durante a ginástica Marcela ensopou suas roupas novinhas 

MF8 O lago central de patinação fechou nevando 
muito 

pouco 

neste 

mês 

IF8 
As 

sementes precisam 

de muito 

mais cuidado brotando no inverno gelado 

Tabela 17: Experimento 2 - versão 1 - Sentenças 

 

Versão 1 - perguntas 

CI1 Irina é ágil? 

PI1 Marina quer um presente? 

CF2 O sítio é pouco frequentado? 

PF2 Tiago ama sua amiga? 
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II3 O vaso quebrou? 

MI3 Choveu acima da média? 

IF4 Marina cresceu bastante? 

MF4 Venta todo dia? 

PI5 Clarice odeia política honesta? 

CI5 Olavo estava na loja de calçados? 

PF6 Samuel teme a escuridão? 

CF6 Priscila estava no colégio? 

MI7 Nevou muito no inverno? 

II7 Marcela suou na ginástica? 

MF8 Nevou pouco neste mês? 

IF8 As sementes brotam no inverno? 

Tabela 18: Experimento 2 - versão 1 - Perguntas 

6 LISTAS DO EXPERIMENTO 2 – VERSÃO 2 

 

Versão 2 - Sentenças 

ECF1 Irina percorreu o circuito rápido sendo muito ágil e hábil 

EIF1 O bebê inspira o cuidado médico nascendo muito antes 
do 
tempo 

AII2 Bebendo muitíssimo nas festas Denise armava um barraco sempre 

ATI2 Falando 
mentiras 

dos 
amigos Marina afasta as pessoas ao redor 

AIF3 Elisa engordou 
quatro 
quilos 

em um 
mês 

comendo muitíssimo todo dia 

ATF3 Henrique fraturou 
quatro 
dedos 

da sua mão jogando basquetebol sábado 

EII4 
Crescendo 

bastante 

em 

pouco 

tempo Marina precisou 

comprar 

roupas maiores 

ECI4 Tendo 
muitos 

livros 
guardados Clarice esquece de ótimas novelas 

EIF5 As flores enfeitam 
os 

da rua florindo na estação correta 
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canteiros 

ECF5 Marcela precisa 
manter 

tudo 
bem limpo Tendo 

pouco 

tempo 
em casa 

ATI6 Tomando 
banho de 

sol 
na praia Joana desfrutou da folga do trabalho 

AII6 Sorrindo 
com 

alegria 
ontem Vanessa conquistou 

todo 

mundo 
na festa 

ATF7 Francisco machucou 
o seu 
braço 

direito limpando a janela 
do 
prédio 

AIF7 Clarice ganhará o título mundial nadando muitíssimo amanhã 

ECI8 Estando no colégio ainda Priscila perdeu a 
grande 

festa 
sábado 

EII8 
Brotando no inverno gelado 

as 

sementes precisam 

de muito 

mais cuidado 

Tabela 19: Experimento 2 - versão 2 - Sentenças 

 

Versão 2 - Perguntas 

ECF1 Irina é ágil? 

EIF1 O bebe  nasceu antes do tempo? 

AII2 Denise bebia muito? 

ATI2 Marina fala mentiras? 

AIF3 Elisa come muito? 

ATF3 Henrique jogou basquetebol? 

EII4 Marina cresceu muito? 

ECI4 Clarice tem livros guardados? 

EIF5 As flores floresceram? 

ECF5 Marcela tem pouco tempo em casa? 

ATI6 Joana tomou banho de sol? 

AII6 Vanessa sorriu com alegria? 

ATF7 Francisco limpou a janela? 

AIF7 Clarice vai nadar amanhã? 
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ECI8 Priscila estava no colégio? 

EII8 As sementes brotam no inverno? 

Tabela 20: Experimento 2 - versão 2 - Perguntas 

7 LISTAS DO EXPERIMENTO 2 – VERSÃO 3 

 

Versão 3 - Sentenças 

AII1 Dormindo muitíssimo amanhã Alfredo recuperará o seu sono perdido 

ATI1 Juntando pequeninos raminhos os ratos constroem suas casas no verão 

AIF2 Denise armava 
um 

barraco 
sempre bebendo muitíssimo nas festas 

ATF2 Marina afasta 
as 

pessoas 
ao redor falando 

mentiras 

dos 
amigos 

EII3 
Quebrando 

em 

dezenas 

de 

pedaços o vaso precisou 

de 

conserto urgente 

ECI3 Sendo estressado na vida Ricardo percebe 
coisas 

ruins 
apenas 

EIF4 
Marina precisou 

comprar 

roupas maiores crescendo 

bastante 

em 

pouco 

tempo 

ECF4 Clarice esquece de ótimas novelas tendo 
muitos 

livros 
guardados 

ATI5 Ligando 
as 

máquinas 
de casa Joaquim lavava 

muita 

roupa 
de cama 

AII5 Correndo no asfalto domingo Gisele lesionou o joelho esquerdo 

ATF6 Joana desfrutou 
da folga 

do 
trabalho tomando 

banho de 

sol 
na praia 

AIF6 Vanessa conquistou 
todo 

mundo 
na festa sorrindo 

com 

alegria 
ontem 

ECI7 Estando 
no 

mercado 
de peixes Teresa fez uma 

grande 

compra 
de atum 

EII7 
Suando durante a ginástica Marcela ensopou 

suas 

roupas novinhas 

ECF8 Priscila perdeu a 
grande 

sábado estando no colégio ainda 
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festa 

EIF8 
As 

sementes precisam 

de muito 

mais cuidado brotando no inverno gelado 

Tabela 21: Experimento 2 - Versão 3 - Perguntas 

 

Versão 3 - Perguntas 

AII1 Alfredo vai dormir bastante? 

ATI1 Os ratos juntam pequenos ramos? 

AIF2 Denise bebia muito? 

ATF2 Marina fala mentiras? 

EII3 O vaso quebrou? 

ECI3 Ricardo é estressado? 

EIF4 Marina cresceu muito? 

ECF4 Clarice tem livros guardados? 

ATI5 Joaquim ligava as máquinas? 

AII5 Gisele correu no asfalto? 

ATF6 Joana tomou banho de sol? 

AIF6 Vanessa sorriu com algria? 

ECI7 Teresa estava no Mercado? 

EII7 Marcela suou na ginástica? 

ECF8 Priscila está no colégio? 

EIF8 As sementes brotam no inverno? 

Tabela 22: Experimento 2 - versão 3 - Perguntas 

 

8 LISTAS DO EXPERIMENTO 2 – VERSÃO 4 

 

Versão 4 - Sentenças 

AIF1 Alfredo recuperará o seu perdido dormindo muitíssimo amanhã 
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sono 

ATF1 
Os 

ratos 
constroem 

suas 

casas 
no verão juntando pequeninos raminhos 

EII2 
Morre

ndo 

muito 

jovem ainda a atriz obteve muito pouco sucesso 

ECI2 Sendo amoroso e feliz Tiago permanece 
bem 

tranquilo 
e calmo 

EIF3 
o vaso precisou 

de 
conserto urgente quebrando em dezenas de pedaços 

ECF3 
Ricard
o 

percebe 
coisas 
ruins 

apenas sendo estressado na vida 

ATI4 
Vestin

do 
seu novo vestido Carina esteve no almoço na terça 

AII4 Teresa estava 
preparad

a 
e pronta treinando muitíssimo por dia 

ATF5 
Joaqui

m 
lavava 

muita 

roupa 
de cama ligando as máquinas de casa 

AIF5 Gisele lesionou o joelho 
esquerd

o 
correndo no asfalto domingo 

ECI6 
Estand

o 
atrasada agora Rosana ligou e avisou a família 

EII6 
Caindo durante o desfile 

a 
modelo ficou bem 

envergonhad
a ontem 

ECF7 Teresa fez uma 
grande 

compra 
de atum estando no mercado de peixes 

EIF7 
Marcel

a ensopou 

suas 

roupas 

novinha

s suando durante a ginástica 

AII8 
Canta

ndo 

no 

concurso 

muito 

bem 
Alberto alcançou a primeira colocação 

ATI8 
Cumpr

indo 
as tarefas 

muito 

bem 
Felipe conseguiu sair cedo de casa 

Tabela 23: Experimento 2 - Versão 4 - Sentenças 

 

Versão 4 - Perguntas 

AIF1 Alfredo vai dormir bastante? 

ATF1 Os ratos juntam pequenos ramos? 
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EII2 A atriz morreu jovem? 

ECI2 Tiago é amoroso? 

EIF3 O vaso quebrou? 

ECF3 Ricardo é estressado? 

ATI4 Carina vestiu um vestido novo? 

AII4 Teresa treina muito? 

ATF5 Joaquim ligava as máquinas? 

AIF5 Gisele correu no asfalto? 

ECI6 Rosana está atrasada? 

EII6 A modelo caiu no desfile? 

ECF7 Teresa estava no Mercado? 

EIF7 Marcela suou na ginástica? 

AII8 Alberto canta bem? 

ATI8 Felipe cumpria as tarefas? 

Tabela 24: Experimento 2 - Versão 4 - Perguntas 


