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RESUMO 
 
LAMIM, Gabriela Cristina Almeida. Ordens SV e VS nas vozes ativa e passiva no livro 

didático de História. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2013 117 fl. 

Dissertação de Mestrado em Linguística.  

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as cláusulas sujeito-verbo (SV) e verbo-

sujeito (VS) em livros didáticos de História, a fim de investigar se apresentam o mesmo 

comportamento nesse contexto daquele já exposto por outros autores. A base teórica 

deste estudo é a Linguística Centrada no Uso, seus pressupostos e sua visão de que a 

gramática é proveniente do discurso e moldada por habilidades cognitivas gerais. Sabe-

se que a escolha entre estas ordenações não é aleatória, mas oriunda de uma aliança 

entre fatores sintáticos e pragmático-discursivos, visto que apenas determinadas 

estruturas, em contextos específicos, são passíveis de possuirem um sujeito posposto. O 

corpus utilizado foi composto por duas coleções de livros didáticos de História, uma 

mais informal e outra mais formal, para que procurássemos estabelecer possíveis 

diferenças entre o comportamento das ordenações nesses tipos de texto. Referente ao 

sujeito, analisamos os fatores status informacional, definitude, extensão, agentividade, 

animacidade, volição referente ao SN sujeito, e analisamos ainda, posição da claúsula e 

preenchimento à esquerda nas sentenças SV e VS. Por meio da análise, constatamos que 

os resultados sobre as ordens SV e VS, nesse gênero, ratificam aqueles encontrados em 

estudos anteriores. Destacamos a quantidade expressiva de cláusulas VS, o que nos 

levou a concluir que este gênero propicia a posposição do sujeito e também o uso da 

voz passiva. 

 



x 

 

 

ABSTRACT  
 
LAMIM, Gabriela Cristina Almeida. Ordens SV e VS nas vozes ativa e passiva no livro 

didático de História. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2013 117 fl. 

Dissertação de Mestrado em Linguística.  

 

 

The aim of this work is to analyze subject-verb (SV) and verb-subject (VS) 

clauses from History textbooks in order to investigate whether they present the same 

pattern in this context as those already outlined by other authors. The theoretical basis 

of this study is the Usage-Based perspective on language which assumes that grammar 

is derived from the discourse and shaped by general cognitive abilities. It is known that 

the choice between those structures is not random, but it is coming from an alliance 

between syntactic and discoursive-pragmatic factors, because only certain structures, in 

specific contexts, are likely to have a postponed subject. The corpus used was 

composed of two collections of History textbooks, one more formal and another less 

formal, since we seek to establish possible differences between them. Regarding the 

subject, we analyzed the factors such as informational status, definiteness, extension, 

agentivity, animacy and volition. We also investigated the clause position and left-

filling in SV and VS clauses. Through analysis, we found that the results on the orders 

SV and VS, in this genre, confirm those found in previous studies. We highlighted the 

significant amount of VS clauses, which led us to conclude that this genre allows for the 

postposition of the subject and the use of passive voice. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho consiste na análise de orações Sujeito-Verbo (SV) e Verbo-

Sujeito (VS) nas vozes ativa e passiva extraídas de livros didáticos de História 

destinados a estudantes dos 7º e 9º anos do segundo segmento do Ensino Fundamental1 

a fim de verificar se este contexto propicia ou não a emergência da ordem VS, seja na 

voz ativa, seja na voz passiva. 

Esta pesquisa possui como fundamentação teórica a Linguística Centrada no Uso, 

uma atualização dos estudos funcionais da linguagem. Segundo essa corrente, a 

gramática é moldada pelo uso e por habilidades cognitivas gerais (conforme 

detalharemos no capítulo 1). Essa corrente tem como principais teóricos Dwight 

Bolinger, Paul Hopper, Sandra Thompson, Talmy Givón, Joan Bybee, Elizabeth 

Traugot, William Croft e tantos outros. 

Os dados do trabalho provêm da coleta de cláusulas SV e VS nas vozes ativa e 

passiva de duas coleções distintas de livros didáticos de História utilizados por 

estudantes do ensino fundamental: Nova História Crítica e História e Vida Integrada. 

Nosso corpus foi constituído por duas amostras, cada uma delas contendo um livro do 

7º e outro do 9º ano. Nomeamos H1 a amostra composta pelos livros da primeira 

coleção, e H2 aquela formada por livros da segunda coleção. 

Nossa proposta é, em um primeiro momento, analisar todas as cláusulas VS que 

encontrarmos a fim de estabelecermos quais cláusulas podem apresentar ou não a 

inversão do sujeito. Depois disso, buscaremos contrapor as cláusulas SV e VS para

                                                           

1 Cabe, aqui, ressaltar que o segundo segmento do ensino fundamental é composto por quatro anos: do 6º 
ao 9º ano, no entanto em nosso trabalho, foram utilizados apenas livros de duas séries: 7º ano e 9º ano. 
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 verificar se o resultado nesse contexto específico vai ao encontro dos ou de encontro 

aos resultados de trabalhos anteriores acerca da natureza das sentenças VS. 

A hipótese principal deste estudo é que, apesar de pesquisas apontarem para um 

considerável descréscimo do uso da ordem VS no português do Brasil (PB), essa 

ordenação ainda é bastante produtiva, principalmente no gênero o qual nos propusemos 

a analisar aqui: o gênero acadêmico no suporte livro didático de História (Marcuschi, 

2008). E, além disso, neste trabalho pretendemos confirmar os resultados de outras 

pesquisas de que a posposição do sujeito é um fenômeno motivado, fundamentalmente, 

por fatores pragmático-discursivos. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de orações VS:  

1) “Ao longo dos séculos, o povo de cada região foi criando sua própria língua. Em 
alguns lugares, a língua tinha muito a ver com o latim. Foi daí que vieram idiomas como o 
francês, o espanhol, o italiano e o português, chamados de latinos. Em outros lugares os 
idiomas eram influenciados pelas línguas dos bárbaros germânicos. Daí surgiram o alemão, o 
inglês, o holandês, o sueco, o dinamarquês. (Nova História Crítica  6a série- página 24 – Voz 
ativa)” 

2) “Mais gente significava mais bocas para alimentar. Como produzir comida para 
todos? Nem sempre era possível. Não foram poucas as vezes em que os servos sofreram com a 
fome ceifando a vida de seus filhos. 

 A necessidade de aumentar a produção de alimentos estimulou a criatividade das 
pessoas. E então foi realizada uma descoberta sensacional. Veja só. (Nova História Crítica - 
6a série - página 41 – Voz Passiva)” 

3) “Durante a Idade Média, o feudo era a unidade de produção. Ali acontecia a maior 
parte das relações sociais, controladas pelo senhor feudal.” (História e Vida Integrada - 7º 
ano – página 13 – Voz ativa)  

4) “Nas regiões conquistadas pelo exército de Carlos Magno, fortalezas e igrejas eram 
construídas. Em sua volta se organizaram vilas que, posteriormente, passaram a ser ligadas por 
estradas.” (História e Vida Integrada - 7º ano – página 22 – Voz passiva) 

 

Este trabalho baseia-se em estudos anteriores sobre a inversão do sujeito, bem 

como, sobre a relação SV x VS nas seguintes variantes: português do Brasil (PB), 
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português de Portugal (PE) e no discurso aquisitivo de inglês (EL2)2 de autores3 como 

Naro & Votre (1999), Marques (2012), Spano (2002, 2008), Freitas (2006 e 2011), 

respectivamente. Além disso, esta é segunda etapa do meu trabalho desenvolvido na 

iniciação científica desde 2008 com o indispensável auxílio dos meus orientadores, 

logo, também, utilizaremos essa minha pequena experiência no assunto juntamente com 

os resultados que obtive anteriormente. 

Refirimo-nos a este estudo como segunda fase da pesquisa de IC, porque num 

primeiro momento (2008 e 2009) estudei as orações SV e VS no discurso acadêmico 

aquisitivo de inglês como segunda língua (EL2)4 e a partir do ano de 2010 mudei o 

corpus analisado para aquele usado nesse trabalho. Portanto, na etapa anterior trabalhei 

com SV e VS nas vozes ativa e passiva em EL2 e neste momento estudo SV e VS em 

português5. 

Os nossos objetivos gerais são analisar detalhadamente a amostra e tentar 

averiguar se o gênero textual estudado contribui para o uso da ordem VS, corroborando, 

assim, com os resultados de estudos anteriores a respeito da distribuição das ordens. 

Desse modo, o trabalho tenta verificar se a ordenação pode ou não estar relacionada a 

                                                           

2 Sabe-se que o inglês é uma língua que restringe VS, isto é, embora possa ali ocorrer, essa ordenação é 
muito pouco produtiva nesta língua. 
3 Muitos outros estudos de VS foram consultados para a confecção do trabalho. Portanto pode-se 
considerar que esses estudos são a bibliografia básica. 
4 Para esse estudo utilizei uma amostra composta por trabalhos acadêmicos produzidos por alunos do 5º  
período da Faculdade de Letras da UFRJ na disciplina Inglês V (Phonetics and Phonology).  
5 Exemplos da etapa anterior do trabalho:  
“The hypothesis we can formulate about it is that, in use to turn the articulation easier, the speakers end 
up to make a progressive assimilation in which an originally voiced sound (that would be the result of a 
regressive assimilation) becomes voiceless due to this new process. Simplifying, occurs a progressive 
assimilation that blocks a regressive assimilation, which would be that first phonotatic strategy a 
Brazilian speaker would go for”.  (VS - voz ativa) (Freitas 2011:166) 
“And in the cases below, influenced by the writing form, one of the students produced it like an [u] as it 
would be pronounced in Portuguese: 
In other case, the schwa was pronounced as the Brazilian sound [a] nasalized because of the influence of 
the following consonant sound: 
In the chart below, it is presented the data in which the schwa sound is represented as a <a>”: (trabalho 
08- página 07) (VS - voz passiva)” 
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um gênero específico, e mais do que isso, se pode relacionar-se à (in)formalidade do 

texto. 

Então, consideramos que os objetivos específicos quanto ao estudo das ordens SV 

e VS são: 

(a) observar a frequência de distribuição dos dados nos livros estudados, a fim de 

verificar se esse contexto propicia a posposição do sujeiro; 

(b) observar a frequência de distribuição dos dados nos anos estudados, para 

estabelecer em qual ano o uso de VS é mais abundante;  

(c) observar a frequência de distribuição de cada ordenação analisada, pois 

supomos que as cláusulas VS terão uma porcentagemm de uso bastante expressiva; 

(d) observar a frequência de cada tipo de voz verbal analisada, visto que por ser 

tratar de um texto acadêmico deveremos encontrar uma quantidade considerável de 

claúsulas passivas; 

(e) observar as caraterísticas do sintagma nominal sujeito de cada cláusula, a fim 

de estabelecer o que caracteriza o sujeito anteposto, bem como, quais são peculiaridades 

do posposto; 

(f) verificar a possível relação entre o status informacional do sujeito e a 

ordenação da cláusula, para estabelecer qual seria tipo de informação mais veiculada 

por cada ordenação; 

(g) verificar a possível relação entre a definitude, extensão, animacidade, 

agentividade e volição do sujeito e sua posição na cláusula, para demonstrar quais são 

os traços do sujeito que precede e daquele que sucede o verbo; 
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 (h) observar se o preenchimento de um elemento à esquerda da cláusula está mais 

associado a cláusulas com sujeitos pospostos do que com sujeitos antepostos, tendo em 

vista que este elemento, em VS, tende a promover um equilíbrio informacional;  

(i) observar as possíveis diferenças entre os resultados de cada livro analisado, 

pois queremos averiguar se o registro de cada livro pode influenciar no uso de SV e VS; 

 Acreditamos que, embora os estudos sobre a ordenação do sujeito em PB 

apontem para uma crescente diminuição do uso do sujeito à direita do verbo (Spano, 

2002, 2008; Marques 2012), ficando a ordem VS restrita a certos contextos, tais como 

com verbos monoargumentais de baixa transitividade e construções passivas, o gênero 

escolhido contribui para uma maior emergência da posposição do sujeito, motivada, 

principalmente, por fatores pragmático-discursivos.  

Além da hipótese principal, também postulamos hipóteses mais específicas que 

nortearam a presente dissertação e estão listadas abaixo:  

(a) o uso das clásulas SV deve ser mais produtivo, considerando que esta é a 

ordem não marcada no PB. No entanto, o uso de VS deve ser bastante produtivo, além 

de tender a ser motivado por questões pragmático-discursivas; 

 (b) Ao analisar os livros, esperamos encontrar um número maior de cláusulas VS 

em H2 do que em H1. Sabe-se que a VS é uma estrutura mais marcada, isto é, mais 

complexa do que SV, em razão da tendência de apresentar sujeitos extensos e que 

carregam informação nova. Além disso, H2 é mais formal do que H1, então, aquele 

livro tenderá a apresentar estruturas mais complexas que este. 

(c) as cláusulas VS tenderão apresentar sujeitos com status informacional novo, 

enquanto os sujeitos velhos tenderão a aparecer em sentenças SV. Os sujeitos inferíveis 

poderão ocorrer em ambas as ordenações, pois, como afirma Marques (2012), esse 
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status pode ser considerado uma categoria intermediária, apresentrando caraterísticas 

tanto de sujeitos novos, quanto de velhos; 

(d) os sujeitos das cláusulas VS tenderão a ser indefinidos, pois como afirmam 

Votre & Naro (1986) e Naro & Votre (1999) esse tipo de sentença tende a ter um caráter 

apresentativo, e mais que isso, tende a promover a quebra do fluxo de informação; 

(e) os sujeitos pospostos tenderão a ser mais extensos do que os antepostos, visto 

que a informação nova necessita de mais massa fônica para ser expressa do que a 

evocada; 

(f) os sujeitos em posição pré-verbal tenderão a ser mais animados, enquanto os 

sujeitos pós-verbais tenderão a ser menos animados, isso porque, segundo pesquisas 

anteriores, o uso da ordem VS no PB foi sendo reduzido ao longo dos séculos, sendo 

ainda produtivo em alguns contextos, tais como cláusulas com verbos monoargumentais 

cujo sujeito é [- animado] e [- agente]6; 

(g) seguindo a explanação feita no item anterior, os sujeitos pospostos tenderão 

ser [- agentivos] e os em posição pré-verbal, por sua vez, tenderão a ser, [+ agentivos];  

(h) as cláusulas na ordem VS tenderão a apresentar o preenchimento de um item à 

esquerda, pois como o S em VS não é tópico, a posição de tópico deve ser preenchida 

por outro elemento; 

(i) a voz passiva deverá ocorrer em grande quantidade, visto que tende a ser a voz 

não-marcada em textos acadêmicos (cf. Freitas, 2011); 

 (j) os livros do 9º ano deverão apresentar mais cláusulas VS do que os do 7º, pois, 

por ser a série mais avançada, no 9º ano os autores tendem a ser mais formais do que no 

7º. Retomando a hipótese anterior, a maior porcentagem de VS deve ser encontrada no 

9º ano de H2, porque tende a apresentar a maior formalidade dentre os quatro livros 

                                                           

6 Esses são os verbos intitulados inacusativos pela linguística formal. 
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analisados. Na seção que sucede apresentaremos a análise dos nossos dados, assim 

como os resultados que alcançamos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, apresentaremos, no capítulo 1, os 

pressupostos teóricos nos quais estão baseados nossos estudos. No capítulo 2, será 

apresentada a revisão da literatura por meio da exposição de trabalhos sobre as 

ordenações e que foram relevantes para nosso estudo. Exporemos a metodologia por nós 

empregada no capítulo 3. A análise dos dados, com o cruzamento dos fatores 

controlados, é apresentada no capítulo 4. Em seguida, estão a conclusão e as referências 

bibliográficas.



 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

1.1. Linguística Centrada no Uso  

 

Desde o reconhecimento da Linguística como ciência, os estudos linguísticos têm 

se caracterizado pela rígida separação entre formalismo e funcionalismo. Por um lado 

temos os que se interessam pelo estudo da forma, da estrutura gramatical em si e por 

outro, temos os defensores do estudo da função para qual determinada forma é usada, 

tendo em vista o contexto comunicativo em que os falantes usam a língua. Assim, para 

os formalistas, a língua é um objeto autônomo e independente, isto é, não está ligada às 

diversas situações de uso. 

Perspectivas representantes do pólo formalista são, grosso modo, o 

Estruturalismo7 e o Gerativismo, escolas que, apesar de divergirem em muitos aspectos, 

concebem a forma como o foco dos estudos linguísticos.  

Para Sausurre, representante do Estruturalismo, a língua tem uma face social 

(langue) e outra individual (parole). A langue é a estrutura abstrata, o conhecimento 

que todos os falantes têm de sua língua e por isso é homogênea, ao passo que a parole é 

o uso dessa estrutura por cada indivíduo, o que a faz ser heterogênea. Dessa maneira, 

definiu a langue como o objeto de estudo da linguística, porque considerou essa face 

social o sistema abstrato passível de ser descrio e analisado. 

A primazia da forma também está presente nos estudos de Chomsky, que 

surgiram como uma crítica à visão behaviorista acerca da aquisição da língua. Para os

                                                           

7 Sabemos que existiram autores que apresentavam uma visão funcional dentro do Estruturalismo, tais 
como, o Benveniste, Ducrot entre outros, no entanto, estamos nos referindo aqui a Estruturalismo 
saussureano. 
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 gerativistas, a linguagem é inata e está presente no código genético dos seres humanos. 

Para eles, existe um módulo, uma parte de nosso cérebro destinada exclusivamente à 

linguagem e por isso ela é tão importante, porque é considerada o espelho, o reflexo de 

nossa mente. Aqui, também há uma divisão da linguagem entre o que chamam de 

“competência”, o conhecimento internalizado da língua, e “desempenho”, o uso 

concreto desse conhecimento. Como, para o Gerativismo, no desempenho estão 

envolvidas outras capacidades cognitivas, como memória, o objetivo da linguística deve 

ser estudar a competência, pois ali serão retratados os princípios flexíveis ou rígidos que 

permeiam a formação de determinada língua natural. 

O pólo funcionalista também é constituído por abordagens que divergem entre si, 

mas que convergem ao acreditarem que o uso da linguagem não pode ser 

completamente separado das estruturas linguísticas que o instanciam. Desse modo, 

todas essas abordagens são caracterizadas como Modelos Baseados no Uso8 ou 

Linguística Centrada no Uso9 por acreditarem que o discurso é organizado a partir das 

intenções comunicativas dos falantes. 

Logo, como já mencionado, todas essas abordagens não fazem uma dissociação 

entre a linguagem e o uso e, mais que isso, consideram que há uma relação entre a 

estrutura da língua e os usos feitos pelos falantes em contextos reais de comunicação. 

Dessa maneira, não existe uma estrutura linguística a priori, ao invés disso, a gramática 

é dinâmica e emerge dos diversos contextos comunicativos. Sob essa perspectiva a 

gramática nunca está pronta, está em constante mudança. 

                                                           

8 O termo usage-based traduzido aqui como baseado no uso foi introduzido por Langacker (1987). 
9 O Grupo de Estudos Discurso e Gramática (UFRJ, UFF e UFRN), para chamar a atenção para o fato de 
esta ser uma linha funcionalista, preferiu usar o nome Linguística Funcional Centrada no Uso a fim de 
fazer uma distinção de outros modelos baseados no uso. 
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Para a Linguística Funcional Centrada no Uso, a divisão apresentada nos 

conceitos de langue e parole ou entre “competência” e “desempenho” não faz sentido, 

pois a gramática é oriunda dos eventos de uso que desempenham uma dupla função: 

são, ao mesmo tempo, resultado e ponto de partida para a estruturação do sistema 

linguístico (cf. Martellota 2011). Assim, as instâncias de uso são de extrema 

importância dentro desse modelo, visto que são responsáveis pela constante atualização 

dessa gramática emergente e também são, ao mesmo tempo, responsáveis pela 

manutenção do sistema.  Logo, pode-se dizer que o sistema é estruturante e estruturado 

na experiência. 

Outra questão também é fator determinante para a visão da gramática centrada no 

uso: o que há de inato e o que há de cultural na linguagem humana. É possível dizer que 

essa teoria apresenta uma visão intermediária em relação à aquisição da linguagem.  

Para a visão behaviorista, apenas a exposição ao meio é responsável pela 

aquisição da linguagem. Tudo é aprendido no meio, o ser humano não nasce com 

nenhum tipo de aparato cognitivo que o auxilie nesse processo, assim tudo o que somos 

seria fruto da experiência. Por isso, a língua não seria adquirida, mas aprendida  através 

do condicionamento estímulo, resposta e reforço. 

Quanto ao Gerativismo e aos Modelos Baseados no Uso, ambas as teorias 

acreditam que a linguagem é fruto de especificidades biológicas e sociais que só os 

seres humanos possuem. O que muda é a importância atribuída a cada uma delas. 

Enquanto para os gerativistas a linguagem é inata, sendo o meio responsável apenas 

pela ativação de princípios já contidos na mente de cada indivíduo, para os Modelos 

Baseados no Uso, a linguagem é um resultado de habilidades cognitivas de domínio 

geral. Essa teoria discorda do fato de que exista um componente específico no 
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cérebro/mente do ser humano que possibilita a aquisição da linguagem e de que exista 

uma sintaxe autônoma codificada geneticamente tal como propõem os defensores da 

teoria da Gramática Universal com seu modelo de Princípios e Parâmetros que 

determinam, a partir de um número mínimo de possibilidades, a enorme diversidade de 

línguas, ou seja, de diferentes formas de sintaxe. Nos modelos baseados no uso, a 

sintaxe é derivada do discurso e é moldada pelas diferentes situações comunicativas, 

derivando os fenômenos estruturais da língua dessas habilidades cognitivas.  

Consoante Bybee (2010), os processos cognitivos envolvidos na aquisição da 

linguagem são: a categorização, o chunking10, o armazenamento na memória rica, a 

analogia e a associação cross-modal. É importante esclarecer que a autora afirma que 

estes podem não ser os únicos processos envolvidos na linguagem. Também não nega a 

possibilidade de que novos processos possam ser descobertos. Os que citamos são os 

que comprovadamente são úteis para o entendimento de alguns aspectos linguísticos 

(Bybee 2010:07). Além disso, nesse modelo, as representações cognitivas são baseadas 

na categorização de experiências. 

A categorização é o processo que mais pode interagir com os outros. Por 

categorização entende-se a similaridade ou identidade que ocorre quando palavras ou 

sintagmas, bem como suas partes são reconhecidas e comparadas às representações já 

armazenadas na memória. O resultado disso são categorias que atuam como a base do 

sistema linguístico. Este é um processo cognitivo de domínio geral porque categorias 

perceptuais de vários tipos são criadas a partir da experiência independentemente da 

linguagem. Vale ressaltar que todas as categorias, linguísticas e não linguísticas, têm 

uma estrutura prototípica. 

                                                           

10 Preferimos manter o termo em inglês, porque não conseguimos achar uma tradução que pudesse 
expressar fielmente este conceito.  
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Chunking é o processo segundo o qual sequências que são usadas juntas tendem a 

formar uma unidade complexa. Na linguagem, este processo cognitivo dá conta de 

unidades tais como: construções e expressões idiomáticas, por exemplo. Assim, 

sequências que são utilizadas juntas com alta frequência tendem a ser acessadas como 

uma única unidade na memória. 

O armazenamento na memória rica é um processo cognitivo fácil de ser 

entendido, pois seu nome já explica a que se refere. Esse processo está relecionado ao 

armazenamento dos detalhes da experiência na memória11. Nesses detalhes estão 

inclusas particularidades fonéticas, de contextos de uso, e até mesmo de significados e 

inferências ligadas às declarações. Isso pode ser comprovado pelas inferências que 

fazemos no ato comunicativo, visto que dizemos muito pouco e esperamos que nosso 

interlocutor infira o restante da informação. 

Analogia é o processo que propõe que novas declarações possam ser feitas 

baseadas em velhas declarações, isto é, declarações que já foram experienciadas. Desse 

modo, pode-se afirmar que fazer uma analogia é descobrir a relação subjacente entre as 

formas e/ou os significados. 

 A última habilidade, a associação cross-modal diz respeito à habilidade que os 

falantes têm de associar forma e significado. 

Segundo os Modelos Baseados no Uso, é possível afirmar que as semelhanças que 

as línguas apresentam ou podem apresentar são explicadas pela semelhança de 

funcionamento da mente humana. Assim, as regras contidas na gramática são limitadas 

pelo funcionamento da nossa mente e adaptadas conforme o contexto. Nesse sentido, as 

                                                           

11 A memória das formas linguísticas é representada por exemplares que são construídos a partir da 
frequência de ocorrência (token frequency). Daremos maior atenção à representação de exemplares ao 
longo do trabalho. 
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diferenças translinguísticas podem ser explicadas através das diferenças culturais que as 

sociedades apresentam. 

Para a línguística baseada no uso, a língua é formada por construções que podem 

ser definidas como pareamentos de forma-significado, cujo significado não pode ser 

obtido através da soma dos significados das partes que a compõem, ou seja, as 

construções são consideradas não composicionais. Posto isso, as construções 

compreendem desde morfemas até esquemas mais abstratos (cf. Croft e Cruise, 2009).  

Outro ponto divergente entre os modelos formais e a Linguística Centrada no Uso 

é como a linguagem se desenvolveu na espécie humana. Para os formalistas, o 

desenvolvimento da linguagem não se deu de modo gradual, mas foi produto de 

processos de mutação. Já para os defensores das abordagens baseadas no uso, “a 

linguagem foi evoluindo de modo gradual, como uma adaptação para valores mais 

precisos e comunicação mais eficiente” (Martelotta, 2011: 63). Além disso, esses 

autores defendem que os estágios pelos quais uma criança passa durante o processo de 

aquisição da linguagem podem, de certa forma, espelhar o modo como a linguagem foi 

evoluindo nos seres humanos.  

Por fim, além da importância atribuída ao uso, os Modelos Baseados no Uso 

possuem algumas características em comum de acordo com Kemmer e Barlow (2000). 

São pressupostos básicos que permeiam as diversas abordagens: 1) a relação íntima 

entre estruturas e instâncias de uso; 2) a importância da frequência; 3) compreensão e 

produção integradas ao sistema linguístico; 4) o foco no papel da aprendizagem e da 

experiência na aquisição da linguagem; 5) as representações linguísticas tomadas como 

emergentes e não como entidades fixas armazenadas; 6) a importância de dados reais na 

descrição e construção da teoria; 7) a relação íntima entre uso, variação sincrônica e 
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mudança diacrônica; 8) a interconectividade entre o sistema linguístico e os sistemas 

cognitivos não linguísticos; e 9) o papel crucial do contexto no funcionamento do 

sistema linguístico.  

Nessa linha, tanto padrões linguísticos quanto não linguísticos são processados e 

aprendidos de modo integrado. Tudo isso se dá, porque, como já visto, a linguagem é 

fruto de habilidades cognitivas gerais e não específicas. Então, o contexto, quer 

linguístico, quer não linguístico, é um item importante para se apreender o significado 

de uma expressão. Logo, subentende-se que o uso linguístico é dependente do contexto 

e a semântica é moldada a partir desse uso, pois a forma não carrega significado em si, 

mas sim, contribui para a construção do significado na situação comunicativa na qual 

participa. 

Conclui-se que a Linguística Centrada no Uso não constitui um modelo teórico 

inédito para análise linguística, em vez disso, é uma compilação de diversas abordagens, 

que, embora apresentem diferenças, convergem no que parece ser mais significativo: no 

modo como veem o funcionamento e a organização da linguagem. A seguir, exporemos 

qual dos modelos centrados no uso embasou nosso estudo. 

 

1.2. Princípios e conceitos fundamentais do Funcionalismo 

 

A corrente que descrevemos acima é um desenvolvimento da linguística 

funcionalista norte-americana. Aqui, daremos destaques aos princípios funcionalistas já 

conhecidos pela academia desde a década de 70. Digamos que são conceitos 

tradicionais da corrente funcionalista, importantes para a presente pesquisa.  
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Os princípios da corrente funcionalista são a marcação e a iconicidade. Este 

compreende alguns (sub)princípios que também nos ajudam a entender melhor o 

fenômeno por nós estudado.  

A iconicidade é o princípio que diz haver uma correlação natural entre forma 

(expressão linguística) e função (conteúdo). Logo, para os funcionalistas a língua 

reflete, de algum modo, as experiências do falante. Devido ao fato de que a linguagem é 

uma capacidade estritamente humana, o que se supõe é que ela possa refletir a mente 

humana e a maneira como o homem conceitualiza o mundo. A iconicidade explica 

fenômenos importantes na linguagem como informatividade, transitividade e planos 

discursivos. Os (sub)princípios icônicos são: a) o princípio da quantidade, b) o princípio 

da adjacência e c) o princípio da ordenação linear. 

O princípio da quantidade estabelece que, quanto maior for a complexidade e a 

imprevisibilidade da informação, maior será a massa fônica necessária para transmití-la, 

assim SN sujeitos [+ novos] tendem a ser mais extensos do que os [+ evocados]. Como 

por exemplo: 

1) ...vou   começar   a   contar   do   fim  de   semana  passada...   eu...  estava/   tinha  
acabado  de  chegar   da discoteca   com   minhas   colegas...   estava   ali   embaixo...  daí   es/   
minha colega   estava...   pensando em sair com uma pessoa que ela tinha saído no fim de 
semana passado... quando ela dá conta... ele   estava  com  outra   pessoa   na   frente   dela...   
aí... ela   ficou   super...   constrangida...   né?   super... sem  graça   e   falou...  que  não  ia   sair   
com  ele...   a   gente...   foi  procurou  saber... (corpus D&G/ Rio de Janeiro 1, p. 94) 

 Percebemos que ao introduzir uma informação nova, o rapaz com o qual sua 

amiga saíra, a informante utiliza 11 palavras e ao retomar essa informação substituiu 

pelo pronome pessoal ele. Esse exemplo ratifica o princípio da quantidade. 

Já o subprincípio da adjacência afirma que aquilo que está mais próximo 

cognitivamente tende a aparacer próximo linguisticamente. Desse modo, por exemplo, 

os adjetivos tendem a vir ao lado dos substantivos os quais modificam, como em:  
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(2) ..em  cima dela  tem um ursinho...  tem um cachorrinho...  uns  bichinnhos de 
pelúcia... do lado da minha cama tem uma caixa de som... né? e:: fica logo em frente à janela... 
tem uma cortina... né? uma cortina verde... e em frente a minha cama tem uma estante... onde 
eu guardo meus  livros...  né? (corpus D&G/ Rio de Janeiro 1, p. 93) 

 
Por fim, o princípio da ordenação linear diz que a informação de maior relevância, 

ou seja, a que é mais previsível, tende a vir no início da cláusula de modo que “a ordem 

dos elementos no enunciado revela a sua ordem de importância para o falante 

(Martellota, Votre e Cezario, 1996 apud Freitas 2011).” Logo, sujeitos da ordem SV 

tendem a ser [+ tópicos], enquanto os sujeitos de VS, [+ foco]. Observemos o seguinte 

exemplo: 

3) bem... eu estava fazendo o cerimonial do aniversário da minha prima...   participava   
eu...   minha   irmã...   mais   duas primas   minhas...   aí...   fomos   organizando durante o 
dia... escrevi o ce/ escrevi o cerimonial todo... todas as partes do cerimonial... (corpus D&G Rio 
de Janeiro 1 p.100).  

Através dele, percebemos que o informante introduz uma informação 

parcialmente nova (visto que já temos o conhecimento de que ele participava do 

cerimonial) por meio de uma cláusula VS. Despois ao retomar esses participantes, deixa 

o sujeito elíptico, visto que essa já uma informação evocada, ou seja, de conhecimento 

de todos os ouvintes. 

O conceito da informatividade refere-se ao compartilhamento de informação entre 

os interlocutores no momento da comunicação. Dessa forma, o falante tende a embalar 

sua fala de acordo com a pressuposição que faz a respeito do conhecimento do ouvinte. 

Esse conceito está ligado à análise do status informacional do sintagma nominal (SN) 

que será empregado na análise de dados desse trabalho. Assim, o status informacional 

pode ser classificado, basicamente, como evocado, novo, ou inferível. Há autores que 

possuem uma classificação mais ramificada, isto é, com mais fatores, para o item status 

informacional, entretanto essa classificação dá conta dos dados coletados para este 

trabalho, portanto nos é suficiente. O SN evocado (também chamado de velho ou dado) 
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é aquele que já foi mencionado no texto ou no contexto. O SN inferível é aquele que 

pode ser inferido através de outras informações prévias ou do contexto. Já o novo é 

aquele que não foi mencionado anteriormente tampouco pode ser inferido pelo contexto. 

Essa classificação baseia-se em Prince (1981).  

 A informatividade também pode ser explicada através da oposição tema e rema. 

Aquele é a parte da sentença que abrange a informação velha, ou seja, aquela que já é de 

conhecimento do ouvinte e este é a parte da sentença que compreende a informação 

nova. 

Outro conceito muito importante para o desenvolvimento dessa pesquisa é o da 

transitividade e também está ligado ao princípio da iconicidade. Para os funcionalistas, a 

transitividade não é categórica, a simples transferência de ação de um agente para um 

paciente, mas sim uma noção gradiente, escalar que envolve toda a cláusula. Desse 

modo, não é o verbo que é considerado transitivo ou intransitivo, mas sim a sentença 

que, segundo a proposta de Hopper & Thompson (1980), deve ser considerada como 

mais ou menos transitiva (ou intransitiva) com base em 10 parâmetros sintático-

semânticos estabelecidos pelos autores. São eles: número de participantes, cinese, 

aspecto do verbo, pontualidade do verbo, intencionalidade do sujeito, polaridade da 

oração, modalidade da oração, agentividade do sujeito, afetamento do objeto e 

individuação do objeto. Assim, exemplificaremos a hipótese por meio dos exemplos (4 

– 7) a seguir: 

4) João beijou Maria.  [+transitiva]                                 
5) A menina brincou. [+/- transitiva] 
6) Aconteceu um acidente. [- transitiva] 
7) Foi construída uma ponte.  [- transitiva]              
      
A cláulsula (4) é a mais transitiva de todas, porque apresenta dois participantes, o 

verbo é [+ cinético] e [+ pontual], o aspecto verbal é [+ perfectivo], o sujeito é [+ 
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intecional] e [+ agente], a oração tem polaridade positiva e o objeto é  [+ afetado]  e [+ 

individuado ]. Nela está contido o verbo que a GT classifica como transitivo direto. 

Contudo, ao analisarmos as cláusulas (5) e (6), podemos observar, ao menos, uma 

questão interessante: ambos os verbos são classificados como verbos intransitivos pela 

GT, pois não exigem complemento, entretanto, comportam-se de maneiras distintas. 

Como indicado acima, a cláusula (6) é menos transitiva do que a (5). Isso ocorre porque 

se distinguem em alguns critérios: enquanto na sentença (5) o sujeito é [+ intencional] e 

[+ agente], na (6), ele é [- intencional] e [- agente]. Assim, esta é [+ intransitiva] do que 

aquela. Isso comprova que a Gramática Tradicional engloba sob a mesma denominação 

sentenças de naturezas distintas. 

A cláusula passiva em (7) encontra-se no mesmo quadro que a (6), visto que o 

sujeito da voz passiva é o objeto da voz ativa, portanto, também apresenta os traços  [- 

intencional] e [- agente]. Sendo assim, o exemplo (4) é uma construção [- transitiva]. 

Além disso, os autores afirmaram que o grau de transitividade de uma oração está 

ligado à função discursiva que ela desempenha num dado contexto, de modo que as 

orações que possuem alta transitividade fazem parte da figura (foreground), isto é, das 

porções centrais do texto, enquanto as que possuem baixa transitividade participam do 

plano de fundo (background), pois são porções periféricas do texto. As porções 

narrativas caracterizadas como figura são aquelas que apresentam os eventos pontuais, 

afirmativos, reais, que ocorreram numa sequência temporal sob a responsabilidade de 

um agente, ao passo que, o fundo compreende eventos que aconteceram ao mesmo 

tempo do que os descritos pela figura, mas que têm importância secundária, além de 

apresentar, dentre outras características, descrição dos personagens, localização do 

cenário e comentários do narrador.  
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O princípio da marcação está ligado a este trabalho. Esse princípio é oriundo do 

Círculo Linguístico de Praga e estabelece a distinção, binária, entre o que seria 

“marcado” e o que seria “não-marcado”. Para tal, estabelece um contraste que pode ser 

desenvolvido em uma determinada categoria linguística (fonologia, morfologia e 

sintaxe). Esse contraste deve ser feito de acordo com certos critérios. Assim, uma 

estrutura é considerada não-marcada se possui maior frequência de uso na língua, se 

possui uma forma menor ou mais simples e se é adquirida mais precocemente pelas 

crianças. É importante salientar que esse é um princípio que é contextualmente 

dependente. Isso significa que uma estrututura pode ser considerada marcada num 

determinado contexto e não-marcada em outro. (Givón 1995) 

Outro conceito importante para este trabalho é a noção de tópico e para definí-lo 

usamos o trabalho de Lambrecht (1994), no qual o autor afirma que tópico é um 

conceito que merece atenção especial, porque pode ter muitas designações. 

Primeiramente, o autor anuncia que a definição por ele adotada está relacionada ao 

sujeito, sem, no entanto, haver uma correspondência irrestrita e necessária. Isso 

significa que o tópico não é necessariamente o sujeito gramatical, assim como, o sujeito 

nem sempre será o tópico. 

Assim, a definição adotada pelo autor e que também é utilizada neste trabalho é a 

definição de tópico diferente do que se conhece como tópico discursivo, tema ou aquilo 

que sempre vem no início da sentença (noções propostas por outros autores). Conforme 

proposta do autor, um referente é interpretado como tópico de uma proposição se, em 

um dado discurso, a proposição é construída como sendo sobre este referente, isto é, 

como expressando informação relevante e que amplia o conhecimento do interlocutor 

acerca deste referente. Assim, o tópico pode ser interpretado como uma informação que 
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o ouvinte/leitor já conhece e sobre a qual uma informação adicional está sendo dada. 

Por exemplo: 

8) O que as crianças estão fazendo?  
As crianças estão jogando videogame. 
9) Onde está o bolo de chocolate? 
O bolo de chocolate, João comeu tudo. 

 
No exemplo (8), percebemos que o tópico é [As crianças] porque a cláusula está 

acrescentando uma informação que não era de nosso conhecimento, ao passo que em (9) 

a informação acrescida é [João comeu tudo] e o tópico é [O bolo de chocolate].  

Como já dito, tópico e sujeito são noções que podem apresentar características em 

comum, mas não devem ser confundidas. O sujeito é o tópico não-marcado, no entanto, 

enquanto o sujeito é uma categoria gramatical, tópico é uma categoria pragmática 

universal. Então, voltemos aos exemplos (8) e (9). No primeiro exemplo, há uma 

coincidência entre o tópico e o sujeito, visto que o sintagma nominal As crianças é, 

simultaneamente, tópico e sujeito, ao passo que, no exemplo (9), isso não ocorre. Neste 

exemplo, o tópico O bolo de chocolate é objeto direto e não sujeito. 

Lambrecht (1994) faz ainda uma distinção entre referente tópico e expressão 

tópica. No exemplo (8), o sintagma nominal [As crianças] é a expressão tópica e 

referente dessa expressão é o referente tópico. Já em (9), a expressão tópica é [O bolo de 

chocolate] e seu referente é o referente tópico. 

O autor também apresenta em seu trabalho o que intitula de escala de 

aceitabilidade tópica, afirmando que a boa formação pragmática de uma sentença pode 

ser mensurada por meio dessa escala. Ele diz que os tópicos mais fáceis de ser 

interpretados, e que contribuem pragmaticamente para a formação da cláusula são já 

tópicos ativos na mente do ouvinte, pois demandam menos esforço para serem 
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interpretados (Chafe 1987). Seguindo esse raciocínio, os referentes acessíveis, apesar de 

demandarem um esforço maior para serem interpretados, ainda podem configurar como 

tópico, enquanto os novos em folha, jamais podem ser tópicos, visto que não são 

identificáveis pelo ouvinte. 

Outra afirmação feita pelo autor é que há uma tendência de ordenação universal 

de que o tópico seja o elemento pragmático que inicie a cláusula. Por fim, o autor 

defende que as pesquisas linguísticas devem contemplar não apenas uma análise 

morfossintática, mas também distinções provenientes da estrutura informacional. 

Apenas desta maneira, conclusões mais robustas acerca das distinções presentes nas 

diferentes línguas poderão ser obtidas.  

Na seção seguinte, faremos a exposição de alguns trabalhos que também trataram 

da ordenação do sujeito a fim de identificar quais foram os resultados obtidos pelos 

diferentes autores. Esses trabalhos se constituem como parte integrante do corpo teórico 

que sustenta a presente dissertação, por já terem abordardo o fenômeno da opção pelo 

uso das ordenações SV/VS sob diferentes perspectivas.  

 

 



 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Diversos autores, utilizando diferentes teorias, já se preocuparam com o estudo 

sobre ordenação no PB e em outras línguas, como mencionado anteriormente. Alguns 

deles são de extrema importância para a compreensão do fenômeno e consequentemente 

servem como bibliografia básica para o entendimento e desenvolvimento deste trabalho. 

Primeiramente, tem-se o trabalho de Naro & Votre (1999) em que os autores 

tentam mostrar as motivações discursivas associadas ao uso de VS em PB. O artigo tem 

o Funcionalismo como base teórica e revela que, ainda que a ordem VS ocorra no 

discurso oral, ela está restrita a certos contextos discursivos. A amostra utilizada pelos 

autores foi composta por gravações contendo aproximadamente 100 horas de narrativas 

(PB coloquial) produzidas por 64 falantes gravadas pelo projeto PEUL (Projeto de 

Estudo sobre o Uso da Língua). 

Os autores revelam que a VS tem um valor apresentativo, isto é, as cláusulas VS 

tendem a introduzir uma informação nova no discurso. Eles também afirmam que há 

uma forte tendência de que a VS veicule informações que se situam no plano de fundo 

da narrativa. Dessa maneira, Naro & Votre (1999) afirmaram que a VS tende a 

apresentar informações periféricas ao fluxo de informação da narrativa. 

Sendo assim, resumiram seus achados referentes à natureza discursivo-pragmática 

da VS naquilo que denominaram Princípio de Tensão Baixa12: mais do que apresentar 

uma informação nova, o sujeito da cláusula VS é tido como informação periférica, não 

pertencente à linha central do fluxo informacional. Ao contrário, ele tende a promover a 

quebra desse fluxo, como no exemplo abaixo:

                                                           

12  Principle of Low Tension (Naro & Votre, 1999: 85). 
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1) “Foi uma chuvinha que teve. Ficou chovendo: segunda, terça, quarta, quinta. Aquela 
chuvinha: só pinguinho, pinguinho – a parede já não é muito boa – aí, foi só molhando a terra 
até cair a casa dela.” (Naro & Votre 1999, 81:6) 

Existem, ainda, outros estudos que seguem a mesma linha dos estudos de Naro & 

Votre (1999) e que também constatam que a ordem VS está ligada ao fluxo 

informacional e, assim, ao Princípio de Tensão Baixa. Esse é o caso de Freitas (2006) 

em que o autor fez um estudo acerca da transferência do uso de cláusulas VS do PB 

para o EL2. 

Para tal estudo, o autor usou dois Testes de Julgamento de Gramaticalidade (TJG). 

O primeiro foi destinado aos alunos dos níveis básico, intermediário e avançado e o 

segundo destinado somente aos alunos dos níveis intermediário e avançado. Além 

desses, também utilizou Testes de Produção Real (TPR)13, produzidos por estudantes de 

uma escola de idiomas da cidade do Rio de Janeiro. O corpus consistiu-se em duas 

amostras. Os níveis dos alunos foram definidos de acordo com o tempo de exposição 

deles ao inglês.  

Ele analisou a transitividade14 das cláusulas e também fatores referentes aos seus 

SNs sujeito. Além disso, analisou ainda fatores relacionados ao verbo tais como: 

manutenção do tempo e aspecto verbal, item verbal, semântica do item verbal e 

transitividade.  

Após análise dos resultados, o autor chega a conclusões importantes. Ele concluiu 

que a inversão do sujeito em inglês apresentou grande aceitabilidade entre os alunos de 

                                                           

13 Esses testes eram narrativas em que os alunos deveriam relatar suas experiências pessoais. A escolha 
pelo tipo textual narração deu-se devido ao fato de que “o  trabalho desenvolvido por Naro e Votre 
demonstra que é a narração o ambiente ideal para o surgimento da construção VS” tal e qual será 
pesquisada neste estudo. 
14 Fatores analisados: número de participantes da cláusula, cinese verbal, aspecto, modalidade, 
pontualidade, agentividade do sujeito, volição, individuação do sujeito. 
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todos os níveis. E mais, dentre as 255 redações produzidas pelos alunos, foram 

encontrados 37 casos de uso concreto de posposição do sujeito por parte dos alunos, 

como por exemplo: 2) “On the day 21 december, 2001, happened one thing that changed all 

their lives. The father was fired from work (nível básico)” (Freitas 2006:92) 

Com isso, essa pesquisa constata que há de fato uma transferência da ordem VS 

existente no PB como L1 para o EL2, não somente no nível sintático, mas também no 

nível discursivo, visto que o aluno aceita a inversão de sentenças de baixa transitividade 

nos mesmos contextos de uso motivado em que ela poderia acontecer em PB. Assim, os 

resultados vão ao encontro do estudo feito por Naro & Votre (1999) ao afirmar que a 

ordem VS é uma estratégia discursiva do PB e foi além ao constatar que o uso dessa 

estratégia da L1 permanece latente durante o processo de aquisição de L2. 

Outro trabalho cujo tema também é a ordenação do sujeito é o trabalho de Spano 

(2002). A autora faz uma comparação do uso de VS entre as variantes PB, décadas 70 e 

90, e PE na década de 70. Para isso, a autora investiga a língua oral culta dessas 

variantes mencionadas sob a ótica da Sociolinguística Paramétrica. 

Um fato importante enfatizado pela autora é a questão do uso da posposição do 

sujeito estar cada vez mais restrito a construções com verbos monoargumentais. Ela 

ainda confirma as diferenças que existem entre a classe de verbos monoargumentais, 

dizendo que nem todo verbo monoargumental colabora para o uso de VS. Para isso, ela 

baseia-se nas propostas de Lira (1986) e de Burzio (1986), que dizem que os verbos 

monoargumentais podem se dividir em intransitivos e inacusativos. Somente o segundo 

grupo propicia o uso da inversão. 

A autora chega à conclusão de que há uma grande frequência de uso da ordem VS 

em construções monoargumentais nas três variantes estudadas, principalmente no PE, 

contudo há decréscimo considerável de uso entre as variantes PB 70 e PB 90. Este 
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estudo vai além e verifica que há uma maior concentração do uso de VS nas construções 

existenciais. Essa predileção da ordem VS nas construções existenciais15 ocorreu 

também devido a fatores relacionados ao SN sujeito e é bem nítida nas variantes PE 70 

e PB 70. 

Por fim, a autora demonstra ainda que a posposição também pode ocorrer em 

cláusulas existenciais com SN dados ou disponíveis e [+ definidos]. Isso pôde ser bem 

verificado através da variante PB 90. 

Além dos trabalhos supracitados, contribuiu para esse estudo a análise diacrônica 

das sentenças nas ordens SV e VS feita por Berlinck (1997). A autora, baseada em 

Votre & Naro (1986), refaz algumas considerações a respeito da posição do sujeito na 

sentença e, como ela mesma diz, pretende “questionar a associação pré-verbal – dado/ 

pós-verbal – novo” (Berlinck 1997:58), amplamente conhecida na literatura sobre 

ordenação do sujeito. 

Berlinck (1997) concorda com Votre & Naro (1986) no que se refere à ordem VS, 

que não possuiria apenas um caráter apresentativo, introdutor de referentes novos no 

discurso, mas, além disso, o sujeito de uma cláusula VS carregaria uma informação 

periférica para fluxo discursivo.  

A autora afirma que fará uma análise “parcialmente” nova da posposição do 

sujeito e para isso utiliza um corpus escrito, ainda que essa escrita não seja tão formal16, 

dos séculos XVIII, XIX e XX no PB e no PE. A partir dessa análise, a autora conclui 

que o sujeito posposto pode aparecer em três configurações diferentes: VSX, VXS e VX 

                                                           

15 Construções existenciais tendem a apresentar um sujeito novo, [- definido]. Isso acontece devido “ao 
próprio tipo semântico das construções existenciais que, por atestarem a existência de algo, apresentam 
com mais freqüência informação nova no discurso.” (Spano, 2002:54) 
 
16 A fim de se aproximar ao máximo da língua falada, a autora utilizou correspondência privada e peças 
de teatro para os séculos XIX e XX. Não foi possível fazer o mesmo em relação ao século XVIII devido à 
falta de textos, por isso ela também usou autos de inquéritos e relatos de viagens.  



40 

 

#17 S. Apesar da posposição ser comumente atrelada à novidade do sujeito, sujeitos 

dados também podem ocorrer na ordem VS e isso é pouco abordado nos estudos 

anteriores.  

A partir disso, a autora diz que é necessário estipular graus de “dadidade” para os 

referentes sujeitos dados textualmente. Para isso, utiliza um limite de até 20 orações 

anteriores, fazendo uma divisão entre mencionado até 5 orações anteriores (1-5), entre 6 

e 10 orações (6-10), entre 11 e 19 orações (11-19) e por fim, 20 ou mais orações 

anteriores. 

O que ela pôde concluir foi que o sujeito dado das orações VSX tende a ser 

mencionado no contexto imediatamente anterior (1-5), enquanto que os sujeitos de VXS 

podem aparecer tanto em contextos próximos quanto em contextos mais distantes. O 

que é relevante para a posição dessa ordenação é o tipo de informação contida no 

sujeito. Quanto mais distante da menção anterior, maior a carga informativa carregada 

pelo sujeito, e consequentemente maior a chance dele ser foco no discurso. 

A autora conclui dizendo que a posposição do sujeito apresenta não só um caráter 

apresentativo ou de quebra do fluxo informacional, mas obedece ao que chamou de 

“princípio de equilíbrio da informação” em que o elemento relativamente mais 

previsível tende a ocorrer no início da sentença, ao passo que o relativamente menos 

previsível tende a ocorrer no fim.  

Freitas (2011)18 também trouxe muitas contribuições para o presente estudo. Nele, 

o autor analisa as construções (X)VS no discurso aquisitivo de inglês como segunda 

língua (EL2) por estudantes brasileiros a fim de analisar se as ocorrências desse tipo de 

contrução são frutos de uma transferência da língua materna (L1) ou é decorrência da 

exposição dos alunos ao input da língua alvo (L2 ou LA).  

                                                           

17Esse # significa que o sujeito está em adjunção à cláusula. 
18 Esse trabalho é uma continuação de Freitas (2006), estudo já resenhado nesta dissertação. 
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O autor postula que as construções produzidas pelos alunos apresentam 

características pragmático-discursivas da L1 e sintáticas da L2 o que daria indícios da 

formação de uma interlíngua (L3) e que também reforçaria a ideia de aprendizado, e não 

aquisição, de uma L2. 

A base teórica utilizada é a linguística funcional, no entanto, o autor diz que 

recorrerá a pressupostos da linguística gerativa, mais precisamente à Teoria de 

Princípios e Parâmetros para explicar o fenômeno. Para ele, apenas o diálogo entre as 

teorias pode dar conta do que está realmente envolvido na questão de tranferência L1-

L2. Dessa maneira, acredita que a opção por uma ou outra ordenação não seria aleatória, 

mas resultado de pressões comunicativas, além de haver também questões formais que 

contribuem para o licenciamento da posposição do sujeito. Desse modo, pode-se dizer 

que a ordem VS está associada a uma estratégia de organização do discurso, bem como 

a aspectos sintático-semânticos do verbo ou da construção verbal, no caso da voz 

passiva.  

Como já dito aqui, e também mencionado pelo autor, o inglês é uma língua de 

ordem SVO e que, portanto, restringe a ordenação VS, salvo raros casos como as 

inversões locativas e as construções passivas que possuem sujeito oracional. Apesar 

desse tipo de construção não ser muito frequente na língua, ou seja, é uma estrutura 

marcada, ainda assim, Freitas (2011) encontrou uma produção considerável desse tipo 

de construção. 

O PB também está restringindo, cada vez mais, o uso de cláusulas com sujeitos 

invertidos, permanecendo alguns contextos de resistência com especificidades sintáticas 

(verbos monoargumentais inacusativos) e pragmático-discursivas (sujeito que veicule 

informação nova, [+ foco]). 
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O autor verifica que os alunos brasileiros aceitam amplamente a ordem VS no 

inglês. Todavia isso acontece nos mesmos contextos em que ela seria aceita no PB, isto 

é, em porções textuais que seguem o Princípio de Tensão Baixa e contribuem para a 

construção do plano de fundo das narrativas. Sendo assim, propõe que esse uso no 

inglês acontece devido a uma transferência da L1. 

Ademais, o autor afirma haver, além da transferência, um processo de 

hipercorreção gerado na aquisição do EL2, porque os alunos, ao produzirem claúsulas 

VS inserem, à esquerda do verbo, um elemento X19, na maioria das vezes um expletivo 

não referencial it, a fim de tentar saturar a exigência de sujeito morfologicamente 

expresso do inglês.   

O autor utilizou, como amostra, textos de trabalhos acadêmicos de estudantes do 

5º período do curso de Português-Inglês da Faculdade de Letras da UFRJ. Esses 

trabalhos são monografias de conclusão da disciplina Inglês V (Fonética e Fonologia do 

Inglês). Desses textos coletou cláusulas na ordem SV e (X)VS com verbos inacusativos, 

e também claúsulas passivas nas mesmas ordenações. Destacaremos aqui alguns dos 

principais resultados da sua análise. 

Ao analisar os dados, Freitas (2011) chega a conclusões importantes, algumas 

delas vão ao encontro dos resultados obtidos por outros autores. Em primeiro lugar, 

constata que a ordem SV é muito mais produtiva e que, portanto, as cláusulas (X)VS 

são marcadas, como já atestado por Naro e Votre (1999) e Spano (2002; 2008). Uma 

das suas contribuições foi demonstrar que as claúsulas (X)VS produzidas pelos alunos 

surgiriam de acordo com as motivações pragmático-discursivas do PB. Além disso, 

verifica que a voz passiva é mais frequente que a ativa, em termos de frequência  de 

construções inacusativas no gênero acadêmico  

                                                           

19 O autor afirma que esse elemto X pode ser um pronome expletivo não referencial it, um sintagma 
adverbial, um sintagma preposicional com valor adverbial, uma conjunção, entre outros.  
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Em geral, postula-se que a voz ativa é a mais frequente, a menos marcada por ser 

menos complexa cognitiva e estruturalmente. Contudo a marcação é um princípio 

dependente do contexto. Por isso, esse resultado pode ser atribuído ao gênero analisado, 

o gênero acadêmico, pois se sabe que nesse gênero a voz passiva tende a ser uma 

estrutura não-marcada em razão desse ser um discurso formal. Em relação ao 

cruzamento dos fatores ordem e voz verbal, o autor percebeu um equilíbrio no uso das 

vozes verbais nas cláusulas VS, sendo as passivas um pouco mais usadas (52%) do que 

as ativas (48%). O mesmo não ocorreu com as clásulas SV, cuja maioria dos dados 

eram cláusulas ativas. Isso corrobora a hipótese da transferência da L1, porque o alto 

uso de claúsulas passivas no gênero acadêmico faz parte do conhecimento que os 

falantes têm do PB.   

O autor propõe que o uso da VS passiva pode ser interpretado como uma 

estratégia de refocalização do SN sujeito. O sujeito de uma cláusula passiva é o objeto 

da ativa correspondente e, portanto, era informação [+ foco] que passa a ser [+ tópico]. 

Quando a VS passiva é usada, o objeto da voz ativa volta para seu lugar de origem, à 

direita do verbo, lugar onde se encontra a informação nova. 

Quanto ao fator status informacional, os resultados também foram ao encontro de 

resultados encontrados em trabalhos anteriores. Com relação à estrutura do SN, o autor 

observou que a maior parte dos SNs definidos eram modificados por determinante. 

Outro fato importante foi que as orações (X)VS também apresentaram alta porcentagem 

de sujeitos [+ definidos] (55%), porém seu percentual de sujeitos indefinidos foi muito 

maior do que o percentual das claúsulas SV. Isto contribui, mais uma vez, para a crença 

de que a ordem (X)VS propicie a veiculação de informação [+ foco]. Segundo Freitas 

(2011:175): “a posposição e antecipação do SN sujeito das orações analisadas poderiam 
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ser explicadas por motivação discursiva relacionada ao seu caráter [+/- Focal]”. Por 

exemplo:  

3) “So, it is natural to us to introduce a vowel before its pronunciation in order to make 
it more “similar” to our system. However, X does not do this “mistake” in all these types of 
word. A possible explanation is the fact that she had already assimilate that in English phonetic 
system words beginning with [s] different from Brazilian phonetic system words beginning with 
[s] different from Brazilian Portuguese pronunciation, we don’t put a vowel before it. In only 
one case occurred a substitution.20” (Freitas 2011:160) 

O último fator analisado, preenchimento à esquerda, revela que os alunos 

preencheram com elemento à esquerda de VS na maior parte dos dados. O autor 

mostrou que estudos anteriores já revelam que há uma tendência no PB de se preenher a 

posição à esquerda do verbo com sintagmas adverbiais ou sintagmas preposicionais com 

valor de advérbio locativo. O preenchimento de maior porcentagem foi com o pronome 

expletivo it. Os alunos em questão são indivíduos que têm grande contato com o inglês 

(no mínimo, nível avançado), por isso já sabem que essa língua não permite cláusulas 

com a posição de sujeito vazia, logo, tendem a preencher esse lugar. Ele caracterizou 

essas estruturas (X)VS como híbridas porque apresentam uma estratégia pragmático-

discursiva transferida do PB e uma marca formal do inglês.  

Freitas (2011) concluiu que comportamento da ordem (X)VS em inglês é 

semelhante ao comportamento dessa estrutura no PB, apresentando muitos resultados 

em comum com pesquisas anteriores. No entanto, afirma que as estruturas analisadas 

caracterizam a formação de uma L3 com características próprias e diferentes da L1 e da 

L2. 

Outro estudo que contribuiu muito para essa dissertação foi Marques (2012). 

Nesse trabalho, a autora faz um estudo diacrônico sobre as possibilidades de ordenação 

                                                           

20“Então, para nós, é natural introduzir uma vogal antes de sua pronúncia a fim de torná-la mais similar 
ao nosso sistema. Contudo, X não cometeu esse erro em todos estes tipos de palavras. Uma possível 
explicação é que ela já tenha assimilado que, no sistema fonético do inglês, palavras iniciando com [s], 
diferentemente do sistema fonético brasileiro e da pronúncia do português do Brasil, não inserimos uma 
vogal antes. Somente em um caso ocorreu uma substituição.” 
 . 
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do sujeito com base nos princípios da Linguística Funcional. Para isso, utiliza um 

corpus composto por textos escritos21 que vão desde o português arcaico até o século 

XX, a fim de comprovar a hipótese de que a posição que o sujeito ocupa na cláusula é 

motivada, sobretudo, por aspectos pragmático-discursivos. Assim, como o presente 

trabalho, Marques (2012) baseia-se em pesquisas anteriores a respeito da posição do 

sujeito, tema esse muito recorrente na literatura linguística, seja de ótica formal ou 

funcional, para propor explicações interessantes sobre resultados já encontrados e antes 

inexplicados. 

Para estudar melhor e identificar os fatores que poderiam influenciar o 

posicionamento do sujeito, a autora estipulou variáveis gramaticais e discursivas. 

Dentre as gramaticais estão: a representação do sujeito, o tipo de verbo, a frequência do 

item verbal, o tipo de complemento, o tipo de cláusula, a presença/ausência de negação, 

presença/ausência de item adverbial, elemento X22 e, por fim, voz verbal. As variáveis 

discursivas estipuladas foram: status informacional, contexto de ocorrência do sujeito 

(se plano de figura ou fundo), manutenção ou quebra da sequência tópica e, finalmente, 

distância da menção anterior.   

Em relação ao tipo de cláusula, primeiramente, houve uma distinção entre 

cláusulas ativas e passivas. Em seguida, as ativas foram separadas: de um lado ficaram 

as que apresentavam algum argumento interno ou predicativo e, de outro, aquelas que 

continham verbos intransitivos segundo a gramática tradicional. Já as cláusulas passivas 

foram agrupadas em passivas analíticas ou sintéticas. 

Os achados do trabalho supracitado revelam e confirmam que a posposição do 

sujeito era muito frequente no português arcaico, sendo, até mesmo, a ordem não-

                                                           

21 Na composição do corpus, a autora procurou utilizar textos que fossem predominantemente narrativos, 
tais como, Crónicas dos Reis de Bisnaga, Cartas a Rui Barbosa, narrativas de experiência pessoal e 
narrativas recontadas, por exemplo.  
22 Segundo Marques 2012:80, o elemento X foi “variável criada a fim de controlar a presença ou 
ausência de um elemento como aposto, por exemplo.”  
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marcada no caso dos verbos intransitivos23. Contudo, com o passar do tempo, houve 

uma diminuição da ocorrência do sujeito em posição pós-verbal e o consequente 

aumento e fixação desse elemento em ordem pré-verbal.  

Marques (2012) observou que os sujeitos prototipicamente novos são, 

basicamente, os que não possuem uma menção prévia no discurso e nem são referentes 

únicos, são representados por sintagmas mais extensos e menos definidos, além de 

promoverem uma quebra na cadeia tópica. Em contrapartida, os sujeitos evocados 

prototípicos são aqueles que estão próximos de sua menção anterior, representam-se 

através de sintagmas menos extensos e mais definidos e promovem uma continuidade 

tópica. Como em (4), em que temos um referente novo e (5) com referente evocado 

(Marques 2012: 100): 

4)“Algum tempo depois, chegou ao solar (casa) um homem que sabendo da história da 
prisão assumiu a identidade do advogado e pediu abrigo. (Discurso & Gramática, seção Natal, 
p.25)”  

5)“Com a ocasião que passa a essa Corte o Senhor Gonçalo Xavier de Acáçova, 
Cavalheiro de distinção desta, e por todo o motivo merecedor de se fazer conhecido, não quis 
que deixasse de ir acompanhado destas regras em que, ao mesmo tempo que solicito novas suas, 
tomo a confiança de recomendar-lhe muito a pessoa desse Fidalgo, cujo bom sucesso na sua 
peregrinação hei-de estimar mui particularmente. Ele não empreendeu a viagem com outro fim 
mais que de empregar sua boa índole [...] (Cartas Particulares, século XVIII - C 01)” temos um 
referente evocado. (Marques 2012: 100) 

Verificou também que houve uma tendência de sujeitos novos prototípicos 

posicionarem-se à direita do verbo em todos os séculos analisados. Já os sujeitos novos 

que ocorreram em posição pré-verbal não eram prototípicos. Referindo-se aos sujeitos 

evocados, houve uma tendência desses elementos a acontecerem em posição pré-verbal 

independemente de ser mais ou menos prototípico. No entanto, os referentes evocados 

que estavam na posição pós-verbal tenderam a ser evocados não prototípicos24.  

                                                           

23 O mesmo não aconteceu com os verbos cópula, pois em todos os séculos analisados houve uma 
tendência de pré-posição do sujeito a fim de evitar uma ambiguidade entre o sujeito e o predicativo. 
24Essa diferença só não pôde ser verificada com os dados do português arcaico, já que as duas posições 
eram muito frequentes, sendo, como já mencionado, a ordem VS a não marcada com verbos intransitivos. 
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Os resultados obtidos pela autora foram interessantes: de todos os séculos 

analisados, os fatores gramaticais foram tidos como mais relevantes para explicar a 

posição do sujeito em apenas dois deles, nos séculos XVII e XIX. Em relação ao século 

XVII, a autora argumentou que isso se deveu à influência do estilo barroco, enquanto no 

século XIX, a explicação dada foi a que nesse período houve muitas mudanças na 

sintaxe da língua portuguesa, tais como o apagamento do objeto direto anáforico25 e o 

preenchimento do sujeito. 

O status informacional foi um fator de extrema importância para o 

posicionamento do sujeito, pois foi o segundo fator de relevância selecionado em todos 

os séculos analisados. Sujeitos que continham informação velha tenderam a ocorrer 

antepostos ao verbo, confirmando a hipótese proposta e também os resultados de 

trabalhos anteriores que afirmam que sujeitos com informação nova tendem a vir 

pospostos ao verbo. 

Em relação ao plano discursivo, pôde-se observar que os sujeitos antepostos 

pertenciam ao plano figura e eram evocados. Já no plano de fundo, foram encontrados 

os sujeitos novos e pospostos ao verbo. 

O estudo concluiu que a ordenação do sujeito na sentença é diretamente 

influenciada por fatores pragmático-discursivos, trazendo explicações para a ocorrência 

de sujeitos novos em posição pré-verbal e sujeitos evocados em posição pós-verbal. 

Por fim, este trabalho tem a proposta principal de verificar se a inversão de sujeito 

é frequente no gênero escolhido e qual o papel da ordem VS em oposição à ordem SV 

nesse gênero. Queremos observar se, aqui, essa ordenação também faz parte da quebra 

                                                           

25 O apagamento do objeto está diretamente relacionado à diminuição de sujeitos pós-verbais, visto que 
nessa posição poderia haver uma ambiguidade de interpretação entre o sujeito e o objeto direto.  
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do fluxo informacional, participando do plano de fundo da narrativa e, ainda, se sua 

ocorrência nesse contexto também está condicionada às cláusulas monoargumentais e 

construções de baixa transitividade (voz passiva). Finalmente, queremos estabelecer se a 

ordem VS é uma estrutura marcada ou não-marcada no gênero livro didático de 

História. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1. Amostra e Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos do trabalho consistiram, primeiramente, em 

coletar orações SV e VS nas vozes ativa e passiva dos 7º e 9º anos26 de dois livros 

didáticos de História. Os livros escolhidos foram: Nova História Crítica (livro 1, 

doravante H1) do autor Mario Schmidt publicado pela editora Nova Geração em 2003 e 

História e Vida Integrada (livro 2, doravante H2) dos autores Nelson Piletti, Claudino 

Piletti e Thiago Tremonte publicado pela editora Ática em 2008. A partir deles, 

montamos duas amostras H1 e H2. 

A escolha do primeiro livro não se deu aleatoriamente, já que, apesar de se tratar 

de um livro didático, a escrita utilizada pelo autor é bastante informal (ao contrário do 

que poderia se supor), muitas vezes bastante próxima de uma conversa, um bate papo. E 

é exatamente esse o diferencial da amostra: queremos observar se esse contexto mais 

informal propicia ou não o aparecimento de VS, principalmente em construções 

monoargumentais, assim como já foi verificado por trabalhos anteriores, visto que esta 

ordenação é marcada no PB. Além da informalidade, esse livro se caracteriza pela 

presença muito clara do autor. O texto é bastante argumentativo e o autor deixa bem 

clara a sua visão crítica com relação aos fatos históricos e ainda, numa espécie de 

conversa, leva os leitores a questionarem os fatos e a chegar a determinadas conclusões

                                                           

26Um esclarecimento que necessita ser feito é que as séries analisadas de H1 foram as antigas 6ª e 8ª 
séries, visto que a publicação analisada é anterior a 2006, ano em que foi instituído o Ensino Fundamental 
de 9 anos. 
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. Sendo assim, é evidente em cada passagem a construção discursiva a partir das 

intenções do produtor do texto.  

Por exemplo: 

1) “Você se lembra de que falamos que as grandes propriedades ficaram auto-
suficientes. Produziam para elas mesmas. Tinham quase tudo de que precisavam, sem recorrer 
ao comércio com o “mundo exterior”. Daí foi um passo para que elas se tomassem quase um 
mundo fechado, no qual o nobre era o senhor absoluto de todos aqueles que o serviam.” (Nova 
História Crítica – 7º ano - página 28) 

2) “Você gosta de comida apimentada? Pois os europeus dos séculos XV e XVI 
adoravam. Mas para eles era difícil conseguir pimenta. O clima na Europa não dava muita 
chance para plantá-la naqueles países. O jeito era comprá-la de outros lugares do planeta. E 
onde havia pimenta boa e farta? Ah... na quente, úmida e distante (em relação à Europa, é 
óbvio) Índia plantava-se pimenta à vontade.”  (Nova História Crítica – 7º ano -  página 87) 

3)  “Os grandes empresários norte-americanos, que haviam exportado para a França e a 
Inglaterra, ficaram preocupados: “E se eles perderem a guerra? Simplesmente não conseguirão 
nos pagar as mercadorias que compraram da gente. Nossos preciosos lucros estão ameaçados! A 
Alemanha não pode vencer esta guerra!”.” (Nova História Crítica – 9º ano – página 29) 

 

Como podemos perceber, os exemplos acima apresentam muitas marcas de 

informalidade, conforme registrado pelos elementos em destaque. O autor dirigi-se 

diretamente ao interlocutor chamando-o de você, fazendo perguntas diretas, constrói o 

texto como se estivesse conversando com o leitor. Ademais, percebe-se que ele quer 

demonstrar que, apesar dos livros didáticos de História se concentrarem no ponto de 

vista dos europeus, devemos ampliar nossa perspectiva ao lidar com fatos históricos. O 

último exemplo também é muito interessante porque o autor insere a fala de um 

personagem a fim de licenciar uma estrutura típica da fala (da gente). 

Outra questão que não pode ser esquecida é o fato de esse livro ter sido 

protagonista de uma polêmica em 2007: foi excluído pelo MEC da lista de livros 

didáticos a serem usados nas escolas públicas. Isso não seria polêmica se essa decisão 

não tivesse sido tomada depois que um diretor executivo de uma grande empresa de 

comunicação do país escrevera um artigo selecionando frases isoladas do volume do 9º 

ano, afirmando que o livro contém fortes tendências ideológicas (marxistas). Mesmo 
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assim, o livro continua sendo bastante popular, agora amplamente utilizado na rede 

privada de ensino.  

 O segundo livro foi escolhido a fim de ser um representante prototípico do gênero 

livro didático, e consequentemente, ser bem diferente daquele usado anteriormente. Este 

livro apresenta escrita formal, o vocabulário é mais sofisticado27, e os autores não se 

posicionam claramente quanto aos fatos históricos, apenas contam a história.  Por 

exemplo: 

4) “A sociedade feudal era profundamente hierarquizada e a mobilidade social 
praticamente não existia ali.” (História e Vida Integrada – 7º ano – página 16) 

5)  “Além disso, nos Estados Unidos se incentivava a aquisição de bens materiais, 
como automóveis, rádios, eletrodomésticos, valorizando a vida consumista. Todos queriam ter 
seu carro, sua geladeira, sua casa própria e consumir muitas outras coisas. Exaltava-se a família 
branca tranquila e feliz, a mulher em seu papel de dona-de-casa submissa ao marido e o homem 
trabalhador e provedor do lar.” (História e Vida Integrada – 9º ano – página 34) 

6) “Uma vez no poder, o coronel colocava familiares e amigos nos principais cargos do 
governo. Dessa forma, ele controlava a máquina administrativa e perpetuava seu grupo no 
poder público. Essa estrutura de poder local se ampliava verticalmente no âmbito estadual e 
federal. (História e Vida Integrada – 9º ano – página 57) 

 

Os exemplos acima são um contraponto àqueles expostos anteriormente. O 

vocabulário usado é mais sofisticado, não há menção direta ao interlocutor tampouco o 

uso do pronome você, característico da segunda pessoa do discurso. Neles, também não 

se percebe uma posição clara dos autores em relação aos fatos históricos, apenas narram 

os acontecimentos. 

Nossa intenção ao escolher dois livros de natureza distinta foi a de verificar se há 

diferença na quantidade de ocorrências e nos tipos de elementos que constituem as 

cláusulas VS. Assim, procuramos identificar se somente o gênero textual pode 

influenciar o uso das ordenações, ou se o registro de cada livro também é capaz de 

influir a opção por uma ou outra ordem. 

                                                           

27 Para dar conta deste vocabulário, os autores, muitas vezes, utilizam-se de uma espécie de glossário em 
que grifam as palavras que podem ocasionar dúvidas e colocam uma definição ao lado ou abaixo do 
parágrafo em que tais palavras apareceram. 
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Ademais, também escolhemos esse gênero porque verificamos que é 

relativamente alta a frequência de dados com VS em livros didáticos de História, muito 

provavelmente por questões discursivas como manutenção de tópicos com traços menos 

agentivos (uma vez que o referente paciente é apresentado, muitas vezes, como sujeito 

da oração). 

Após a coleta dos dados, analisamos os seguintes fatores relacionados ao SN 

sujeito de cada sentença: status informacional (novo, inferível e dado), extensão ([+ ou - 

extenso]), volição ([+ ou – volitivo]), animacidade ([+ ou – animado]), agentividade ([+ 

ou - agente) definitude ([+ ou - definido]). Também analisamos a posição da cláusula 

(inicial e não-inicial) e se apresentava algum preenchimento à esquerda. Além desses 

fatores, analisamos o ano ao qual o livro se destinava e a voz verbal em que a cláusula 

se encontrava. 

Cabe ressaltar que os dados de cada livro foram coletados separadamente e a 

partir deles, montamos dois bancos de dados: um contendo apenas dados de H1, e outro 

contendo apenas dados de H2. Contudo, foi necessária também a comparação dos dados 

de H1 e H2 a fim de obtermos resultados mais conclusivos. 

Devido a grande quantidade de dados encontrados e a necessidade de fazer uma 

análise de vários fatores, decidimos coletar dados de uma parte de cada livro. Então, 

decidimos trabalhar com as 200 páginas iniciais de cada livro didático. Com isso, 

coletamos 1819 cláusulas, sendo 1243 provenientes de H1, e 576 provenientes de H2.  

Depois da coleta, os dados foram analisados quantitativa e qualitativamente. Para 

a análise quantitativa, submetemos-os à obtenção de frequências e cruzamentos pelo 

programa computacional SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 13, 

com a intenção de observarmos o impacto de cada variável, assim como o cruzamento 
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entre elas. Na seção que sucede apresentaremos a análise dos nossos dados, assim como 

os resultados alcançados. 

 



 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 
Nesta seção apresentaremos a descrição e a análise de certas variáveis envolvidas 

no fenômeno da ordenação para tentar identificar, como feito por trabalhos anteriores, 

se, no livro didático de História, também influenciam a opção pela ordem SV ou pela 

VS. Para isso, além da análise das variáveis, utilizamos também os cruzamentos entre as 

frequências executados pelo programa computacional SPSS versão 1328. 

Lembramos que nosso corpus contém duas amostras: H1, que contém os dados do 

livro Nova História Crítica e H2, que contém os dados de História e Vida Integrada. 

Além disso, cabe, ainda, trazermos à memória o fato de termos coletados apenas 

cláusulas com verbos monoargumentais29 na voz ativa e cláusulas passivas, como nos 

exemplos 5 – 7 apresentados na subseção 1.2, ou seja, apenas casos de orações com 

verbos chamados de intransitivos pela Gramática Tradicional. Nosso objetivo é verificar 

as estratégias de uso das duas ordens no gênero acadêmico e verificar se há diferença no 

uso das ordenações em função do caráter mais formal ou menos informal dos dois livros 

escolhidos como corpus. 

Anunciaremos os resultados gerais a respeito da frequência de cada fator 

analisado, e a partir disso então, mostraremos os cruzamentos realizados entre as 

variáveis com a intenção de verificar se, no contexto em questão, influenciam o uso 

entre SV e VS, ou se a opção por uma ou outra ordenação dá-se de modo aleatório

                                                           

28 Ao executar a rodada estatística, não averiguamos quais foram os fatores mais relevantes selecionados 
pelo programa, assim trabalhamos apenas com as frequências dos fatores, sem verificar o peso relativo de 
cada um deles. 
29Conforme Abraçado (2003:183), “o caráter fluido, próprio do sujeito de construções mono-
argumentais”, relaciona-se às ocorrências de VS em PB. 
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4.1. Frequência de SV / VS 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise e a descrição correspondentes à 

frequência de uso das ordens SV e VS encontradas na amostra analisada. Foram 

coletadas 1243 cláusulas de H1 e 576 de H2, totalizando 1819 dados. 

Conforme já previsto e seguindo os achados de estudos anteriores, o número de 

cláusulas SV foi predominante em H1, como podemos verificar na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Frequência SV/VS – H1 

Ordem N %  

SV 896  
 
72 % 

VS 347  
 
28 % 

Total 1243  
 
100 % 

   

Percebemos que o número de cláusulas VS é aproximadamente um terço do 

número de SV. O mesmo ocorreu em H2 com uma porcentagem de ocorrência bem 

próxima daquela encontrada em H1, como se observa na tabela abaixo: 

Tabela 2- Frequência SV/VS – H2 

 

A tabela acima nos traz uma surpresa, pois esperávamos encontrar mais claúsulas 

VS nessa amostra, devido ao fato de ser composta pelo livro mais formal. Mas isso não 

aconteceu, o percentual de uso de cláusulas com sujeitos pospostos foi bem parecido em 

ambas as amostras (sendo o percentual de uso em H1 levemente superior ao de H2). 

Ordem N  %  

SV 431   
 
75% 

VS 145   
 
25% 

Total 576  
 
100% 
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Isso contradisse nossas expectativas de que o livro mais formal superasse o mais 

informal em uso de VS. 

Como se sabe, apesar de ocorrerem cláusulas com sujeitos pospostosno PB, esta é 

uma língua de ordem SVO, portanto, os sujeitos à esquerda do verbo tendem a ser não-

marcados e consequentemente mais abundantes. Ademais, estudos anteriores (Marques 

2012; Spano 2002, 2008) já demonstraram uma diminuição crescente no uso de VS no 

PB sincrônico30. 

No entanto, o que é interessante na análise desses dados é que apesar de ocorrer 

em menor número, a quantidade de dados na ordem VS é extremamente significante se 

comparada aos resultados de outros trabalhos. Marques (2012), por exemplo, encontrou 

apenas 13,7% de cláusulas intransitivas na ordem VS na amostra do século XX, 

composta por narrativas de experiência pessoal e narrativas recontadas, ou seja, de um 

total de 183 dados, somente 25 cláusulas estavam em tal ordenação. Já Spano (2008), 

analisando a escrita culta em textos jornalísticos do PB e do PE sincrônico, encontrou 

11% de VS em PB (106 de 998 dados) e 13% em PE (133 de 1000 dados). 

 Em nosso corpus, foram encontrados 28% (347 dados de H1) e 25 % (145 dados 

de H2) com sujeitos pospostos, isto é, em nosso trabalho, a porcentagem de dados de 

VS tende a ser aproximadamente o dobro dos resultados dos trabalhos supracitados que 

analisaram a ordenação em contextos menos formais. Isso comprova que a VS tende a 

ser mais abundante em gêneros textuais mais formais. Assim, a tabela abaixo apresenta 

os resultados descritos acima mais claramente: 

 

                                                           

30 Cabe lembrar que ordem VS era a ordem não-marcada com verbos monoargumentais no português 
arcaico (Marques 2012). 
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Tabela 3 – Porcentagens dos usos de VS no PB em diferentes amostras (diferentes gêneros e modalidades) 

Spanó (2008) Marques (2012) Nossos Dados 

 

11% 

 

13,7% 

 

28% 

Para ilustramos nosso estudo, seguem os exemplos abaixo, um contendo uma SV 

(exemplo 1) e outro uma VS (exemplo 2): 

1) “As invasões bárbaras provocaram incêndios em centenas de bibliotecas. Milhares de 
livros da Antiguidade foram perdidos para sempre.” (H1 – 7º ano –  página 24) 

2) “A Assembléia Nacional Constituinte foi instalada no dia 15 de novembro de 1933. 
A nova Constituição, a segunda do período republicano, foi promulgada no dia 16 de julho de 
1934. Foi mantida a eleição direta para presidente da República, com exceção da primeira, 
em que Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte para exercer um mandato de 
quatro anos, até o dia 3 de maio de 1938.” (H2 – 9º ano – página 85) 

 

Analisando as duas amostras juntas, temos 73% dos dados em SV e 27% em VS. 

Isso significa que dos 1819 dados, 1327 dados são cláusulas SV e 492 VS. O gráfico 

abaixo mostra os resultados considerando ambas as amostras: 

 

Gráfico 1 - Ordem SV/VS –Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, podemos concluir que, embora o número de claúsulas SV seja maior do que 

o de VS, como já esperado, os números referentes à ordem VS são muito interessantes, 

pois, além de serem bastante significativos, superam os resultados encontrados por 
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trabalhos anteriores. Além da análise da frequência, também realizamos o cruzamento 

entre os usos das ordenações por cada ano a fim de averiguar as possíveis diferenças 

percentuais por elas apresentadas. Assim, as tabelas abaixo representam os resultados de 

uso de SV e VS nos 7º e 9º anos: 

 
Tabela 4 – Ordenação/Ano  – H1 

 7º ano 9º ano Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
436 49 % 460 51% 896  100% 

VS 
 
160 46 % 187  54 % 347  100% 

Total 
 
596   48 % 647   52 % 1243  100 % 

 

Tabela 5 – Ordenação/Ano  – H2 

 7º ano 9º ano Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
141 33 % 290 67% 431 100% 

VS 
 
71   49 % 74 51 % 145  100% 

Total 
 
212  37 % 364   63 % 576  100 % 

Como constatamos ao observar as tabelas, o uso de ambas as ordenações é mais 

produtivo nos livros destinados ao 9º ano. Isso ocorreu devido à própria quantidade de 

dados coletada em cada ano, visto que, nas duas amostras, obtivemos um número maior 

de dados no 9º ano dos que no 7º. 

Ademais, esperávamos encontrar uma maior quantidade de cláusulas em VS no 

9º ano, porque as cláusulas com sujeitos invertidos, sobretudo sujeitos longos, são 

cognitivamente mais complexas. Além disso, são mais raras na língua falada, então 

deveriam ocorrer em maior quantidade no livro destinado à série mais avançada. 

Também esperávamos, conforme mencionado, que o livro mais formal apresentasse 

mais dados na ordem VS pelo mesmo motivo, fato que não aconteceu.   
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Além disso, quando observamos as amostras isoladas, nossa hipótese de que a 

VS seria mais produtiva no 9º ano de H2 em razão da sua alta formalidade também não 

foi confirmada. Somando apenas as cláusulas VS nas duas amostras temos 492 dados. 

Destes, 53% são dados no 9º ano (261 dados). Comparando, agora, apenas as VS 

coletadas nos livros do 9o ano em ambas as amostras, percebemos que a maior parte da 

cláusulas com sujeitos pospostos estava em H1, 72%. Assim, apenas 28% das VS 

pertenciam a H2. Logo, nossa expectativa novamente foi quebrada. 

A partir dessas considerações, apresentaremos o gráfico referente ao uso das 

ordens em cada ano no total de dados do corpus. 

 

Gráfico 2 - Ordenação/Ano – Total 

 

 

Concluimos, averiguando que, no total geral de dados, a ordem VS é 

consideravelmente mais abundante no 9º ano do que no 7º, já que, segundo o gráfico, a 

diferença de uso da ordem VS nos anos é de 18%. Assim, nossa hipótese de que o 9º 

deveria apresentar mais sujeiros à direita do verbo pôde ser confirmada.  

Isso comprova que a análise das amostras separadamente pode apresentar 

resultados interessantes para o estudo sobre ordenação. Devido a isso decidimos 
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analisar as amostras separadamente, pois gostaríamos de verificar se os fatores 

estudados poderiam se comportar de modo distinto em cada amostra, e assim, resultar 

em diferenças relevantes peculiares a determinado livro. Na seção a seguir, 

apresentaremos os resultados relacionados  à análise do fator status informacional. 

 

4.2.  Status Informacional do Sujeito 

 

O status informacional é uma variável muito pertinente para o estudo da 

ordenação num trabalho de cunho funcional. Aqui, apresentaremos nossos resultados 

ligados à frequência dessa variável em nossas amostras, bem como, o cruzamento 

desses resultados com os resultados de outras variáveis. Antes de mostrarmos os 

resultados propriamente ditos, cabe uma explanação acerca de como tratamos essa 

variável em nosso corpus, visto que a análise do status informacional de um item está 

longe de ser um assunto homogêneo na linguística. Ademais, essa variável está ligada 

ao conceito de informatividade já explanado no capítulo Pressupostos Teóricos. 

Como dito, é necessária uma explicação sobre como se deu a análise de cada fator 

em nosso estudo. O fator status informacional é aquele que estabelece quão novo (ou 

evocado) é um referente no discurso. Tal definição é baseada na proposta de Prince 

(1981), em que a autora propôs uma classificação, mais ramificada do que esta que 

apresentamos, dos possíveis status informacionais que um referente pode ter. 

Escolhemos essa classificação mais simplificada, porque já é suficiente para dar conta 

dos referentes encontrados nos textos em análise. Assim como no trabalho de Prince, o 

texto e o contexto situacional são as bases de classificação. Logo, um referente é 

considerado novo quando aparece pela primeira vez no discurso e não pode ser inferido 

pelo texto e/ou contexto. O referente é inferível quando, como o próprio nome diz, pode 
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ser inferido textual ou situacionalmente apesar de ainda não ter sido mencionado. Por 

fim, um referente é evocado quando já foi mencionado anteriormente no texto ou é 

recuperável pelo contexto comunicativo.  

 Vejamos os exemplos a seguir: 

3) “Para início de conversa, o feudo era uma unidade econômica, isto é, produzia coisas. 
Nele havia plantações de trigo, aveia, cevada, lentilhas, ervilha. Também eram criados 
animais, como porcos, bois, vacas, galinhas e patos.” (H1 – 7º ano – página 29)  

4) “Como resultado, as colheitas tornaram-se insuficientes, causando fome e 
subnutrição e deixando os europeus mais vulneráveis a doenças. O declínio da produção 
agrícola provocou uma enorme migração do campo (êxodo rural) para as cidades, fazendo com 
que a população urbana aumentasse.” (H2 – 7º ano – página 60) 

5) “A produção também não era muito alta e, portanto, não costumavam ter coisas para 
vender. Consumiam quase tudo o que produziam. Por causa disso, você já pode concluir que o 
comércio deu uma grande recuada. Em muitas regiões da Europa, ele praticamente 
desapareceu.” (H1 – 7º ano – página 27) 

 

O referente em (3) é tido como novo, pois não foi mencionado no texto, nem, 

tampouco, poderia ser inferido a partir do contexto. Esta é sua primeira menção. Já o 

sujeito do exemplo (4) é inferível, porque, apesar de não ter sido mencionado 

explicitamente, o texto fala sobre cidades, e as cidades pressupõem uma população 

urbana. Por último, o sujeito em (5) é obviamente evocado, pois é um pronome 

anafórico, que está sendo utilizado para evitar a repetição do termo comércio. 

Após essa explanação acerca de como tratamos essa variável, mostraremos nossos 

resultados referentes à distribuição da frequência do status informacional do SN sujeito 

das cláusulas analisadas em cada ordenação. Como estamos fazendo ao longo de todo 

trabalho, iniciaremos por H1 e em seguida apresentaremos os resultados de H2 em 

busca das possíveis diferenças entre os resultados. 

Trabalhos a respeito da ordenação do sujeito demonstraram que o uso da ordem 

VS, em geral, está associado a um referente novo, logo, sujeitos evocados tendem a 

aparecer muito mais em cláusulas SV do que em VS. Nosso objetivo é investigar se 

essas variáveis se comportam do mesmo modo no gênero por nós estudado. Atentemos 
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para a tabela que apresenta as ocorrências de H1. Como citado anteriormente, 

utilizamos em nosso trabalho uma classificação ternária para o status informacional: 

novo, inferível e evocado.  

Tabela 6 – Ordenação/Status Informacional  – H1 

 Novo Inferível Evocado Total 
Ordenação N % N % N % N % 

SV 
 
155   17 % 132   15 % 609  68 % 896   100% 

VS 
 
234   67 % 54  16 % 58  17 % 347   100% 

Total 
 
389  31 % 186  15 % 668  54% 1243  100 % 

 

Nossos resultados apontam que na ordem SV, 68% dos sujeitos de SV eram 

evocados e 67% dos sujeitos pós-verbais eram novos. Isso significa que enquanto a 

ordem SV contribui para a manuntenção do fluxo de informação via veiculação de 

informação já conhecida, a VS executa o papel inverso, ou seja, tende a promover a 

quebra do fluxo informacional através da introdução de informação nova: novos 

personagens, comentários, descrição de cenários, etc. Assim, aquele tipo de ordenação 

“muito frequentemente, é responsável pela atribuição de um papel pragmático relevante: 

tópico/sujeito” (Abraçado 2003 apud Abraçado 2012), ao passo que este tipo atribui 

papel pragmático de foco, prestando-se “à estratégia discursiva de sinalizar as porções 

do discurso que correspondem à expressão dos pontos de vista, sentimentos e opiniões 

do falante, destacando-as das demais ideias básicas”. (Abraçado 2003 apud Abraçado 

2012) 

Em relação ao status inferível, não houve uma diferença percentual significativa 

entre as ordenações: 15% em SV e 16% em VS. Propomos que isso tenha acontecido 

porque, consoante Marques (2012), o status inferível é uma categoria intermediária 

situada entre o novo e o evocado e que, portanto, pode apresentar  tanto caraterísticas de 
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um como do outro. Logo pode veicular ambos os tipos de informações: [+ tópico] ou [+ 

foco]. Examinemos os seguintes exemplos: 

6) “O pensador morreu muito antes dos italianos construírem seu Estado Nacional. Isso 
só aconteceria no final do século XIX.” (H1- 7º ano – página 78)  

7) “... O mundo não se dividia mais entre partidários do Antigo Regime e os defensores 
dos valores da Revolução Francesa. Nesse momento, a disputa se dava entre o capitalismo e o 
socialismo. 

Outra mudança extraordinária ocorreu no papel das mulheres.” (H1- 9º ano – página 
32)  

8) “Os navios que singravam o Mediterrâneo levavam mercadorias do oriente para a 
Europa. Só que, junto com essas mercadorias, iam passageiros clandestinos grandes, peludos 
e desagradáveis: as ratazanas.” (H1- 7º ano – página 54) 

Observando os exemplos, podemos dizer que o item destacado em (6) trata-se de 

um referente evocado presente numa cláusula SV, pois já foi mencionado anteriormente 

no texto e que é, portanto, [+ tópico], visto que o pronome anafórico isso tem a função 

de substituir todo o contexto que veio antes. Já o exemplo (7) traz um referente 

inferível, pois tem uma parte de informação evocada (o fato de ter acontecido uma 

mudança extraordinária) e outra parte de informação nova (agora, fala-se de outra 

mudança, e não da mesma já citada). No exemplo (8), encontramos um referente novo, 

porque é totalmente imprevisível pelo texto e/ou pelo contexto e, por isso, é uma 

informação focal. 

Os resultados de H1 são muito interessantes, pois indicam, com clareza, a escolha 

de uso de uma ou outra ordenação e as colocam em polos opostos, confirmando a ideia 

proposta por Naro e Votre (1999) de que as ordenações não são variantes de uma 

mesma estrututura. Vejamos se os resultados de H2 seguem essa tendência apontada por 

H1. Para isso reparemos na seguinte tabela: 
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Tabela 7 – Ordenação/Status Informacional  – H2 

 Novo Inferível Evocado Total 
Ordenação N % N % N % N % 

SV 
 
58  13 % 81 19 % 292  68 % 431 100% 

VS 
 
115 79 % 16  11 % 14  10 % 145   100% 

Total 
 
173  30 % 97  17 % 306  53% 576  100 % 

 

Com a tabela 7, constatamos que os resultados apresentados em H1 e também em 

outros trabalhos são ratificados, ou seja, em H2 também temos um uso de cláusulas SV 

associado a referentes evocados, veja exemplo (9), ao passo que as VS estão associadas 

a sujeitos novos, como no exemplo (11). No entanto, percebe-se que, em H2, há uma 

correlação maior entre as variáveis analisadas do que em H1, porque há uma 

porcentagem maior de sujeitos novos em VS, 79%, e consequentemente, uma 

porcentagem menor de sujeitos evocados, apenas 10%. Ainda que, em H1, a ordem SV 

apresente diferenças significativas de uso dos status novo e evocado entre as 

ordenações, os resultados de H2 espelham mais fielmente os achados de outros 

trabalhos, devido ao fato de apresentarem uma ligação mais forte SV/evocado e 

VS/novo. Outra diferença entre as amostras é o uso do referente com status 

informacional inferível, já que em H2 houve uma ligeira tendência de uso de SNs 

inferíveis em SV, 19% contra 11% de SNs inferíveis em VS. Observemos os exemplos: 

9) “O preço do café caiu muito. Para salvar a cafeicultura, entre 1931 e 1933, o governo 
brasileiro comprou milhões de sacas de café e ordenou sua destruição. Com isso procurava 
imperdir que os preços caíssem ainda mais.” (H2 – 9º ano – página 37)  

10) “De modo geral, os feudos eram de subsistência, ou seja, a produção de suas 
plantações era voltada para abastecimento interno.” (H2 – 7º ano – página 15)  

11) “Formado em engenharia, aprendera na Inglaterra a jogar futebol. Com uma bola de 
couro embaixo do braço, foi ele quem introduziu em São Paulo o nobre esporte bretão. 

Surgiram clubes de nomes ingleses, como o São Paulo Athletic Club, integrados por 
altos funcionários britânicos da Companhia de Gás, do Banco de Londres e da São Paulo 
Railway.”  (H2 – 9º ano – página 79)  
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Segundo as tabelas, os resultados que obtivemos, embora não apresentem 

diferenças significativas, reiteram os resultados de trabalhos como o de Pezatti (1994), 

Naro & Votre (1999), Spano (2002, 2008), Freitas (2006, 2011), Marques (2012) e 

tantos outros: há uma forte tendência de que ordem SV veicule informação evocada31, 

isto é, [+ tópico], sendo este um referente sobre o qual a proposição fala, fornecendo 

informação relevante e que aumente o conhecimento do interlocutor acerca do tópico 

(Lambrecht, 1994).  

Já as cláusulas com sujeitos pospostos tenderam a veicular informação nova no 

nível do discurso. Isso acontece porque este tipo de ordenação tende a ter uma função 

apresentativa, e mais do que isso, tende a promover a quebra do fluxo informacional, 

quebrando o tópico discursivo vigente por meio de introdução de um elemento [+ foco]. 

Dessa maneira, de acordo com a Hipótese de Transitividade, de Hopper e Thompson 

(1980), existe uma forte tendência de que as cláusulas mais intrantisitivas, as VS sejam 

usadas no plano de fundo da narrativa32, enquanto as mais transitivas, as SV, no plano 

de figura. A fim de comprovarmos com mais exatidão nossas explicações, segue o 

gráfico com os resultados das duas amostras juntas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

31 Essa associação, apesar de bem estudada, não é imperativa, porque autores como Berlinck (1997) e 
Marques (2012) já investigaram o uso de VS com sujeitos evocados. Além disso, o uso de VS com 
sujeitos evocados já existe na fala de crianças entre 1 e 3 anos de idade. (Almeida 1998 apud Abraçado & 
Roncarati 2003). 
32 Consideramos nesse estudo que o livro didático é um suporte para o gênero acadêmico, gênero este 
que engloba diversos tipos textuais, dentre eles, a narrativa. 
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Gráfico 3 – Ordenação/Status Informacional – Total 

 

 

Concluimos, pela análise do gráfico, que, relacionando ordenação e status 

informacional, nosso trabalho confirmou a mesma tendência já difundida por outros 

estudos sobre SV e VS. 

Desse modo, averiguamos que o uso do sujeito anteposto, SV, ou posposto, VS, 

está fortemente atrelado ao tipo de informação que este termo veicula. Então, 

percebemos que a sintaxe é moldada a partir do discurso: mesmo que o falante/escritor 

não esteja consciente disso, utiliza essa estratégia a fim de tornar a informação mais 

saliente para o ouvinte/leitor fazendo com que a comunicação ocorra de maneira mais 

precisa. 

Não somente os resultados de outros trabalhos, como os próprios pressupostos da 

linguística funcional são confirmados por meio da análise dos fatores acima. Na seção 

seguinte, investigaremos a associação entre a ordenação e a definitude do sujeito, 

procurando demonstrar se o de SV ou VS é facilitado pelo traço [+/ – definido]. 
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4.3 Definitude do Sujeito 

 

Nessa seção, demostraremos a frequência da definitude do sujeito, porém, antes 

de o fazermos, explanaremos como se deu o tratamento dessa variável em nosso estudo. 

O fator definitude é aquele critério binário usado para classificar os SNs de acordo com 

sua fácil ou difícil recuperação no discurso. Assim, os SNs são considerados [+ 

definidos] quando são recuperáveis, reconhecidos, ao passo que os [- definidos] são 

aqueles indeterminados, não recuperáveis ou desconhecidos no discurso. Tomemos 

como exemplos as seguintes cláusulas: 

12) “...Cedendo às pressões, o governo Vargas declarou guerra à Itália e à Alemanha . 
Assim, muitos brasileiros foram lutar na Europa em 1944. 

A guerra terminou em 1945, com a derrota dos regimes totalitários da Alemanha e da 
Itália.” (H2 – 9º ano – página 91)  

13) “Muitas das características da época colonial foram mantidas na ex-América 
espanhola.” (H1 – 9º ano – página 19)  

 

No exemplo (12), temos um SN [+ definido], fato este comprovado pela presença 

do artigo definido a. O sujeito do exemplo (13), por sua vez, é [- definido], pois 

apresenta o pronome indefinido muitas, que não facilita o reconhecimento do SN. Neste 

trabalho, além dos sintagmas que continham artigos definidos, foram considerados [+ 

definidos], aqueles que possuiam um referente único, tal como um substantivo próprio 

ou aqueles que eram pronomes anafóricos. Classificamos os SNs como indefinidos 

quando determinados por um artigo ou pronome indefinido, quando acompanhados por 

expressões como a maioria de, a maior parte de, ou, ainda, quando estavam no plural, 

por considerarmos esses nomes mais genéricos.  

Observemos os resultados a seguir: 
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Tabela 8 – Ordenação/Definitude  – H1 

 [+ Definido] [- Definido] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
768 86 % 128 14% 896 100% 

VS 
 
186  54 % 161 46 % 347  100% 

Total 
 
954 77 % 289    23 % 1243  100 % 

 

 Como visto, há um alto índice de sujeitos [+ definidos] em SV, 86%, e [- 

definidos] em VS, 46%. Esses resultados confirmam, mais uma vez, que o uso de 

cláusulas com sujeitos pós-verbais está à mercê de pressões comunicativas, mais 

precisamente, à veiculação de informações [+ tópico] ou [+ foco] no nível do discurso. 

Isso acontece porque o sujeito de VS, em geral novo, tende a ser também indefinido, 

pois é informação desconhecida do interlocutor. À medida que esse SN é retomado, 

passa a ser informação evocada, [+ tópico] e também definido.  

O fato de haver mais SNs definidos do que indefinidos em VS não invalida nossas 

conclusões, visto que a porcentagem de sujeitos indefinidos nesta ordenação é maior 

que o triplo de SV. Postulamos que o alto índice de sujeitos definidos em VS ocorreu 

por causa da grande quantidade de SNs novos precedidos por um artigo definido. 

Assim, era a extensão desse SN que fazia com o que o intelocutor compreendesse a 

informação e a reconhecesse. Contudo, não falaremos sobre a extensão neste momento, 

isso será assunto da próxima seção. Com intenção de elucidar o que foi dito, seguem os 

exemplos: 

15) “Atenção: o nazismo não foi o resultado da personalidade de Hitler.O nazismo 
surgiu das condições sociais da Alemanha nos anos 30: a crise de 29, os receios da alta 
burgusia e da classe média, o desgaste do Parlamento etc.” (H1 – 9º ano – página 133)  

16) “... As tropas distantes das grandes cidades, que não estavam influenciadas pelo 
movimento revolucionário, também se mantinham obedientes às antigas autoridades. Formaram 
o Exército Branco, que tentou derrubar os bolcheviques e restaurar a ordem burguesa. Assim, 
começou uma guerra sangrenta entre os vermelhos (bolcheviques) e os brancos (contra-
revolucionários).” (H1 – 9º ano – página 61)  
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17) “Nas primeiras décadas do século XVIII, funcionaram as primeiras fábricas com 
máquinas a vapor.” (H1 – 9º ano – página 14)  

 

Assim, no exemplo (15), a ordem é SV e o referente do sujeito é [+definido]. No 

exemplo (16), temos um referente [- definido] sendo veiculado por uma clásula VS. E o 

exemplo (17) traz uma cláusula VS coms SN sujeito [+ definido].   

Atentemos, agora, para a tabela que apresenta os resultados da segunda amostra: 

Tabela 9  – Ordenação/Definitude  – H2 

 [+ Definido] [- Definido] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
365 85 % 66 15% 431 100% 

VS 
 
101 70 % 44 30 % 145  100% 

Total 
 
466 81 % 110    19 % 576  100 % 

 

Conclui-se que os resultados de H2 seguem os de H1. Todavia, a porcentagem de 

sujeitos indefinidos em VS caiu consideravelmente, de 46% para 30%, mas não o 

suficiente para invalidar a íntima relação entre VS e sujeitos [- definidos], porque o 

percentual desse tipo de sujeito em VS é o dobro do encontrado em SV.  

A ordem VS é uma ordenação que tende a veicular informação [+ foco] no nível 

do discurso e essa por sua vez tende a ser nova e [- definida], fazendo com que exista 

um maior número de sujeitos pós-verbais que carreguem esse traço. Ainda que haja uma 

grande quantidade de sujeitos [+ definidos] em ordem VS, a diferença percentual entre 

os SNs [- definidos] nas ordenações revela que há uma forte tendência de que os 

sujeitos de VS sejam indefinidos. Para comprovar essa explicação, segue o gráfico que 

contém os resultados da distribuição do status informacional em relação aos traços [+/- 

definidos] nas duas amostras juntas: 
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Gráfico 4 – Status Informacional/Definitude – Total 

 

 

Eis alguns exemplos dessa amostra: 

18) “Trotski, defensor da tese da revolução permanente, achava que a revolução 
socialista deveria ocorrer em todo o mundo, pois enquanto houvese países capitalistas, o 
socialismo não teria condições de sobreviver isolado.” (H2 – 9º ano – página 30)  

19) “Avenidas eram abertas, cortiços e moradias pobres eram postos abaixo. Com isso, 
criava-se um espaço mais limpo e organizado.” (H2 – 9º ano – página 61) 

 

Logo, percebemos que o referente em evidência no exemplo (18) é [+ definido] e 

está numa cláusula SV, enquanto que o exemplo (19) apresenta uma clásula VS com 

referente [- definido]. 

O gráfico abaixo indica os resultados do cruzamento desses fatores em ambas as 

amostras: 
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Gráfico 5 – Ordenação/Definitude – Total 

 

Como se constata, há uma predileção de referentes indefinidos pela ordem VS, e 

de referentes definidos pela ordem SV. Uma vez mais, os resultados por nós 

encontrados corroboram os achados de outros autores.  

Na seção 4.5, mostraremos os resultados que dizem respeito à análise da 

ordenação e da extensão do SN sujeito em conjunto.   

 

4.4.  Extensão do Sujeito 

 

Iniciaremos a seção apresentando uma explicação sobre essa variável, assim como 

os critérios de classificação utilizados nessa dissertação. Na análise desse fator, 

estabelecemos um critério bem simples para avaliar o tamanho dos SNs: se tivessem até 

3 elementos seriam considerados [- extensos], já aqueles que apresentassem 4 ou mais, 

seriam considerados [+ extensos]. Como visto, a única norma utilizada para definir o 

tamanho do SN foi a quantidade de palavras que apresentava. Por exemplo:  

20) “Nesse processo, os trabalhadores começaram a criar novas formas de organização, 
como os conselhos de operários (sovietes), formados por representantes de fábricas e operários. 
Ao mesmo tempo, cresceu entre os trabalhadores a influência do partido Operário Social-
Democrata Russo, de orientação marxista, fundado em 1898.” (H2 – 9º ano – página 24)  
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21) “Durante o segundo momento, o da Baixa Idade Média, as cidades ressurgiram 
como importantes centros comerciais, populacionais e políticos. Isso não significa que as 
cidades desapareceram durante a Alta Idade Média, mas sua importância havia sido reduzida.” 
(H2 – 7º ano – página 30) 

 

O primeiro exemplo é [+ extenso], porque o sujeito é composto por quatorze 

elementos, enquanto o segundo, por possuir somente 2 elementos, é classificado como 

[- extenso].  

Como visto no capítulo anterior, apenas os resultados da definitude do sujeito não 

foram suficientes para explicar a correlação entre a ordem VS e o status informacional 

novo, porque existe uma quantidade considerável de ocorrências de referentes [+ 

definidos] na ordem SV. Já mencionamos nesta dissertação que elementos focais no 

discurso tendem a ser [- definidos] e [+ extensos]. No caso da extensão, essa 

necessidade acontece devido ao subprincípio da quantidade, relacionado ao princípio 

funcionalista da iconicidade, que afirma, dentre outras coisas, que uma informação nova 

precisa de mais massa fônica para ser transmitida do que uma informação evocada. 

Portanto, a explicação a seguir é um complemento para a explanação apresentada na 

seção anterior. Vejamos, em primeiro lugar, os resultados de H1: 

Tabela 10 – Ordenação/Extensão – H1 

 [+ Extenso] [- Extenso] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
237 26 % 659 73% 896 100% 

VS 
 
200 58 % 147 42% 347  100% 

Total 
 
437 35 % 806    65% 1243  100 % 

 

De acordo com a tabela, o uso de SNs extensos em sentenças VS, tal como no 

exemplo (23) é proporcionalmente maior do que em SV. Nesta ordenação temos apenas 

26% de SNs extensos, ao passo que encontramos o dobro, de SNs extensos pospostos ao 

verbo (58%), como no exemplo (22). Esses resultados nos fazem entender melhor o 
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comportamento das ordenações no gênero escolhido: a apresentação de uma informação 

nova pela ordem VS pode estar associada a um referente [- definido], a um sintagma [+ 

extenso], ou até mesmo, a ambos, o que importa, é que, nesse contexto, não é 

imprescindível que os dois traços atuem em conjunto na expressão de uma informação 

nova.   

Retomando o processo de categorização proposto por Bybee (2010), as categorias 

podem apresentar membros mais centrais e membros radiais. Assim, como no estudo de 

Marques (2012), os traços [- definido] e [+ extenso] são aqueles que caracterizam os 

SNs novos prototípicos. Logo, os SNs novos que são [+ definidos] e/ou [- extensos] são 

aqueles considerados não prototípicos, ou marginais, visto que se distanciam do 

protótipo da categoria  novo do status informacional. Por exemplo: 

22) “O governo alemão (ministro Bismarck) foi um dos pioneiros na criação de leis 
sociais (aposentadoria, férias, ajuda médica aos trabalhadores). No interior do Império Austro-
Húngaro, crescia a rebeldia nacionalista dos povos não-germânicos (húngaros, tchecos, 
eslovacos, croatas, etc.).” (H1 – 9º ano – página 20) 

23) “ Havia uma propaganda maciça para convencer a todos os soviéticos de que Stálin 
era um governante maravilhoso, um líder democrata, o “guia genial dos povos”. Nas datas 
oficiais, milhões de pessoas desfilavam com retratos de Stálin e cantando hinos de louvor ao 
“infalível líder soviético”. Desenvolveu-se um verdadeiro culto à personalidade de Stálin.” 
(H1 – 9o ano - página 66)  

 
Os SNs novos em destaque são [+ extensos] em ambos os exemplos, contudo, em 

(23), temos SN novo prototípico, pois carrega os traços [- definido] e [+ extenso], ao 

passo que, em (22), apesar de também ser extenso, esse SN é indefinido, distanciando-

se um pouco do protótipo da informação nova. 

Observemos as ocorrências de H2 para saber se mostraram o mesmo 

comportamento do que os dados da primeira amostra: 
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Tabela 11– Ordenação/Extensão  – H2 

 [+ Extenso] [- Extenso] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
149 35 % 282 65% 431 100% 

VS 
 
96 66 % 49 34% 145  100% 

Total 
 
245 43 % 331    57% 576  100 % 

 

Nessa amostra, notamos, primeiramente, que há um decréscimo percentual no uso 

de sujeitos não-extensos, porém, ainda assim, há uma predominância de uso de sujeitos 

extensos na ordem VS, pois 66% dos sujeitos de VS eram extensos, enquanto em SV, 

35% apresentaram essa característica. Então, podemos afirmar que essa amostra 

também comprova o subprincípio da quantidade, e além disso, corrobora o fato de que a 

ordem VS desempenha o papel de introduzir informação [+ foco] no nível do discurso. 

Observem os exemplos: 

24) “O processo de formação de monarquias com poder centralizado, que se 
iniciou no século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI, deu origem a muitos 
países atuais da Europa, como França, Portugal e Espanha. Entretanto, ele não ocorreu 
ao mesmo tempo e da mesma maneira em todos os lugares do continente.” (H2 – 7º 
ano – página 65)  

25) “Durante a Idade Média, o feudo era a unidade de produção. Ali acontecia a 
maior parte das relações sociais controladas pelo senhor feudal.” (H2 – 7º ano – 
página 13) 

Como verificamos, também nessa amostra, a ordem VS, predominatemente, 

apresentou sujeitos [+ extensos], vide exemplo (25), em que o sujeito é formado por 10 

elementos, e a ordem SV, sujeitos [- extensos], como no exemplo (24) em que apenas 

um pronome pessoal compõe o sujeito.  

Por fim, apresentaremos o gráfico com o resultado de todos os dados coletados 

para revelar como se deu a distribuição das ocorrências comparando a extensão do SN e 

a ordenação na qual a cláusula se encontrava.  
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Gráfico 6 – Ordenação/Extensão – Total 

 

 

Como vimos, existe sim uma estreita relação entre o uso de sujeitos extensos e a 

ordem VS, e sujeitos não-extensos e a ordem SV. Podemos dizer que, novamente, a 

tendência informação [+ foco] / SN [+ extenso] e informação [+ tópico] / SN [- extenso] 

é comprovada, pois temos uma diferença de 20% entre o uso de SV e VS com sujeitos 

extensos. Também exibiremos o gráfico abaixo que contempla os resultados do 

cruzamento entre extensão e status informacional. 

 

Gráfico 7 – Status Informacional/Extensão – Total 
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O gráfico salienta essa associação entre a novidade e a extensão ao expor que 

houve uma concentração de sujeitos extensos com status novo e uma tendência maior 

ainda de sujeitos evocados não-extensos, pois houve 50% de sujeitos [+ extensos] e 

novos e 69% de sujeitos [- extensos] e evocados. A seguir, abordaremos o cruzamento 

entre a ordenação e a agentividade do sujeito. 

 

4.5. Agentividade do Sujeito 

 

Também analisamos a agentividade do SN sujeito das cláusulas. Agentividade é 

uma variável fácil de ser entendida e de ser explicada. Quando estamos analisando-a, 

levamos em conta se o referente presente na sentença é responsável ou não pela 

execução da ação expressa pelo verbo. Desse modo, os referentes que executam a ação 

são os [+ agentes] e os que não executam são os [- agentes].  Por exemplo: 

26) “... No século XIX, a  situação do proletariado era muito difícil: longas jornadas de 
trabalho, salários baixos, os trabalhadores não tinham direito a férias e havia trabalho infantil. 
Não existiam leis sociais. Os trabalhadores, então, reagiram.” (H1 – 9º ano - página 14)  

27) “Em 1154, o nobre francês Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, herdou a 
Coroa do reino da Inglaterra, passando a chamar-se Henrique II. Nesse período ocorreu de fato 
a centralização do poder na Inglaterra.” (H2 – 7º ano - página 67) 

 

Notamos que em (26), o SN Os trabalhadores é de fato o responsável por realizar 

a ação de reagir, ao passo que em (27) a centralização do poder na Inglaterra não 

executa a ação de ocorrer.  

A partir de agora, observemos os resultados do cruzamento entre a agentividade 

do sujeito e a ordem da cláusula: 
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Tabela 12 – Ordenação/Agentividade  – H1 

 [+ Agente] [- Agente] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
98 11 % 798 89% 896 100% 

VS 
 
15 4 % 332 96% 347  100% 

Total 
 
113 9 % 1130    91% 1243  100 % 

 

Como se percebe, há uma predominância de SNs [- agentes] tanto em SV (89%) 

quanto em VS (96%), isso porque, nesse caso, a diferença entre [+/- agente] não é 

explicada por meio da alternância entre as ordens, mas pelas próprias estruturas 

sintáticas que escolhemos analisar. Assim sendo, os verbos monoargumentais nos 

contextos em análise e as estruturas passivas, em geral, apresentam sujeitos [- agentes]. 

Ademais, a agentividade do sujeito é um dos critérios utilizados por Hopper e 

Thompsom (1980) para estabelecer a transitividade da cláusula. Desse modo, as que 

apresentam sujeitos [- agentes] tendem a ser menos transitivas do que aquelas que 

apresentam sujeitos [+ agentes] (vide exemplos 1-4, subseção 1.2). Logo, as estruturas 

que coletamos e analisamos são, em sua maioria, estruturas mais intransitivas (ou 

menos transitivas).  

Vejamos alguns exemplos: 

28) “Em 987, com a subida ao trono de Hugo Capeto (938-996), um desses reinos, o da 
França Ocidental, passou a ser governado pela disnatia dos capetíngeos. 

      Filipe Augusto, um de seus descendentes, é considerado o rei que deu início ao 
processo de consolidação da monarquia francesa.” (H2 – 7º ano – página 66)   

29) “A decepção com a vitória do candidato da oligarquia paulista fez do Brasil uma 
panela de pressão pronta para explodir. Nas grandes capitais, crescia o sentimento de 
oposição.” (H1 – 9º ano – página 142)   

 

Analisando os exemplos, constatamos que em (28) temos uma cláusula SV com 

sujeito [- agente], pois ele não é responsável pela ação. Além disso, trata-se de uma 

cláusula na voz passiva, voz em que o sujeito é o objeto na voz ativa, sendo, portanto, 
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paciente ou tema. Já no exemplo (29), temos uma cláusula ativa em que o sujeito, além 

de estar posposto ao verbo, também não é agente da ação expressa pelo verbo.  

Agora, notemos, atentamente, os resultados obtidos pela análise de H2: 

Tabela 13 – Ordenação/Agentividade  – H2 

 [+ Agente] [- Agente] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
16 4 % 415 96% 431 100% 

VS 
 
6 4 % 139 96% 145  100% 

Total 
 
22 4 % 554   96% 576  100 % 

 

Notamos que os resultados dessa amostra seguem as tendências já apresentadas 

por H1: não há uma associação entre agentividade e ordenação, já que, em ambas as 

amostras, houve predominância de SNs [- agentes]. Consideremos exemplos de H2: 

30) “Os navegantes portugueses contornaram todo o litoral da África até, finalmente, 
alcançar as Índias Orientais, com a viagem de Vasco da Gama, em 1498. Ta,bém explorararam 
as ilhas do Atlântico, como madeira (1419) e Açores (1427). Em 1500, Pedro Álvares Cabral 
chegou à América do Sul e tomou posse das terras que mais tarde seriam denominadas Brasil.” 
(H2 – 7º ano – página 97) 

31)“Um dos pontos mais importantes da NEP era a necessidade de permitir atividades do 
tipo capitalista e atrair investimentos externos, ou seja, de países capitalistas. Essas atividades 
haviam sido proibidas durante a guerra civil.”. (H2 – 9º ano – página 29) 

   
Percebemos que, em (30), o referente em destaque é [+ agente], visto que é 

responsável pela ação de chegar, e está inserido numa cláusula SV. Em contrapartida, os 

SN sujeito de (31) é [- agente], pois não é o agente da ação e também está anteposto ao 

verbo. Lembrando ainda que esta é uma cláusula passiva, estrutura em que o sujeito 

tende  a ser [- agente]. 

Atentemos o gráfico que contempla a distribuição de todos os dados do corpus 

entre ordem e agentividade. 

 

 



 

79 

 

Gráfico 8 – Ordenação/Agentividade – Total 

 

  

 Os resultados nos revelam que, independentemente da posição do sujeito, haverá 

predominância de SNs sujeitos [- agentes], pois o que importa aqui não é o tipo de 

informação veiculada por esse SN (relevância discursiva), mas, ao invés disso, o tipo de 

estrutura estudada (relevância sintática). Na seção seguinte, trataremos da variável 

animacidade. 

 

4.6. Animacidade do Sujeito 

 

Animacidade é um fator que está muito ligado à agentividade, visto que há uma 

tendência de que para serem [+ agentes], os referentes tenham que ser [+ animados]. 

Essa variável dispensa uma explicação mais profunda, pois classifica os SNs em 

animados ou não-animados, separando assim seres humanos e animais de objetos e 

afins. Um fato interessante a mencionar sobre essa variável é que “as ocorrências de VS, 

tanto na fala de crianças quanto na de adultos, estão preferencialmente ligadas ... a SN 

geralmente não-humanos e inanimados” (Abraçado 2003). Eis alguns exemplos: 
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32) “Os navegantes portugueses contornaram todo o litoral da África até, finalmente, 
alcançar as Índias Orientais, com a viagem de Vasco da Gama, em 1498. Ta,bém explorararam 
as ilhas do Atlântico, como madeira (1419) e Açores (1427). Em 1500, Pedro Álvares Cabral 
chegou à América do Sul e tomou posse das terras que mais tarde seriam denominadas Brasil.” 
(H2 – 7º ano – página 97) 

33) “O Cristianismo surgiu na Palestina, onde vivia o povo judeu, dominado pelos 
romanos.” (H1 – 7º ano – página 16) 

 

Assim, em (32), os hebreus são [+ animados], porque é o povo hebreu, seres 

humanos, enquanto o Cristianismo, em (33), faz referência à religião, por conseguinte, 

[- animado]. 

A partir dessa breve explicação, apresentaremos os resultados referentes ao 

cruzamento entre animacidade e a posição do sujeito: 

Tabela 14 – Ordenação/Animacidade – H1 

 [+ Animado] [- Animado] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
253 28 % 643 72% 896 100% 

VS 
 
52 15 % 295 85% 347  100% 

Total 
 
305 26% 938  76% 1243  100 % 

 

Como se constata pelas porcentagens apresentadas na tabela, há preponderância 

de sujeitos [- animados] em ambas as ordenações, o que nos faz concluir que essa 

variável também está mais ligada a questões sintáticas do que discursivas. 

Verifiquemos, então, os exemplos de H1: 

34) “Mais gente significava mais bocas para alimetar. Como produzir comida para 
todos? Nem sempre era possível. Não foram poucas as vezes em que os servos sofreram com a 
fome ceifando a vida de seus filhos.” (H1 – 7º ano – página 41)  

35) “O príncipe português D. João fugiu para o Brasil e, assim que chegou, decretou a 
Abertura dos Portos e assinou os tratados de 1810 (os produtos importados eram taxados em 
apenas 15%).” (H1 – 9º ano – página 15) 

 

Em ambos os exemplos temos claúsulas SV, mas enquanto em (34) o SN sujeito é 

[+ animado], em (35) os produtos importados é [- animado].  
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A partir dessa constatação, vejamos o que nos reserva H2: 

Tabela 15 – Ordenação/Animacidade – H2 

 [+ Animado] [- Animado] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
98 23 % 333 77% 431 100% 

VS 
 
22 15 % 123 85% 145  100% 

Total 
 
120 21 % 456  79% 576  100 % 

 

Nessa amostra, também dominam os sujeitos [- animanos], haja vista o exemplo 

(36), não importando sua posição em relação ao verbo. Este fato corrobora para uma 

maior relevância sintática do que discursiva dessa variável. Um fato em comum nas 

duas amostras é a maior porcentagem de sujeitos [- animados] em VS. Parece que, 

apesar de predominar nas duas ordens, a inanimacidade do sujeito contribui para sua 

inversão. Atenção aos exemplos: 

36) “Pelo que sabemos, até essa época o mercado de trabalho era predominantemente 
ocupado pelos homens. Surge, então, a questão: será que a Primeira Guerra acabou 
contribuindo para que as mulheres também ampliassem sua participação no mercado de 
trabalho?” (H2 – 9º ano – página 13)  

37) “Em 1514, o nobre francês Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, herdou a 
Coroa do Reino da Inglaterra, passando a chamar-se Henrique II. Nesse período ocorreu de 
fato a centralização do poder na Inglaterra.” (H2 – 7º ano – página 67)  

 
Diferentemente dos exemplos apresentados para H1 que estavam na ordem SV, 

para H2, resolvemos apresentar exemplos nas duas possibilidades de ordenação para 

ratificar o fato de que a predominância de sujeitos [- animados] é decorrente das 

estruturas escolhidas para análise, e não das  ordenações. Com isso, temos, no exemplo 

(36) uma VS com sujeito [- animado], e em (37) uma SV com um sujeito também [- 

animado]. 
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Para finalizar a seção, apresentamos o gráfico com os resultados de todos os dados 

do corpus em que observamos a alta ocorrência de SNs não-animados independemente 

da ordenação da cláusula: 

Gráfico 9 – Ordenação/Animacidade – Total 

 
 

É interessante a não equivalência entre animacidade e agentividade, isto é, um 

sujeito animado não necessariamente será agente. Por outro lado, há uma maior 

necessidade de que um sujeito agente seja animado, não sendo, porém, imperativo. 

Tudo depende do contexto em análise33. Na seção a seguir, abordaremos os resultados 

sobre volição. 

 

4.7. Volição do Sujeito 

 

Para definir volição, verificamos se o SN sujeito tinha ou não a intenção de 

realizar a ação expressa pelo verbo, isto é, se a ação ocorria segundo a vontade do 

sujeito. Em caso de resposta afirmativa, consideramos este SN [+ volitivo], se não, foi 

                                                           

33 Imaginemos um conto de fadas em que uma pedra ou uma árvore executa determinada ação. Esses 
objetos assumem características animadas para realizar os acontecimentos. 
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considerado [- volitivo]. Essas três últimas variáveis analisadas: agentividade, 

animacidade e volição são muito próximas entre si, na medida em que, para que um 

referente seja [+ volitivo], em geral, deve ser também [+ agente] e [+ animado]. 

Esse fator é mais um dos critérios estabelecidos por Hopper & Thompson (1980) 

para se chegar à transitividade da cláusula. Portanto, se o SN sujeito for mais [+ 

volitivo]34 a cláusula tende a ser mais transitiva, se não, tende a ser mais intransitiva. 

Para exemplificar como aconteceu nossa análise, tomemos (32) e (33) utilizados na 

subseção 4.6: 

38) “O povo hebreu também foi chamado de israelita e de judeu. Os hebreus viviam na 
Palestina (onde hoje está Israel).” (H1 – 7º ano – página 13)  

39) “O Cristianismo surgiu na Palestina, onde vivia o povo judeu, dominado pelos 
romanos.” (H1 – 7º ano – página 16)  

 

Verificamos que o referente destacado em (38) é volitivo, porque quer viver na 

Palestina, isto é, tem vontade de realizar a ação expressa pelo verbo. O mesmo não 

ocorre em (39), em que o referente sublinhado não tem a intenção de surgir, é afetado 

pela ação verbal.  

Apresentaremos os resultados do cruzamento entre ordenação e volição do sujeito. 

Não fugiremos à regra e, também aqui, iniciaremos por H1 e depois disso partiremos 

para H2, a fim de procurar as possíveis diferenças entre as amostras. Vejamos a tabela 

de H1: 

Tabela 16 – Ordenação/Volição – H1 

 [+ Volitivo] [- Volitivo] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
96 11 % 800 89% 896 100% 

VS 
 
15 4 % 332 96% 347  100% 

Total 
 
111 9 % 1132    91% 1243  100 % 

                                                           

34 O nome do critério estabelecido pelos autores, e já citado na subseção 1.2, é intencionalidade do 
sujeito, mas apesar da diferença de nomenclatura, a explicação é a mesma: averiguar se o referente tem ou 
não a intenção de executar a ação. 
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De acordo com a tabela, percebemos que obtivemos uma alta quantidade de SNs 

[- volitivo], não importando o tipo de ordenação, 89% em SV e 96% em VS, o que nos 

leva a mesma conclusão obtida nas análises das variáveis agentividade e animacidade: a 

volição do SN sujeito também independe da ordenação, está associada ao tipo de 

estrutura analisada. Também comprovamos que as estruturas analisadas tendem a ser 

estruturas de baixa transitividade. Além do mais, pudemos notar que as porcentagens 

são as mesmas nas duas tabelas, ainda que os dados apresentem certas diferenças, elas 

são tão pequenas que não são relevantes percentualmente.  

Atentem os seguintes exemplos: 

40) “O método de ensino era chamado de escolástica. Os alunos estudavam o texto de um 
grande autor do passado. Por exemplo, os gregos Platão e Aristóteles, interpretados pelos 
mestres da Igreja medieval, como Santo Agostinho e São Tomás de aquino. Os alunos e sesu 
mestres faziam comentários sobre o texto e o debatiam. Entretanto, nesses debates ninguém 
questionava o que os grandes autores diziam. A autoridade deles era absoluta. Foi por isso que, 
séculos mais tarde, a escolática foi acusada de ser uma forma de estudo dogmática 
(bitolada).” (H1 – 7º ano – página 51)   

41) “A decpção com a vitória do candidato da oligarquia paulista fez o Brasil uma 
panela de pressão pronta para explodir. Nas grandes capitais, crescia o sentimento de 
oposição.” (H1 – 9º ano – página 142)   

 

Conforme os exemplos, notamos que em (40) temos uma cláusula SV com sujeito 

[-volitivo] e em (41), embora o sujeito esteja posposto ao verbo ele também é [- 

volitivo]. 

Cabe lembrar que, para nossa análise, coletamos apenas estruturas de baixa 

transitividade (passivas e ativas com verbos monoargumentais). E isso afeta diretamente 

os resultados de H1. O que faz com que os resultados sejam os mesmos, 

independentemente da ordenação, é o fato de termos construções em que o sujeito é 

paciente ou tema, logo, tende ser [- volitivo]. 

Prestemos atenção nos resultados de H2 para comprovarmos aquilo que dissemos 

acima: 



 

85 

 

Tabela 17 – Ordenação/Volição – H2 

 [+ Volitivo] [- Volitivo] Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
16 4 % 415 96% 431 100% 

VS 
 
6 4 % 139 96% 145  100% 

Total 
 
22 4 % 554   96% 576  100 % 

 

A tabela nos revela que H2 corrobora as tendências já anunciadas por H1: seja 

qual for a ordenação, há uma predileção por referentes [- volitivos]. Uma vez mais 

enfatizamos que os resultados dessa variável estão mais associados às estrututuras 

estudadas do que ao tipo de informação que elas veiculam. Além disso, também 

pudemos verificar uma relação íntima entre volição e agentividade, pois ambos os 

fatores apresentam os mesmos percentuais de uso. Isso ocorre porque agentividade e 

volição podem ser tidos como conceitos afins, visto que para que alguém execute uma 

ação, isto é, seja agente, é necessário que queira executar tal ação.  

Através da análise das tabelas, concluimos que, independentemente da 

formalidade do livro, é o gênero textual estudado que influencia o fenômeno da 

ordenação, fazendo com que não tenhamos encontrado, mais uma vez, diferenças 

relevantes entre as amostras. 

Posto isso, averiguemos os exemplos (30) e (31) introduzidos na seção 4.5: 

42) “Os navegantes portugueses contornaram todo o litoral da África até, finalmente, 
alcançar as Índias Orientais, com a viagem de Vasco da Gama, em 1498. Ta,bém explorararam 
as ilhas do Atlântico, como madeira (1419) e Açores (1427). Em 1500, Pedro Álvares Cabral 
chegou à América do Sul e tomou posse das terras que mais tarde seriam denominadas Brasil.” 
(H2 – 7º ano – página 97)  

43) “Um dos pontos mais importantes da NEP era a necessidade de permitir atividades 
do tipo capitalista e atrair investimentos externos, ou seja, de países capitalistas. Essas 
atividades haviam sido proibidas durante a guerra civil.”. (H2 – 9º ano – página 29)   
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Percebemos em (42), que o sujeito é [+ volitivo], ao passo que em (43) é [- 

volitivo]. Além do mais, ambos são exemplos de SV, sendo aquele um exemplo na voz 

ativa, e este, na voz passiva. 

Ao analisar as passivas, fica fácil entender o alto número de SNs [- volitivos], pois 

sabemos que o SN sujeito dessas construções é o objeto direto da oração transitiva e, 

portanto, é aquele que é afetado pela ação expressa pelo verbo.  

Concernente às clásulas ativas, a maior quantidade de verbos encontrados são 

aqueles verbos monoargumentais cujo SN tende a ser [- agente], [- volitivo] e [- 

animado]. Embora a GT classifique todos os verbos monoargumentais sob a mesma 

denominação, verbos intransitivos, sabe-se que eles não têm a mesma natureza: 

enquanto uns aparecem em cláusulas com SNs [+ agente] e [+ volitivo], outros são 

encontrados em sentenças com SNs [- agente] e [- volitivo]. Por isso, a adoção da 

classificação adotada por Hopper & Thompson (1980) contempla as particularidades da 

cláusula como um todo e se enquandra melhor em nosso estudo, pois sabemos que 

estamos lidando com estruturas de baixa e baixíssima transitividade sem, 

necessariamente, ter que as rotular como A ou B. 

Essa hipótese trata a transititividade de um modo mais claro, porque já demonstra 

que essa é uma propriedade contextualmente dependente e que diz respeito a toda 

cláusula e não somente ao verbo. Seguem os gráficos que expõem o comportamento de 

todos os dados quanto às variáveis volição e ordenação: 
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Gráfico 10 – Ordenação/Volição – Total 

 

 

Concluimos que não importa qual seja a ordenação, existe o predomínio de SNs [- 

volitivos] em razão das estruturas que escolhemos analisar.  

Na próxima seção, mostraremos os resultados acerca da posição em que a cláusula 

ocupa, a fim de verificar se o preenchimento de algum elemento à esquerda da sentença 

pode estar ou não associado à inversão do sujeito, e quais são os elementos que 

comumente aparecem à esquerda das cláusulas. 

 

4.8. Preenchimento à Esquerda 

 

Em relação ao fator preenchimento à esquerda, procuramos identificar se havia 

alguma estrutura iniciando a oração que não fosse o sujeito (no caso de SV) ou o verbo 

(no caso de VS), isto é, identificamos se existia um constituinte antes da cláusula em 

questão. Se existisse algum elemento antes da sentença propriamente dita, classificamos 

como posição não-inicial, se não houvesse nenhum elemento, a oração estaria em 

posição inicial. Essa variável foi considerada, pois procuramos identificar se o fato de 

haver um elemento à esquerda é relevante para a posposição do sujeito, ou seja, se isto 
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propicia ou não a ordem VS. Além disso, procuramos identificar quais seriam os 

preenchedores que facilitariam a inversão do sujeito. Dito isso, seguem os exemplos a 

fim de facilitar a compreensão da análise: 

44) “Os feudos geralmente eram constituídos por uma ou mais aldeias, por uma área 
de terras pertencente à igreja paroquial, pelas terras cultivadas pelos camponeses, pelas 
florestas, pelos pastos e bosques comuns.” (H2 – 7º ano – página 15)  

45) “Entre 27 a. C. e 476 d. C., O Império Romano era constituído por territórios da 
Europa, África e Ásia. ” (H2 – 7º ano – página 11)  

46) “Imagine que a sociedade feudal fosse um prédio, um edifício de váris andares. Esse 
prédio foi construído há muitos anos (as obras haviam começado depois da queda de Roma). 
Um dia, chegam novos moradores (os burgueses).”  (H1 – 7º ano – página 58)  

47) “Simplesmente passou a dizer que gnomos e duendes existiam realmente, mas que  
eram pequenos demônios e que as feiticeiras eram mulheres possuídas por Satanás.” (H1 – 7º 
ano - página 25)  

48) “Os tributos cobrados empobreciam essa região e enriqueciam a península itálica, 
onde ficava a sede da Igreja.” (H2 – 7º ano -página 85)  

49) “Cada empresário tinha o direito de investir seu capital como bem entendesse porque, 
desse modo, as empresas seriam eficientes, a economia cresceria e haveria prosperidade para 
todos.” (H1 – 9º ano - página 14)  

50) “Os anarquistas contestam toda política tradicional. Por isso, eles nunca votam.”  
(H1 – 9º ano  - página 80) 

 

Como se percebe, o primeiro exemplo é aquele que possui preenchimento zero, ou 

seja, não possui preenchimento algum. O segundo tem como preenchimento à esquerda 

um sintagma preposicional (Sprep) com valor adverbial (Entre 27 a. C. e 476 d. C.), 

enquanto um sintagma adverbial propriamente dito (Um dia) preenche o terceiro 

exemplo. No exemplo (48), temos um pronome relativo (onde) preenchendo à esquerda 

da cláusula, e no (49), é uma oração que ocupa esse lugar (as empresas seriam 

eficientes). Por fim, no último exemplo, temos uma expressão que é usada para dar 

coesão ao texto fazendo o preenchimento à esquerda. Além de casos como esses (além 

disso, com isso...), enquadramos sob o rótulo de outros elementos como marcadores 

discursivos em geral.  

A partir disso, atentemos para a tabela que mostra os resultados de H1: 
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Tabela 18 – Ordenação/Preenchimento à Esquerda  – H1 

 Ǿ Sprep Sadv Conjunção 
Pronome 
Relativo Oração Outros Total 

Ordenação N % N % N % N % N % N % N % N % 

SV 417 47 % 140 16 % 34 4 % 191 21 % 14 2 % 67 6 % 33 4 % 896 100% 

VS 57 16 % 122 35 % 34 10 % 73 21 % 23 7 % 23 7 % 15 4 % 347 100% 

Total 474 39 % 262 21 % 68 5 % 264 21 % 37 3 % 90 7 % 48 4 % 1243 100% 

 

 A tabela nos revela que em H1 o preenchedor predomintante nas cláusulas SV 

foi a conjunção (21%), seguida pelo sintagma preposicional (16%). Os outros 

elementos, embora tenham sido usados, não apresentaram um percentual de uso muito 

significativo. Em relação à VS, a predileção do preechimento foi o inverso de SV: 35% 

dos itens usados à esquerda foram sintagmas preposicionais e 21% conjunções e, uma 

vez mais, o uso dos outros elementos não foi significativo. Prestemos atenção no que 

aconteceu com os dados de H2: 

 

Tabela 19 – Ordenação/Preenchimento à Esquerda  – H2 

 Ǿ Sprep Sadv Conjunção 
Pronome 
Relativo Oração Outros Total 

Ordenação N % N % N % N % N % N % N % N % 

SV 224 52 % 78 18 % 9 2 % 60 14 % 10 3 % 18 4 % 32 7 % 431 100% 

VS 37 25 % 59 40 % 7 5 % 8 6 % 11 8 % 6 4 % 17 12 % 135 100% 

Total 261 45 % 137 24 % 16 3 % 68 12 % 21 3 % 24 4 % 49 9 % 576 100% 

 

Na análise deste fator, descobrimos algumas diferenças em relação a H1 quanto ao 

elemento mais usado à esquerda nas duas ordenações. Em H2, o elemento com maior 

percentual de uso em ambas as ordens foi o sintagma preposicional, sendo seu uso 

muito mais significativo em VS (40%) do que em SV (18%). Contudo não houve uma 

coincidência quanto ao segundo colocado, enquanto em SV a conjunção foi a segunda 

mais usada (14%), em VS, a classe dos outros elementos foi a mais utilizada (12%) 

depois dos Spreps. A partir disso, concluimos que o preenchimento à esquerda foi 

bastante significativo, principalmente nas cláusulas com sujeitos invertidos. Além disso, 
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o uso mais significativo se deu por meio de sintagmas preposicionais, principalmente 

com valor adverbial.  

 Vejamos alguns exemplos: 

51) “O método de ensino era chamado de escolástica. Os alunos estudavam o texto de um 
grande autor do passado. Por exemplo, os gregos Platão e Aristóteles, interpretados pelos 
mestres da Igreja medieval, como Santo Agostinho e São Tomás de aquino. Os alunos e sesu 
mestres faziam comentários sobre o texto e o debatiam. Entretanto, nesses debates ninguém 
questionava o que os grandes autores diziam. A autoridade deles era absoluta. Foi por isso que, 
séculos mais tarde, a escolática foi acusada de ser uma forma de estudo dogmática 
(bitolada).” (H1 – 7º ano – página 51)   

52) “O processo de formação das monarquias com poder centralizado, que se iniciou no 
século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI, deu origem a muitos dos paíuses atuais 
da Europa, como França, Portugal e Espanha. Entretanto, ele não ocorreu ao mesmo tempo e 
da mesma maneira em todos os lugares do continente.” (H2 – 7º ano – página 65)  

53) “A população das cidades medievais crescia, mas sua área era limitada pelas 
muralhas dos burgos. Como ninguém desejava morar fora delas, temendo por usa segurança, as 
moradias eram construídas umas sobre as outras e encostadas de lado a lado com outras 
casas.” (H2- 7º ano – página 61) 

54) “De modo geral, os feudos eram de subsistência, ou seja, a produção de suas 
plantações era voltada para abastecimento interno.” (H2 – 7º ano –página 15) 

 

Todos os exemplos de H2 estão na ordem SV. O exemplo (51) possui à esquerda 

um sintagma adverbial, já, no (52), temos uma conjunção preenchendo à esquerda. Em 

(53), o elemento que configura à esquerda é uma oração, e, em (54), o item preenchedor 

é um conectivo explicativo que, em nossa análise, é classificado como outros.  

Finalmente, esse resultado confirma o que outros autores já haviam encontrado 

analisando cláusulas provenientes de outros contextos. Spano (2008) comentou a 

presença desse elemento: sua existência na margem esquerda da cláusula facilitaria o 

uso da posposição do sujeito, visto que a posição prototípica desse elemento em nossa 

língua não estaria vazia. Ademais, esse elemento é muito importante, pois tende a 

exercer o papel pragmático de tópico, promovendo assim uma harmonia na transmissão 

da informação, visto que o tópico é aquela informação que o interlocutor já conhece e 

sobre a qual o foco tende a acrescentar algo.  
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Gráfico 11 – Ordenação/Preenchimento – Total 

 

 

O gráfico mostra que, com exeção do item outros, não houve uma coincidência de 

utilização de itens preenchedores à esquerda nas duas ordens estudadas, pois, enquanto 

sintagma preposicional foi item mais utilizado para exercer o preenchimento à esquerda 

em VS,  a conjunção foi levemente preferida em SV. Estes foram os resultados os quais 

chegamos por meio da análise do corpus. Na próxima seção, apresentaremos  o 

cruzamento entre as vozes verbais ative e passiva.  

 

4.9. Voz ativa / Voz passiva 

 

Esta seção dará conta dos resultados relativos à frequência das vozes verbais ativa 

e passiva no corpus analisado. Considerando o princípio funcional da marcação, a voz 

ativa é considerada a não-marcada por ser mais frequente, cognitiva e estruturalmente 

menos complexa e por ser adquirida pelas crianças mais cedo que a voz passiva. Esta, 

por sua vez, é marcada por estar no polo oposto: é menos frequente, mais complexa e é 

adquirida mais tardiamente. Entretranto, cabe ressaltar uma vez mais, que a questão da 
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marcação é contextualmente dependente, ou seja, uma mesma estrutura pode ser 

marcada num contexto e não-marcada em outro. 

É exatamente isso que acontece com a voz passiva, porque essa é uma estrutura 

que é marcada no discurso informal, e não marcada no discurso formal, discurso ao qual 

pertence o gênero acadêmico. Posto isso, podemos dizer que nossas expectitativas são 

de que a voz passiva tenha um uso expressivo em nosso corpus. 

A tabela seguinte retrata a distribuição dos dados entre as vozes e seus respectivos 

percentuais nas duas amostras35. 

Tabela 20 – Frequência Voz Ativa e Voz Passiva – H1 e H2 

 

Voz Verbal 

H1 H2 

N % N %  

Voz Ativa 654 52% 212 37% 

Voz Passiva 589 48% 364 63% 

Total 1243 100% 576 100% 

 

Comecemos por H1. Nessa amostra, 654 dados estavam na voz ativa, o que 

representa uma percentual de 52%, e 589, na voz passiva, ou seja 48%, um percentual 

de uso muito expressivo. A título de ilustração, seguem dois exemplos, um na voz ativa 

(exemplo 55) e outro na voz passiva (exemplo 56): 

55) “Como as propriedades rurais eram auto-suficientes, não precisavam comprar muitas 
coisas de fora. A produção também não era muito alta e, portanto, não costumavam ter coisas 
para vender. Consumiam quase tudo o que produziam. Por causa disso, você já pode concluir 
que o comércio deu uma grande recuada. Em muitas regiões da Europa, ele praticamente 
desapareceu.” ( H1 – 7º ano - página 27) 

56)“Enquanto isso, o governo soviético tomou quase todas as grandes fábricas, bancos e 
empresas, que passaram a ser propriedade do Estado, dirigidas por funcionários nomeados pelo 
governo. A alta burguesia começava a desaparecer na Rússia soviética, e outras medidas 
foram tomadas.” (H1 – 9º ano - página 61) 

                                                           

35Apenas lembrando que nos referimos aqui, nesse estudo, somente a claúsulas monoagumentais na voz 
ativa. 
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A análise dos dados de H2 foi ainda mais esclarecedora, visto que não apenas o 

número de clásulas passivas foi significativo, como também a maior parte dos dados 

coletados estava nesse tipo de cláusulas. Desse modo, dos 576 dados dessa amostra, 

37% estavam na voz ativa, como no exemplo (57) do livro do 7º ano, e 63% na voz 

passiva, como no exemplo (58) do 9º ano: 

57) “... A mais antiga das ordens foi criada por São Bento, em 529. Caracterizava-se por 
defender que os monges deveriam levar uma vida simples, rezando, trabalhando, estudando e 
obedecendo a seus superiores. Outras ordens foram criadas ao longo da Idade Média e em 
períodos posteriores; algumas existem até hoje como as dos dominicanos, capuchinhos, 
jesuítas, carmelitas (ordem feminina), entre outras.” (página 29)  

58) “Podemos concluir que as mulheres foram recrutadas para trabalhar na 
produção de armas para abastecer os campos de batalha.” (página 29) 

Em relação à voz passiva, ainda fizemos uma análise separando a voz passiva 

analítica da sintética. Como se observa nas tabelas acima, obtivemos um total de 589 

dados de cláusulas passivas em H1 e 364 em H2. Do total de H1, 61 dados eram 

passivas sintéticas, como mostra a tabela abaixo:  

Tabela 21 - Voz Passiva Analítica/Voz Passiva Sintética – H1 e H2 

 

Voz Verbal 

H1 H2 

N % N %  

Voz Passiva Analítica 528 90% 270 74% 

Voz Passiva Sintética 61 10% 364 26% 

Total 589 100% 364 100% 

 

Assim, como visto acima, os dados de H2 também retrataram a superioridade 

quantitaviva de cláusulas na voz passiva analítica. Todavia a divergência entre as vozes 

foi menor. Vejamos os exemplos abaixo que contemplam tanto instâncias de H1 quanto 

de H2:  

59) “... O socialismo seria alcançado de modo pacífico e gradual, por meio de um Estado 
democrático. Em 1889, foi fundada a  Segunda Internacional, que coordenava as ações dos 
partidos social-democratas de toda a Europa. ” (H1 – 9º ano – página 21) 

60) “Então concluiu que “onde a propriedade for um direito individual, onde as coisas se 
medem pelo dinheiro, não será possível organizar a justiça”. (H1 – 7º ano – página 78) 
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61) “... Eram reinos formados pelos povos germânicos que desde o século III d. C. 
estiveram em contato com a cultura romana; no interior deles se formaria a sociedade feudal. 

Essa sociedade se caracterizava pelo modo de vida rural , pelo poder político 
fragmentado e pela forte religiosidade.” (H2 – 7º ano – página 12) 

62) “Você já ouviu falar em nazismo ou em facismo? Sabia que regimes baseados nessas 
duas ideologias foram responsáveis pela deflagração da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e 
pela morte de milhões de pessoas? 

Apesar disso, ainda hoje podem ser encontrados grupos neonazistas em diversos 
países.” (H2 – 9º ano – página 42) 

 

Nos exemplos (59) e (62), temos cláusulas passivas analíticas, sendo que (59) está 

na ordem VS e (62) na SV. Já os números (60) e (61) possuem passivas sintáticas. A 

estrutura destacada em (60) tem um sujeito anteposto e (61), um sujeito anteposto. 

A partir desses resultados, pudemos fazer algumas considerações a respeito da 

distribuição do uso da voz verbal no contexto livro didático de História. A primeira 

delas tem a ver com a maior porcentagem de uso de cláusulas passivas em H2. 

Postulamos que a voz passiva foi mais abundante nessa amostra do que em H1 porque 

os livros que compõem essa amostra são mais formais do que os usados para formar 

aquela. Isso nos remete ao princípio funcionalista da marcação e ao seu caráter 

contextualmente dependente, pois, como já mencionado, a voz passiva é uma estrutura 

marcada na língua informal e não marcada na língua formal, assim podemos dizer que 

essa foi a razão pela qual encontramos, proporcionalmente, mais dados na voz passiva 

em H2 do que em H1. 

Também defendemos a ideia de que por esse mesmo motivo foram encontrados 

mais dados na voz passiva sintética em H2 do que em H1, já que em um continuum de 

complexidade a passiva sintética seria considerada ainda mais complexa e marcada do 

que a analítica, por isso estaria associada a um contexto de maior formalidade. 

Resumimos os resultados acerca da frequência das vozes verbais nas duas 

amostras juntas no gráfico abaixo:  
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Gráfico 12 – Voz Ativa/Voz Passiva - Total 

 

 

A observação desse gráfico contendo todos os 1819 dados coletados torna a 

análise do uso das vozes verbais mais precisa, porque nos revela a predominância, ainda 

que pequena, da voz passiva. Isso confirma o fato de que a voz passiva é muito utilizada 

em textos acadêmicos e nos mostra que, mesmo um texto considerado mais informal, 

continua tendo muitos traços de formalidade devido ao fato de ser um livro didático, um 

gênero textual acadêmico por excelência. 

Podemos afirmar que a distribuição do uso das cláusulas passivas nessa amostra 

vai ao encontro dos resultados já tão difundidos na literatura linguística, além de estar 

de acordo com o que é pressuposto pelo princípio funcional de marcação. No entanto, 

nossos achados são muito relevantes à medida que os dados na passiva superaram os 

dados com verbos monoargumentais na voz ativa.  

Vejamos agora a relação entre voz verbal e ordenação em cada amostra estudada.  
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Tabela 22 – Ordenação/Voz  – H1 

 Voz Ativa Voz Passiva Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
384   43 % 512   57% 896  100% 

VS 
 
270   78 % 77  22 % 347  100% 

Total 
 
654   53 % 589   47 % 1243  100 % 

 

Conforme percebemos, a análise desses dados em conjunto é muito pertinente, 

porque apesar de termos uma grande quantidade de dados na voz passiva, as cláusulas 

ativas estão em maior número. Além do mais, quando comparamos o número de 

cláusulas VS na voz passiva, verificamos que, em H1, essa estrutura não propicia o uso 

de tal ordem. Nesse sentido, de 347 dados de VS coletados nessa amostra, apenas 22% 

eram dados de cláusulas passivas, como o exemplo (66), contra 78% de cláusulas ativas, 

como no exemplo (65) Isso significa que a maior concentração de sentenças na passiva 

estava em sentenças com sujeito em posição canônica, ou seja, à esquerda do verbo. 

Então, de 896 ocorrências de SV, 512 ou 57% eram passivas, como nos exemplos (63) e 

(64) e, consequentemente, 43% (384 dados), ativas.  

63) “Para Locke, o cidadão não existe para servir ao governo, mas, ao contrário, os 
governos só existem porque devem sevir aos cidadãos.” (H1 – 9º ano – página 11)  

64) “As leis coloniais eram feitas pela Metrópole.” (H1 – 7º ano - página 196)   
65) “Os partidos políticos estavam proibidos, mas existiam partidos clandestinos, 

escondidos da polícia.” (H1 – 9º ano – página 54)  
66) “O presidente João Goulart foi derrubado por um golpe militar. Em seguida foi 

instalada uma ditadura no Brasil.” (H1 – 9º ano – página 180) 

 

Postulamos que esses resultados devem ser atribuídos à informalidade de H1. 

Segundo o que descrevemos, o livro usado para compor H1 pode ser considerado 

híbrido, uma vez que é um livro que apresenta fortes traços de informalidade e um 

vocabulário mais simples e claro. No entanto é um livro didático, possuindo assim 

características de textos acadêmicos, como o expressivo número de cláusulas passivas. 
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Sabe-se que a voz passiva é mais complexa que a ativa, e, mesmo que no contexto em 

questão seja considerada não-marcada, ainda detém essa característica. Sabe-se também 

que a cláusula VS é mais complexa que a SV, logo a voz passiva VS, num continnum de 

complexidade, é ainda mais complexa que a passiva SV.  

Em razão disso, acreditamos que o uso de muitas clásulas VS na voz passiva iria 

de encontro à informalidade do texto. Portanto, sendo um livro mais informal é coerente 

que não haja um número muito expressivo de sentenças VS na voz passiva. 

A voz passiva é um recurso estrutural que supre uma necessidade comunicativa: 

topicalização do SN. Dessa maneira, o SN que é objeto direto da voz ativa, está à direita 

do verbo, é alçado à posição de sujeito, à esquerda do verbo, lugar do tópico (Cunha 

1989 apud Marques 2012). Ao contrário, na voz ativa, o uso da ordem VS é uma 

estratégia de focalização do SN sujeito, que sai da sua posição canônica e vai para a 

posição de objeto direto. Assim, o uso da passiva VS seria, de acordo com Freitas 

(2011), uma estratégia de refocalização desse SN que antes [+ foco], ocupando a 

posição à direita do verbo, passa a ser [+ tópico], tornando-se o sujeito da sentença e 

retorna a sua posição de origem, voltando a ser [+ foco] e, por consequência, a carregar 

uma informação nova no nível do discurso. Aqui também há atuação do (sub)princípio 

da ordenação linear, visto que a informação que é mais relevante discursivamente volta 

para a direita da cláusula. Por meio da análise de H1, concluimos que essa não é uma 

estratégia muito produtiva nessa amostra por causa da alta complexidade que não está 

de acordo com a proposta de escrita do autor do livro. Vejamos como isso acontece em 

H2 (tabela 23): 
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Tabela 23 – Ordenação/Voz  – H2 

 Voz Ativa Voz Passiva Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
141 33 % 290 67% 431 100% 

VS 
 
71   49 % 74 51 % 145  100% 

Total 
 
212  37 % 364   63 % 576  100 % 

 

 

A análise dos resultados de H2 mostra-se relevante, pois se percebe um alto índice 

de uso de cláusulas passivas na ordem VS (se compararmos com o resultado de H1 – 

tabela 22). Desse modo, o uso de passivas VS é bastante significativo nessa amostra, 

porque praticamente não houve diferenças entre o uso das ordenações na voz passiva, 

situação que não aconteceu em H1, amostra em que as cláusulas VS se concentraram na 

voz ativa. 

Esse resultado é importante porque confirma que o livro didático tido como mais 

formal apresenta estruturas que são mais complexas estrutural e cognitivamente. O 

número de passivas também é maior em SV porque o número de cláusulas passivas 

nessa amostra, diferentemente de H1, é consideravelmente maior do que o de ativas 

(com verbos de apenas um argumento), sendo, portanto, mais abundante em ambas as 

ordenações36. O uso mais expressivo da VS passiva contribui para nossa explicação 

acerca da formalidade desse livro, visto que, conforme já exposto, a voz passiva é mais 

marcada que a ativa. 

Esses resultados são interessantes e sustentam nossa opção pela análise das duas 

amostras separadamente, visto que o uso de passivas com sujeito invertido se mostrou 

inerente a um dos livros estudados. Assim, uma análise dos dados do corpus como um 

                                                           

36 Ainda que a diferença percentual de uso de cláusulas ativas e passivas com sujeitos pospostos não seja 
significante, pois é de apenas 2%. 
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todo, poderia camuflar essas divergências tão relevantes para o nosso estudo, tal como 

mostra o gráfico a seguir, que contempla todos os dados do corpus: 

Gráfico 133 – Ordenação/Voz – Total 

 

 

Ao observar apenas o gráfico, pensamos que o uso da voz passiva ocorre, 

preferencialmente, com a ordem SV. Contudo, depois de analisarmos as amostras 

separadas, percebemos que isso só é verdade para H1, tendo em mente que em H2 

houve um equilíbrio no uso da voz passiva entre as ordenações, com leve 

predominância na ordem VS.  

Além disso, também dividimos a voz passiva em: passiva analítica, como no 

exemplo (68), e sintética, exemplo (67) e separamos as ocorrências de cada ordenação 

em cada uma delas: 

67) “A partir de então, a guerra se delineou mais favoravelmente à Entente. Essa 
vantagem se confirmou com a entrada dos Estados Unidos no conflito , em 1917, ao lado da 
Inglaterra e da França. ” (H2 – 7º ano - página 14)  

68) “Mas era um produto muito caro, pois o clima europeu não permitia que se plantasse 
cana-de açúcar. (pag. 88)” (H1 – 7º ano – página 88) 

 

Abaixo, seguem os resultados concernentes à distribuição de SV e VS nos dois 

grupos. 
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Tabela 24 – Ordenação/Passivas Analítica - Sintética – H1 

 Passiva Analítica Passiva Sintética Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
480 94% 31 6% 511 100% 

VS 
 
48   61 % 30 39 % 78 100% 

Total 
 
528 90% 61 10 % 589  100 % 

 

Constatamos, ao analisar os resultados, que a passiva analítica é o contexto que 

favorece o uso tanto de SV quanto de VS. Isso acontece pelo alto índice de ocorrências 

desse tipo de ordenação. O que nos chamou atenção, nesses dados, foi que, 

diferentemente do que se revelou em trabalhos anteriores, houve uma quantidade 

significativa de dados SV na passiva sintética, ainda que a porcentagem possa não 

parecer tão expressiva, 6%, 31 dados na voz passiva sintética tinham sujeito em posição 

pré-verbal, fato que discorda do trabalho de Marques (2012) em que em todos os dados 

dessa natureza (ela coletou 15 dados) o sujeito estava posposto ao verbo. Todavia, a 

passiva sintética ainda se configura como um contexto de resistência às influências 

discursivas, já que a maioria dessas cláusulas continham sujeitos pré-verbais.  (Givón 

1979 apud Marques 2012). Observemos, agora, os resultados concernentes à H2: 

Tabela 25 – Ordenação/Passivas Analítica e Sintética – H2 

 Passiva Analítica Passiva Sintética Total 
Ordenação N % N % N % 

SV 
 
243 84% 47 16% 290 100% 

VS 
 
27 36 % 47 64 % 74 100% 

Total 
 
270 74% 94 26 % 364  100 % 

 

Notamos que, em H2, os resultados seguem a tendência já apresentada em H1: 

existe um número de passivas sintéticas com sujeitos pré-verbais significativo, 16% das 
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ocorrências. O que há de diferente é que em H2 o número de passivas sintéticas com 

sujeito posposto supera o de sujeitos antepostos. Isso corrobora a questão supracitada de 

que passivas sintéticas podem estar “mais protegidas de influências discursivas” 

(Marques 2012:137).  

 

Gráfico 14 – Ordenação/ Passivas Analítica e Sintética -Total 

 

 

Portanto, como pudemos observar, o cruzamento dos resultados sobre ordenação e 

voz verbal nos indica que esta pode estar diretamente relacionada ao uso de uma ou 

outra ordenação. Identificamos ainda que houve um equilíbrio de uso das cláusulas com 

sujeito posposto na voz passiva, não importando se passiva analítica ou sintética.  

Pensamos que a análise das tabelas separadas é imprescindível, pois a observação 

do gráfico total camufla o comportamento das passivas em uma ou outra amostra. Na 

próxima seção, apresentaremos a síntese das conclusões obtidas pelo nosso estudo. 

 

 

 



 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O propósito principal desse estudo foi identificar se as ordens SV e VS 

apresentam o mesmo comportamento no livro didático de História daquele já exposto 

por outros estudos que examinavam diferentes corpora. A teoria que norteou nosso 

estudo foi a Linguística Centrada no Uso e, consequentemente, todos seus pressupostos 

acerca do tratamento linguístico. Através da análise dos dados, pudemos perceber que a 

linguagem é moldada no e pelo discurso, e é ele que fornece instâncias, que a partir de 

seu uso, serão incorporadas à gramática da língua. 

O corpus analisado foi composto por quatro livros didáticos de História 

destinados aos 7º e 9º anos do Ensino Fundamental II, sendo dois livros da coleção 

Nova História Crítica, e dois da coleção História e Vida Integrada. Aquele foi 

escolhido por ser um livro didático atípico, isto é, ainda que seja um livro didático, 

apresenta muitos traços de informalidade, inúmeras vezes, parecendo haver uma 

conversa explícita entre o autor e o leitor. Por isso esse livro é tido como híbrido por 

expor, simultaneamente, traços de formalidade e de informalidade. O segundo livro foi 

escolhido pode ser considerado um representante prototípico do gênero livro didático e, 

portanto, ser formal por excelência. Buscamos escolher dois representates distintos 

pertencentes ao mesmo gênero discursivo com a intenção de averiguar se o gênero 

poderia influenciar na opção entre as ordenações. 

Os estudos destinados à indagação das ordens SV e VS afirmam que não se 

encontram em distribuição complementar e, logo, não são variantes de um mesmo 

fenômeno, mas sim estruturas diferentes usadas, em geral, em porções discursivas 

diferentes, ou seja, o uso de uma ou outra ordem é orientado por pressões pragmático-

discursivas. 
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O trabalho de análise iniciou-se com a coleta de cláusulas com verbos 

monoargumentais e as passivas. Coletamos, ao total, 1819 claúsulas, sendo 1243 de 

Nova História Crítica e 576 de História e Vida Integrada. Depois, analisamos os 

seguintes fatores relacionados ao sintagma nominal sujeito: status informacional, 

definitude, extensão, agentividade, animacidade e volição. Além desses fatores, também 

analisamos a posição em que a sentença apareceu, se inicial ou não inicial. Por fim, se a 

cláusula estivesse em posição não-inicial, examinamos qual foi o item que promoveu o 

preenchimento à esquerda. 

Analisamos as amostras separadamente para saber se, apesar de pertencerem ao 

mesmo gênero textual, livro didático de História, apresentariam diferenças devido às 

particularidades apresentadas por cada um deles. Em suma, procuramos investigar se a 

formalidade de um e a informalidade do outro contribuiram para o acréscimo ou 

decréscimo no uso de cláusulas VS, bem como para uma possível diferença dos 

resultados de cada fator analisado. 

Por meio da análise, o que nos foi revelado é que o uso das ordenações não pode 

ser associado, exclusivamente, a questões de registro, mas sim está relacionado ao 

gênero que estudamos. As amostras não apresentaram diferenças significativas quanto 

aos fatores analisados, e, consequentemente, quanto ao uso de SV ou de VS. Isso levou-

nos a concluir que a questão da ordenação está ligada ao gênero acadêmico e não ao 

registro de cada livro. Somente os resultados concernetes à voz verbal apresentaram 

diferenças expressivas relacionadas à (in)formalidade de cada livro. Já que não houve 

diferença relevante entre H1 e H2, apresentaremos as conclusões de modo a destacar os 

principais resultados da análise conjunta dos livros.  
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Começameros pelos resultados dos usos das ordens. Verificamos que, como 

esperado, a ordem SV é mais abundante no contexto analisado (73% das cláusulas 

estavam nessa ordem), haja vista que o PB é uma língua SVO. Todavia, o que nos 

chamou atenção e comprovou uma das hipóteses por nós levantada, foi que a ordem VS 

é muito frequente nesse corpus (23%), pois supera, em muito, os resultados obtidos em 

outros trabalhos. Assim, concluimos que o livro didático de História é um gênero que 

tende a propiciar a emergência de cláusulas com sujeitos pospostos.  

Isso aconteceu porque esse é um gênero que possui uma tendência apresentativa 

por excelência: os livros didáticos de História tendem a apresentar fatos, 

acontecimentos, pessoas. Além disso, os livros didáticos também são construídos de 

maneira que o escritor tende a introduzir um fato já de conhecimento do estudante e 

construa o texto a partir dessa informação ancorada. Desse modo, algumas vezes, 

provoca a quebra desse fluxo de informação através da adição de uma informação nova, 

quer seja um novo conteúdo, quer seja uma opinião ou descrição que achar necessária 

para o melhor entendimento do texto. 

Nossa hipótese de uso de VS em cada amostra foi confirmada, ou seja, 

encontramos, proporcionalmente, um número maior de sujeitos invertidos em H2 do 

que em H1. Como esperado, o livro mais formal apresentou estruturas mais complexas, 

tendo em vista que cláusulas SV são estrutural e cognitivamente mais complexas que as 

VS.  

Por esse mesmo motivo, os livros do 9º ano também continham mais VS do que 

os do 7º ano (51%x 49%), já que a série menos avançada deveria apresentar, em sua 

maioria, estruturas com menos complexidades.  

Percebemos que as diferenças de uso nos anos, apesar de confirmarem nossa 

hipótese, não foram tão grandes. Assim, postulamos que, provavelmente, o tempo de 
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dois anos é pequeno para revelar grandes diferenças no uso de VS em livros didáticos 

de História. Seria interessante, em pesquisas futuras, comparar uma distância maior 

entre as séries, como o 6º ano em contraste com o último ano do Ensino Médio. 

Quanto ao status informacional, percebemos que a maior parte dos sujeitos 

evocados está em SV, ao passo que os novos se concentram em VS como já 

demonstraram outros trabalhos sobre outros gêneros e modalidade. Esse resultado 

corrobora os achados de outros autores de que a ordem SV tende a veicular o tópico, ao 

passo que a VS, o foco. Neste estudo, ele é particularmente interessante porque está à 

mercê dos objetivos de um livro didático, ou seja, a construção de conhecimento via 

introdução de informação nova. Então, o uso dessas construções revela o modo 

pragmático de construção textual: os autores, inconscientemente, utilizam uma ou outra 

ordenação para embalar o texto a fim de obter o melhor entendimento do leitor.   

 Os resultados da análise do fator definitude foram surpreendentes porque não 

confirmam a hipótese postulada:  apesar da literatura sobre as ordens afirmar que existe 

uma estreita relação entre os SNs indefinidos e a ordem VS e a definitude e ordem SV, 

ela não se comprovou em nosso corpus. Isso aconteceu devido aos resultados de H1, 

amostra que nos forneceu mais dados. Em H1, a quantidade de VS com sujeitos 

definidos superou as cláusulas com sujeitos pospostos indefinidos, o que nos levou a 

concluir que apenas o fator definitude não é suficiente para o estabelecimento da 

anteposição ou posposição do sujeito. 

Porém, a associação entre a informação evocada e definitude, e informação nova e 

indefinitude foi mantida, visto que a maioria dos SNs novos era [- definidos], enquanto 

que, em se tratando de de SNs [- definidos], a maior parte das ocorrências eram 

informação nova.  
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O fator extensão foi importante neste estudo, porque foi ele que caracterizou a 

informação nova. Como explanado acima, em razão da grande quantidade de VS com 

SN definidos em H1, a maioria das cláusulas com sujeito invertido do corpus possuia 

sujeito [+ definido]. Logo, como a novidade da informação não era transmitida pela 

indefinitude do SN, coube à extensão essa função de apresentar ao leitor uma 

informação que não era de seu conhecimento.  

Assim, postulamos que a novidade do sujeito não depende da conjunção dos dois 

fatores, mas apenas um deles já basta para expressá-la. Desse modo, seguindo Marques 

(2012), lançamos mão do conceito de prototipicidade para afirmar que a maioria dos 

sujeitos presentes no corpus eram não prototípicos, já que não muitos deles ou eram 

indefinidos, ou eram extensos. Aqueles que apresentavam os dois traços, os 

prototípicos, foram encontrados em menor número. 

Os fatores agentividade, animacidade e volição não apresentaram diferenças de 

distribuição entre as ordenações: em ambas as ordenações  houve a predileção por 

sujeitos [- agentes], [- animados] e [- volitivos]. Isso nos leva a crer que esses resultados 

não estão atrelados a SV ou a VS, mas sim, são derivados das estruturas coletadas, 

tendo em vista que as passivas e ativas com os verbos monoargumentais que estudamos 

tendem a apresentar sujeitos não agentes, inanimados e não volitivos 

independentemente da ordenação em que ocorram, sendo, portanto, construções com 

baixa transitividade. 

Tratando-se do posicionamento das cláusulas, a maior parte das ocorrências 

apresentou algum tipo de preenchimento à esquerda em ambas as ordens. A diferença 

foi que, enquanto em cláusulas com sujeito em posição canônica, a discrepância entre o 

preenchimento ou não foi pequena, em claúsulas com sujeitos invertidos, a disparidade 
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entre a presença ou ausência de um preenchedor foi elevada. Destas estruturas, 80% 

possuiam algum elemento à esquerda.  

Ao analisar o preenchimento à esquerda, constatamos que, em SV, o elemento 

preenchedor predileto foi a conjunção, seguido de perto pelo Sprep. Já em VS, ocorreu 

o inverso: os sintagmas preposicionais foram os itens mais utilizados para preencher o 

espaço à esquerda do verbo, ficando as conjunções em segundo lugar. Entretranto, as 

amostras apresentaram outras diferenças que merecem ser apontadas. Os resultados de 

H1 seguiram, fielmente, os resultados gerais descritos acima. Porém, somente as 

claúsulas SV de H2 seguiram as tendências gerais, pois, em VS, embora os Spreps 

tenham sido os tipos de preenchedores mais escolhidos pelos autores, o segundo lugar 

ficou com o item outros, que são conectivos e marcadores discursivos. A grande 

diferença entre as ordens já foi apontada acima: ainda que houvesse uma quantidade 

maior de cláusulas com preenchimento nas duas ordens, ele ocorreu mais em cláusulas 

VS do que em SV. 

O resultado da frequência da voz verbal foi um dos mais interessantes que 

obtivemos, pois a frequência de dados na voz passiva foi mais alta do que os da voz 

ativa.    A isso atribuímos a formalidade do livro didático e ainda o fato de a voz passiva 

ser uma estrutura não-marcada neste gênero. Em livros didáticos de História, é muito 

comum personagens não agentivos serem o tópico das orações; a atenção, neste caso, 

está voltada para esses personagens. Assim, a estrutura passiva vem a ser muito usada, 

pois seu sujeito é não agentivo, mas muitas vezes é tópico. 

Concernente ao cruzamento entre as vozes verbais e as ordenações, encontramos 

mais passivas em SV e mais ativas em VS. Sabemos que o livro didático é um gênero 

formal, e sabemos também que a voz passiva é não-marcada nesse gênero. Entretanto, a 



 

108 

 

passiva VS é uma estrutura altamente complexa tanto do ponto de vista estrutural, 

quanto do cognitivo, por isso ela foi a estrutura menos utilizada nesse corpus.  

Além do mais, de acordo com Freitas (2011), uma das funções da VS passiva é 

refocalizar o SN sujeito, papel pragmático que ele já possui sendo objeto direto da ativa. 

Então, ao refocalizar o SN, o falante/escritor tende a atribuir, na VS, o mesmo papel que 

o SN já possuia na SV. 

Outro resultado interessante foi a maior percentagem de passivas em H2 do que 

em H1. Esse resultado justifica nossa opção por analisar cada amostra separadamente, 

visto que cada uma delas apresentou resultados bem distintos, principalmente, quanto ao 

uso de VS passiva. Isso já era esperado, porque, sendo H2 mais formal, e sendo a 

passiva não-marcada nesse contexto, é normal que apresentasse mais esse tipo de 

estrutura. H1 foi um contexto de resistência de VS até mesmo na voz passiva sintética, 

contexto em que a ordem VS é normalmente preferida e é mais resistente a mudanças. 

Logo, em se tratando do uso de vozes verbais, o gênero sozinho não é determinante para 

a escolha entre voz passiva e ativa, o registro pode influenciar o uso de uma ou outra. 

Em suma, concluimos que existe uma tendência de que nossos resultados sejam 

semelhantes aos de outras pesquisas sobre outros gêneros, uma vez que SV e VS têm 

ainda papéis bem marcados na língua. A grande surpresa do nosso trabalho foi o alto 

índice de passivas encontrado, visto que, embora já esperássemos encontrar muitas 

cláusulas passivas devido ao gênero textual escolhido, não esperávamos que 

ultrapassassem as ativas, mesmo as que se constituiam apenas com verbos 

monoargumentais. Também constatamos que a opção entre as ordenações é motivada 

pragmática e discursivamente. No entanto, observamos também a atuação de fatores 

sintáticos nos resultados, pois algumas variáveis observadas apresentaram o mesmo 
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comportamento independente da ordem, o que nos leva a crer que isso foi uma 

influência das estruturas analisadas. 

Finalmente, também no gênero textual em voga, as cláusulas com sujeitos pré e 

pós-verbais seguem os pressupostos funcionalistas e comprovam que o uso de uma ou 

outra ordenação está intimamente associado a questões pragmático-discursivas, não 

devendo ser a sintaxe descartada por completo, já que, em PB, parece que existem tipos 

específicos de cláusulas que permitem a inversão.  
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ANEXO 1 

Trechos do livro Nova História Crítica – 9º ano: 

 

Capítulo 03: A Revolução Russa 

A Rússia antes da revolução (página 53) 

  

 No começo do século XX, a Rússia era um dos países mais atrasados do mundo. 

Enquanto na Europa Ocidental e nos EUA a economia já era industrial, na Rússia 80% 

da população vivia no campo. Quase 90% de seus habitantes não sabiam ler nem 

escrever. 

 Havia muita desigualdade social. A nobreza russa era dona de quase todas as 

terras. O camponeses trabalhavam como se fossem animais de carga e viviam 

esfarrapados e famintos. Os nobres moravam em palácios luxuosos, suas esposas 

trajavam vestidos importados de Paris e ostentavam joias caríssimas. As festas da 

nobreza e da burguesia eram famosas pela fartura e pelo desperdício. O povo, no 

entanto, era humilhado e ofendido. Morava em cabanas de madeira, almoçava algumas 

migalhas de pão, repolho e sopa de cabeça de peixe. Num país onde o inverno pode 

apresentar uma temperatura de 20 graus abaixo de zero, os camponese stentavam se 

proteger do frio com sapatos feitos com troncos de árvores. Não tinham direito a nada, a 

não ser trabalhar e calar a boca. 

 Nas duas principais cidades russas, São Pestesburgo (na época, a capital) e 

Moscou, havia um razoável desenvolvimento industrial. Uma parte dessa indústria 

pertencia a investidores estrangeiros, o que mostra que a burguesia nacional russa era 

frágil. Na Europa Ocidental do começo do século XX, as lutas dos sindicatos operários 

e dos partidos políticos de esquerda já tinham conseguido que os governos decretassem 

algumas leis de proteção social. Na Rússia, os trabalhadores quase não tinham amparo 

da lei. Eram comuns jornadas de trabalho de 12 horas, sem férias anuais, sem 

aposentadoria. Nenhum operário europeu ocidental era tão explorado.



 

114 

 

 A polícia reprimia cruelmente as greves. Em diversas ocasiões, as passeatasde 

trabalhadores foram dissolvidas à bala. O governo sempre protegia os patrões. 

O Ensaio Geral: a revolução de 1905 (páginas 55 a 57) 

 A primeira chance de se fazer uma revolução se deu em 1905. Um ano antes, a 

Rússia tinha declarado guerra contra o Japão. Os dois países disputavam o controle de 

algumas áreas banhadas pelo oceano Pacífico. Nessa guerra, o Japão mostrou que já era 

um país imperialista capaz d ederrotar um europeu. A Rússia, porém, mostrou o quanto 

era fraca. 

 A guerra aumentou as dificuldades do povo russo. Entretanto, por incrível que 

pareça, uma grande parcela das pessoas mais humildes acreditava que o tzar Nicolau II 

era um homem bom e preocupado com os pobres. Por que, então, os pobres sofriam 

tanto? “Por que o tzar não sabe como nós vivemos. Precisamos informá-lo. No dia em 

que ele souber das dificuldades, temos certeza de que fará algo a nosso favor”, diziam 

as pessoas. Chegavam ao cúmulo de chamar de tzar “Paizinho”. Como se o tzar nada 

tivesse a ver com os privilégios da burguesia e da nobreza! 

Em janeiro de 1905, milhares de pessoas se juntaram numa passeata. Uma 

passeata pacífica, liderada por um padre. Velhinhas, mães carregando crianças no colo, 

operários curvados pelo tempo, retratos enormes de Nicolau II. Cantavam hinos cristãos 

e desejavam saúde ao tzar. 

O tzar nem quis saber o motivo daquela manifestação. O povo não podia realizar 

aquele tipo de ato sem sua autorização! Os cossacos, a guarda pessoal do imperador, 

postaram-se na frente  do palácio de inverno e abriram fogo sobre a multidão. Nesse 

Domingo Sangrento, de janeiro de 1905, as tropas massacraram mais de pessoas. 

Uma onde de indignação varreu a Rússia. Em todo o país houve levantes. 

Operários fizeram greve e foram para as ruas protestar. Na marinha de guerra, os 

marujos expulsaram os comandantes e assumiram o controle dos navios, colocando-os a 

serviço da revolução. 

Todo país exigia direitos democráticos, liberdade para imprensa, liberdade para os 

partidos políticos e eleições para a Duma (o Parlamento). “Que a Rússia tenha uma 

Constituição democrática!” 
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No começo o tzar foi obrigado a recuar. Prometeu que haveria eleições para a 

Duma e concedeu algumas liberdades. Mas, em silêncio, preparou um contra-ataque. 

Com as tropas que voltavam da guaerra no Oriente, e que portanto ainda não estavam 

contaminada com as ideias de rebeldia, atacou de surpresa os revolucionários. Assim, a 

maioria dos bolcheviques e mencheviques foram mortos ou presos. Uns poucos fugiram 

para o exílio na Europa Ocidental. O resultado foi que, em 1907, a revolução tinha 

naufragado. O tzar permanecia no seu trono, amis sólido que nunca. Parecia invencível. 

Muitos opositores também tiveram essa impressão. Ficaram deprimidos, achando 

que sempre seriam derrotados. Lênin, porém, o principal dirigente bolchevique, avaliou 

de forma diferente. Percebeu que a consciência do povo russo tinha virado radicalmente. 

Antes, o tzar Nicoleu II era apelidado carinhosamente de “Paizinho”, mas agora o povo 

russo o xingava de “O Sanguinário”. Ele já não enganava mais ninguém. Os 

trabalhadores russos tinham percebido quem era o grande inimigo a derrotar. Mas para 

fazer a coisa certa, era preciso trinar. A revolução fracassada de 1905 tinho sido um 

treino. Por isso Lênin a chamou de Ensaio Geral. Pode-se aprender muito com as 

derrotas. Os bolcheviques aprenderam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Trechos do livro História e Vida Integrada – 9º ano: 

 

Capítulo 02: A Revolução Russa (pagina 22) 

Antes da Revolução 

Até o início do século XX, a Rússia era um dos poucos países da Europa a manter 

um governo sustentado por uma nobreza latifundiária e caracterizado pela centralização 

do poder nas mãos do czar (imperador). A maioria da população (aproximadamente 

80%) trabalhava no campo e vivia em condições de extrema pobreza. Nas aldeias 

raramente havia escolas. A maior parte da população era analfabeta. 

A Revolução Industrial só chegou à Rússia nas últimas décadas do século XIX. 

Com ele, cidades como Moscou e São petesburgo se modernizaram. Surgiram grandes 

indústrias e meios de transporte ganaharam impulso cpom a expansão das ferrovias. 

Como resultado, a classe trabalhadora também cresceu. Entretanto, a 

modernização não trouxe melhores condições de vida para as classes de baixa renda. 

Ideias socialistas e anarquistas começaram então a se difundir entre os trabalhadores. 

Entre os socialistas, destacavam-se os marxistas, operários e intelectuais que se 

inspiravam no pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels. 

 

Um trono manchado de sangue (páginas 22 a 24) 

Em 1894, subiu ao trono do Império Russo o czar Nicolau II (1868-1918), da 

dinastia Romanov. Sob seu governo,a  Rússia enfrentou duas guerras, aumentando 

ainda mais os problemas internos do país. Uma delas foi a Guerra Russo-Japonesa 

(1904-1905), causada pela disputa de territórios na China e vencida pelos japoneses. 

A derrota mergulhou a Rússia numa grave crise econômica e aumentou o 

descontentamento de diferentes grupos sociais com o governo. Começaram a ocorrer 

grves e movimentos reivindicatórios, duramente reprimidos pela polícia czarista.
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No dia 9 de janeiro de 1905 (pelo calendário russo na época) um domingo, cerca 

de 200 mil trabalhadores de São Petesburgo, então capital da Rússia, se concentraram 

diante do Palácio de Inverno, onde se encontrava o czar. Liderados pelo padre cristão 

ortodoxo Georg Gapon (1870-1906), pretendiam entregar a Nicolau II um documento 

em que reivindicavam melhores condições de vida e de trabalho. As tropas do governo, 

contudo, receberam os manifestantes com tiros de fuzil. Muitas pessoas morreram. O 

incidente ficou conhecido como Domingo Sangrento. 

Como consequência, novas greves e manifestações explodiam nas cidades. 

Reações violentas também ocorreram no campo. Tentandon diminuir as tensões, o czar 

anunciou eleições para a Duma, ua espécie de Parlamento. Apesar disso, nos últimos 

meses de 1905, novas grves paralisaram as cidades. 

Nesse processo, os trabalhadores começaram a criar novas formas de organização, 

como os conselhos (sovietes), formados por represnetantes de fábricas e bairros 

operários. Ao mesmo tempo, cresceu entre os trabalhadores a influência do Partido 

Operário Social-Democrata Russo, de orientação marxista, fundada em 1898. 

Entretanto, esses avanços do movimento revolucionário foram contidos pela 

repressão das tropas do czar. Muitas pessoas foram presas, entre elas Leon Trotski, 

presidente do Soviete de São Pestesburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


