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Estudo, embasado na perspectiva da 

Linguística Centrada no Uso, de construtos 

binominais do tipo SN1 do SN2 que podem ser 

mapeados em construções binominais ora 

quantitativas ora qualitativas. Análise de 

fatores formais, semântico-pragmáticos e 

cognitivos, para verificação de propriedades 

orientadoras da interpretação dos usos.  
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RESUMO  

 

 

Este estudo tem por objetivo geral investigar a flutuação de sentido quantidade-

qualidade licenciada pelo uso de construtos binominais do tipo SN1 de SN2, como xícara de 

chá, no Português do Brasil. A pesquisa é baseada na perspectiva teórica da Linguística 

Funcional Centrada no Uso
 
(BYBEE, 2010; BARLOW E KEMMER, 2000; TOMASELLO, 

2003, TRAUGOTT, 2008), que apresenta algumas premissas: (i) assume que a gramática é 

proveniente do discurso e (ii) considera que linguagem é parte cognição. Esta pesquisa busca 

descrever as propriedades morfossintáticas, semântico-pragmáticas e cognitivas dos usos das 

construções que favorecem uma leitura ora qualitativa, ora quantitativa no que se refere à 

relação entre SN1 e SN2. A hipótese que guia o estudo é a de que as estruturas binominais 

podem ser tratadas em termos de construções gramaticais.  

Com base na análise dos dados, foi possível estabelecer os fatores semânticos e 

formais que favorecem cada uma das leituras. Em relação ao tipo de verbo, percebemos uma 

tendência de os verbos materiais ligarem-se aos construtos qualitativos e quantitativos. No 

que tange ao elemento à esquerda de SN1, constatamos que o numeral associa-se 

frequentemente à leitura quantitativa, já os artigos indefinidos e definidos restringiram-se a 

anteceder construtos com leitura qualitativa. Comprovamos, com a análise, que a ausência de 

modificador após SN2 foi mais frequente tanto na leitura qualitativa, quanto na leitura 

quantitativa. Assim, postulamos uma configuração prototípica dos construtos com leitura 

qualitativa e daqueles com leitura quantitativa.  

 

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso; Construções binominais. 

Quantidade. Qualidade. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to investigate the fluctuation of meaning licensed by use of 

binominal constructions, such as NP1 of NP2 (eg. xícara de chá) in Brazilian Portuguese. 
The research is based on the perspective from the Usage-based Functional Linguistics 

(BYBEE, 2010; BARLOW E KEMMER, 2000; TOMASELLO, 2003, TRAUGOTT, 2008), 

which presents some assumptions: (i) assumes that grammar is derived from the discourse and 

(ii) considers that language is part of cognition. This work describes the morphosyntactic, 

semantic-pragmatic and cognitive properties of the constructions which either favor a 

qualitative or a quantitative reading, regarding the relationship between NP1 of NP2. The 

main hypothesis is that the binominal structures can be treated in terms of grammatical 

constructions.  

Considering that, it would be possible to establish factors of form and meaning with 

characterise them. Based on data analysis, it was possible to establish the semantic and formal 

factors that favor each of the readings. In relation to the type of verb, we noticed a trend of the 

material verbs connect to the qualitative and quantitative constructs. Regarding the element to 

the left of NP1, we found that the numeral is often associated to a quantitative reading while 

indefinite and definite articles were restricted to precede constructs with qualitative reading. 

We proved with the analysis that the absence of modifier after NP2 was more frequent in both 

reading. Thus, we postulate a prototypical configuration of the constructs with either 

qualitative or quantitative reading. 

 

 

 

Key-words: Usage-based Functional Linguistics. Binominal constructions.  Quantity. Quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo geral investigar um conjunto de construtos que 

podem ser mapeados em construções binominais ora quantitativas ora qualitativas do tipo 

SN
1
1 de SN2 no Português do Brasil

2
. Para ilustrar a proposta, tomam-se inicialmente três 

exemplos:  

 

(1) litro de leite 

(2) roupa de veludo 

(3) xícara de chá 

 

No exemplo (1), litro de leite, há uma relação de caráter quantitativo entre SN1 e SN2, 

já que SN1 (litro) refere-se a uma quantidade determinada de SN2 (leite), isto é, há uma 

relação parte-todo entre os dois nomes, em que, mais especificamente, SN1 delimita o 

conteúdo referido por SN2. Em (2), roupa de veludo, há uma relação de caráter qualitativo 

entre SN1 e SN2, em que de veludo representa o material de que a roupa é feita.  

  No exemplo (3) – xícara de chá –, podem-se depreender qualquer dos dois sentidos 

retratados pelos construtos (1) e (2), a saber: qualitativo e quantitativo.  O primeiro sentido 

refere-se a um tipo de xícara, ou seja, uma xícara específica para tomar chá (valor 

qualitativo); já o segundo sentido refere-se à quantidade de chá, isto é, a partir de uma relação 

parte-todo entre xícara e chá, em que xícara delimita certa quantidade de chá, que representa 

o todo (valor quantitativo).   

 Para ilustrar melhor a questão, tomemos os seguintes exemplos retirados dos corpora 

analisados:   

 

(4) “E do outro que usou uma garrafa de vinho para mandar um bilhete e uma meia garrafa 

para mandar um P.S. E o náufrago prolixo que só mandava garrafão?” (VERÍSSIMO, 2011: 

133) 

 

                                                
1 SN = Sintagma Nominal 
2 Dentro do Português do Brasil, delimitamos o gênero “crônica” para a realização de uma análise qualitativa do 

grupo de usos que é escopo da presente pesquisa. Complementarmente à análise qualitativa, em que foram 

estabelecidas as primeiras hipóteses da dissertação, foi feita uma análise quantitativa de dados, a qual se baseou 

no Corpus do Português.  
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(5)  “Quando o garçom trouxe a comida já havíamos tomado uma garrafa de vinho...” 

(19:Fic:Br:Costa:Sala)
3
 

 

 

 Nos exemplos acima, o construto garrafa de vinho apresenta duas leituras distintas. 

Em (4), a garrafa serve como meio para se enviar os bilhetes, isto é, torna-se um objeto. O 

escritor, inclusive, relaciona o tamanho da garrafa com o tamanho do bilhete. Nesse caso, 

então, o construto em foco recebe leitura qualitativa. Em (5), o contexto de comida, de 

restaurante e o frame ativado pelo verbo tomar orientam a leitura quantitativa do construto. 

Podemos verificar que em (4) o foco está no continente (garrafa), enquanto em (5) o foco 

recai sobre o conteúdo (vinho).  

Nosso objeto de estudo refere-se a um conjunto de construtos com comportamento 

similar ao de garrafa de vinho, que podem ser mapeados em construções qualitativas e 

quantitativas, a depender do contexto. Defendemos que essa dupla possibilidade de 

interpretação das construções binominais associa-se diretamente ao esquema imagético 

DENTRO-FORA e, mais especificamente, à metáfora do contêiner. 

Ao lado dos fatores de ordem cognitiva, foram também descritas algumas marcas 

formais, como presença ou não de especificador antes de SN1, por exemplo, a fim de verificar 

as pistas linguísticas para que esses grupos de instâncias sejam mapeados como construções 

qualitativas ou como construções quantitativas. Além disso, a construção mais complexa em 

que o sintagma SN1 de SN2 se encontra será levada em conta para análise de dados, isto é, 

observaremos fatores como presença/ausência especificador antes da construção, 

presença/ausência de modificador após SN2.  O tipo semântico do verbo e do adjetivo 

também foram avaliados como fatores orientadores da interpretação dos usos. Assim, o que se 

perceberá é que uma série de fatores de diferentes naturezas contribuem para se chegar à 

resposta tomada como objetivo geral do trabalho: o que leva uma combinação lexical dentro 

de uma estrutura binominal a ser entendida com valor quantitativo ou com valor qualitativo? 

Para realização da presente pesquisa, tomou-se como base o arcabouço teórico da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (BYBEE, 2010; BARLOW E KEMMER, 2000; 

TOMASELLO, 2003; TRAUGOTT, 2008; TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013), de cujos 

pressupostos teórico-metodológicos podem-se destacar os seguintes: (i) refutam a autonomia 

                                                
3 A referência do Corpus do Português segue a seguinte ordem: Período histórico; registro; dialeto; autor; título 

da obra. Nesta pesquisa, selecionamos apenas textos ficcionais do século XIX no português do Brasil 

(19:Fic:Br). 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26226&ID=20522758
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da sintaxe; (ii) incorporam a semântica e a pragmática à análise; (iii) consideram a estreita 

relação entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem dela; (iv) não fazem 

distinção entre léxico e gramática; (v) assumem que a linguagem faz parte da cognição.  

Ainda dentro dessa perspectiva teórica, a estrutura linguística é entendida como fruto de 

processos cognitivos mais gerais, bem como de frequência de uso. A gramática de uma língua 

seria, em outras palavras, resultante de associações cognitivas e de cristalizações de uso de 

determinadas sequências, as quais passam a ser encaradas como unidades teóricas complexas 

ou pareamentos de forma e sentido, chamados de construção gramatical (GOLDBERG, 1995; 

CROFT, 2001). 

Sendo assim, a pesquisa assume também como referencial teórico os estudos em 

gramática das construções (GOLDBERG, 1995; CROFT, 2001) por entender que a gramática 

de uma língua não consiste de um conjunto de regras de manipulação sintática, mas é 

caracterizada por uma série de construções entrelaçadas no formato de uma rede na qual 

construções mais básicas gerariam construções mais complexas. Entendemos por construção 

gramatical a unidade que associa forma e função e que se constitui como parte do nosso 

conhecimento sobre a língua.  

Na perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, partimos do princípio de que 

há uma relação de simbiose entre gramática e discurso, isto é, aquela está em constante 

mutação em virtude das pressões da ordem do uso. Dessa forma, trabalhamos com os 

conceitos
4
 de macrocontrução, mesoconstrução e microconstrução, conforme propostos por 

Traugott (2008).  

Assumindo o postulado da autora de uma possível hierarquização de construções, 

entendemos que, a partir da macroconstrução binominal SN1 de SN2, alguns construtos, 

como xícara de chá (já apresentado anteriormente como exemplo 3), podem ser ora mapeados 

pela mesoconstrução qualitativa, ora pela mesoconstrução quantitativa, a depender do 

contexto comunicativo em que são usados. Enquanto isso, outros construtos como litros de 

leite e roupa de veludo (também já referidos no início do texto) apresentam apenas um das 

leituras, a saber: quantidade e qualidade, respectivamente. 

 Ainda na relação entre o nosso objeto de pesquisa e os pressupostos básicos que 

nortearam a presente pesquisa, vale ressaltar que, dentro da perspectiva da Linguística 

Funcional Centrada no Uso, acredita-se que o significado é flexível e dinâmico; por isso, 

considerar a natureza enciclopédica do significado é essencial na construção dos sentidos. 

                                                
4 Esses conceitos serão detalhados no capítulo “Revisão da Literatura”. 
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Além disso, defende-se a hipótese da mente corporificada (LAKOFF E JOHNSON, 1980), 

isto é, estruturada em termos de nossa experiência corporal, e não uma entidade independente 

do corpo. Essa hipótese será a base para o entendimento do esquema imagético DENTRO-

FORA, que será tratado em mais detalhes no decorrer da dissertação. 

 Conforme já exposto, os construtos em foco neste trabalho podem receber diferentes 

interpretações: qualitativa e quantitativa. Dessa forma, a partir da macroconstrução SN1 de 

SN2, podem-se obter as mesoconstruções binominais qualitativas e as mesoconstruções 

binominais quantitativas; essas últimas, por sua vez, poderiam ser divididas em 

microconstruções, as quais se relacionam mais diretamente aos usos (construtos) da língua.  

A existência das duas mesoconstruções como pareamentos distintos de forma e sentido 

pode ser exemplificada, quando analisamos textos do gênero “receita”
5
, em que verificamos, 

atualmente, uma diferença de codificação para diferenciar as leituras qualitativas e 

quantitativas: a primeira passa a ser expressa como uma xícara (chá); a segunda como uma 

xícara (chá) de farinha, em que xícara (chá) refere-se à medida . Essa diferença na 

codificação escrita das mesoconstruções pode indicar que o falante está criando uma forma de 

expressar sintaticamente essa diferença semântica, ou seja, parece evidenciar uma alternância 

de núcleo sintático.  

Assim, a leitura qualitativa do construto xícara de chá (de onde se infere o tipo de 

xícara, respondendo à pergunta xícara para quê?), por exemplo, parece ser entendida como 

uma construção lexicalizada
6
 (BRINTON E TRAUGOTT, 2005), e seu sentido tem de ser 

aprendido pelos falantes, já que seu valor não é mais previsível a partir de seus elementos 

formadores. Cabe lembrar que há, ainda, exemplos de construções binominais que apresentam 

um nível ainda mais alto de lexicalização, como uma colher de chá, na frase: Vou te dar uma 

colher de chá, e deixar você sair na frente na corrida. (MARTELOTTA, 2011: 119).  

Conforme o exposto, partimos, então, do princípio de que o sentido das formas 

linguísticas não pode ser analisado fora do contexto, já que este é responsável por orientar a 

leitura ora quantitativa ora qualitativa, a depender da mesoconstrução a qual o construto é 

associado. A hipótese geral é, portanto, a de que esses construtos binominais podem ser 

tratados em termos de mapeamentos em diferentes construções gramaticais e que a orientação 

desse mapeamento está diretamente ligada a fatores favorecedores de diferentes naturezas 

                                                
5 Livro Dona Benta e A dieta do tipo sanguíneo, para citar alguns exemplos.  
6 Lexicalização refere-se ao processo criador de novas formas de caráter lexical ou representacional a partir de 

elementos existentes na língua. Nesse processo, a construção perde sua composicionalidade, ou seja, o 

significado da construção não é o sentido da soma das partes que a compõem. 
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(cognitivas; semântico- pragmáticas; morfossintáticas; etc.). O objetivo geral deste trabalho, 

como já dito, é o de descrever algumas das propriedades cognitivas, semântico-pragmáticas e 

morfossintáticas de um conjunto de construtos com estrutura binominal que podem ser 

mapeados em construções de cunho qualitativo e quantitativo. Relacionados a esse objetivo 

geral, seguem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Em termos da dimensão cognitiva associada ao conjunto de construtos foco do trabalho, 

identificar o esquema imagético que dá conta da “alternância” quantidade e qualidade;   

 

b) Identificar as propriedades cognitivas específicas da quantidade e aquelas associadas à 

qualidade e como essas propriedades contribuem para a orientação da interpretação qualitativa 

ou quantitativa desses usos;  

 

c) Identificar e avaliar como fatores de natureza semântico-pragmática (tipo semântico do verbo 

e dos modificadores que são observados quando ampliamos o contexto morfossintático 

analisado) atuam no mapeamento desse grupo de construtos tomado como objeto da pesquisa 

nas mesoconstruções qualitativa e quantitativa; 

 

d) Identificar e verificar como fatores de cunho mais formal, como presença/ ausência e natureza 

de especificadores; presença/ ausência de modificadores, funcionam como pistas para a 

interpretação qualitativa ou quantitativa; e 

 

e) Ainda no plano da forma, descrever a alternância de núcleo sintático na leitura qualitativa em 

relação à quantitativa.  

 

 Associadas a esses objetivos específicos, foram formuladas algumas hipóteses, as 

quais serão anunciadas neste momento, mas serão mais bem descritas ao longo dos capítulos 

relativos ao referencial teórico e à revisão bibliográfica. São elas: 

 

a) Dada a natureza dos elementos que ocupam o slot (posição na construção) de SN1 (por ex.: 

xícara, garrafa, copo, etc.) em relação à natureza dos elementos que ocupam SN2 

(champanhe, vinho, coalhada, etc.), postula-se que a possibilidade de essas combinações 

morfossintáticas serem mapeadas ora como construções qualitativas, ora como construções 
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quantitativas, está relacionada de forma mais geral ao esquema imagético DENTRO-FORA e, 

mais especificamente, à metáfora do contêiner; 

 

b) Baseando-se em estudos anteriores (ALONSO, 2010; ALONSO E FUMAUX (inédito); 

etc), postula-se que: i) a interpretação quantitativa está relacionada mais diretamente à 

propriedade da plexidade
7
;  ii) a interpretação qualitativa se associa mais especificamente à 

ideia de finalidade (serventia); 

 

c e d) Incorporando os conceitos-base da epistemologia adotada, entende-se que as marcas 

linguísticas recorrentes na leitura qualitativa e aquelas que aparecem frequentemente quando a 

leitura é quantitativa funcionam como pistas que orientam o mapeamento forma-sentido das 

mesoconstruções estudadas. Ainda que a frequência não possa ser atestada, postula-se que 

uma análise mais estreita dessas pistas formais presentes/ausentes nos dados analisados 

fornecem subsídios para que sejam entendidas ora como favorecedoras da leitura qualitativa, 

ora favorecedoras da leitura quantitativa;  

 

e) Tendo por base estudos anteriores (CROFT, 2001; MIRA MATEUS, 2003; etc), defende-se 

que o núcleo da construção qualitativa seja SN1 e que o núcleo da construção quantitativa seja 

SN2; logo, postula-se que a alternância de núcleo deve acompanhar a alternância 

interpretativa desse grupo de construto adotado como escopo da pesquisa. 

 

Para o desenvolvimento dos objetivos deste trabalho, foi feita, inicialmente, uma análise 

qualitativa dos dados, para a qual foi tomado como corpus o livro de crônicas Em algum 

lugar do paraíso, de Luis Fernando Veríssimo. Nessa fase, foram analisados os construtos 

binominais que apresentam flutuação de sentido entre qualidade e quantidade. A partir dessa 

coleta de dados, encontramos seis padrões de construtos binominais, a saber: copo de SN2, 

garrafa de SN2, taça de SN2, lata de SN2, pote de SN2 e vidrinho de SN2.  

Para verificarmos os fatores que permitem que os construtos sejam mapeados ora pela 

mesoconstrução qualitativa, ora pela mesoconstrução quantitativa, seria necessário analisar 

uma quantidade maior de dados. Assim, partimos dos resultados da análise qualitativa e 

fizemos uma busca online no Corpus do Português
8
 pelos construtos relacionados às 

                                                
7 Essa noção será detalhada no próximo capítulo, intitulado “Pressupostos teóricos”. 

 8 Disponível em: www.corpusdoportugues.org. Nossa escolha do corpus foi orientada pelo método de busca, já 

que no Corpus do Português nos foi permitido procurar pelos padrões taça de, copo de, etc. 

http://www.corpusdoportugues.org/
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microconstruções que já tinham um construto aparecendo na análise dos dados do livro de 

crônicas mencionado. 

 Em seguida, observamos e definimos os fatores que seriam controlados na análise 

quantitativa. Depois da coleta dos dados, utilizamos o programa Access para a criação do 

banco de dados e, em seguida, o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Com esse programa, foi possível obtermos a frequência de ocorrência de cada um dos tipos 

encontrados, além de realizarmos o cruzamento dos fatores estabelecidos como parâmetros de 

análise.  

Esta pesquisa se insere em um projeto maior intitulado Quantidade e qualidade na 

interface cognição e gramática (ALONSO, 2011), desenvolvido no grupo de estudos 

Discurso e Gramática (D&G), na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto citado 

objetiva analisar os fatores estruturais e pragmático-discursivos que orientam a interpretação 

das construções binominais como uma estrutura morfossintática vinculada a uma função 

quantificadora ou qualificadora e identificar as especificidades de cada construção 

equivalentes a cada uma dessas funções.  

Mais especificamente, este trabalho parte de Alonso (2010), que descreveu os usos das 

construções binominais quantitativas relacionadas à estrutura um N1 de N2, a partir de dados 

reais do português atual. A autora analisou como essas construções se diferenciam tanto em 

termos formais quanto em termos da função discursiva que assumem na língua. Além disso, 

postulou uma construção mais geral um N1 de N2 e subgrupos relacionados a essa construção, 

buscando estabelecer as possíveis relações de herança entre essas construções, com base em 

uma noção de gramática como rede. Adiante voltaremos à pesquisa supracitada.  

Nesta pesquisa, também buscaremos analisar o comportamento de algumas instâncias 

de construções binominais qualitativas e quantitativas; no entanto, focaremos apenas naquelas 

que se inserem no escopo deste trabalho, ou seja, aquelas que estão no continuum entre a 

quantidade e a qualidade.  

Para o cumprimento dos objetivos listados, esta dissertação estrutura-se da seguinte 

forma: no capítulo 1, apresentamos o referencial teórico da pesquisa que embasará nossas 

análises. Dessa forma, abordamos os pressupostos da Linguística Centrada no Uso, associados 

às principais investigações da Linguística Cognitiva.  

O capítulo seguinte traz a revisão da literatura no que tange ao estudo de construções, 

com foco em Alonso (2010) e Traugott (2008). Desse modo, objetivamos analisar como vem 

se desenvolvendo as investigações de diferentes padrões construcionais através da abordagem 
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funcionalista aliada à perspectiva da Linguística Cognitiva.  

O capítulo 3 destina-se à apresentação da metodologia da pesquisa. Na primeira seção, 

abordamos a questão dos gêneros e sequências textuais. Em um segundo momento, tratamos 

do detalhamento dos procedimentos de análise dos construtos em foco.  

O capítulo seguinte traz a análise dos dados. Este capítulo divide-se em duas seções: na 

primeira, é feita uma análise qualitativa das construções encontradas no livro de crônicas Em 

algum lugar do paraíso, de Luis Fernando Veríssimo. Na seção seguinte, passamos para uma 

análise quantitativa dos construtos em foco, buscando identificar as propriedades formais e 

semântico-pragmáticas que os caracterizam. 

No último capítulo, fazemos as considerações finais, expondo nossas reflexões feitas ao 

longo da realização da pesquisa. Esperamos que este trabalho possa contribuir para próximas 

investigações sobre o assunto.  
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

A linguagem se apresenta como uma das mais complexas formas de comportamento 

humano. Sobre isso, Bybee (2010) questiona: os processos que geram a estrutura linguística 

são específicos da linguagem ou eles também se aplicam a outros domínios cognitivos? 

Muitas teorias abordam a linguagem e sua funcionalidade, sua procedência e os processos 

subjacentes à sua estrutura.  

         Uma das abordagens, a qual adotamos aqui, procura explicar a estrutura linguística em 

termos de processos cognitivos de domínio geral. Nesse sentido, a gramática é a organização 

cognitiva da experiência de cada indivíduo com a língua. É entendida, logo, como abstrata, 

assim como todas as categorias cognitivas o são e, por isso, está fortemente ligada à 

experiência que o falante tem com a língua.  

 A abordagem da Linguística Funcional Centrada no Uso
9
 apresenta como ideia 

norteadora a estreita relação entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas 

nas situações comunicativas. É caracterizada por (i) considerar a frequência das instâncias 

como um fator crucial para a estrutura e funcionamento da gramática de uma língua; (ii) dar 

importância aos dados reais na descrição e construção da teoria; (iii) sustentar que as 

representações linguísticas são emergentes e não entidades fixas e armazenadas, ou seja, não 

há um léxico mental, as unidades linguísticas são vistas como padrões recorrentes de ativação 

mental; (iv) focar no papel da aprendizagem e da experiência na aquisição da linguagem, 

quando o sistema está em processo de ser adquirido. (BARLOW E KEMMER, 2000). 

 Além disso, alguns conceitos, como o de marcação e iconicidade, são centrais na 

corrente funcionalista. O conceito de marcação está relacionado ao fato de que determinadas 

formas linguísticas podem ser marcadas, ao passo que, por soarem estranhas no contexto em 

que são usadas, não passam despercebidas pelos interlocutores. Já as formas não marcadas são 

as usuais, corriqueiras, tendendo a ser mais frequentes e menos complexas estrutural e 

cognitivamente. Cabe ressaltar que a marcação que caracteriza uma forma linguística é 

dependente do contexto, visto que uma construção pode ser marcada num dado contexto e não 

                                                
9 Essa corrente também é designada como Linguística Baseada no Uso. No entanto, o Grupo Discurso & 

Gramática utiliza a denominação Linguística Funcional Centrada no Uso para destacar que se trata de uma linha 

funcionalista. 

 



23 

 

marcada em outro. O princípio da iconicidade (também chamado de motivação) pode, 

resumidamente, ser entendido como a relação entre a forma e a função, isto é, a forma 

utilizada é motivada pelas intenções do falante ou por razões de ordem discursiva e 

pragmática. 

O modelo funcional centrado no uso engloba uma série de correntes Linguísticas que, 

em sentido amplo, poderiam estar enquadradas no Polo Funcionalista da Linguística, pois 

possuem as características citadas acima, entre outras. Como vimos, nessa perspectiva, 

estudar a relação entre a estrutura gramatical e as diferentes situações comunicativas é 

primordial, já que a língua reflete uma adaptação, pelo falante, às diversas situações de 

interação. Isso nos remete ao conceito de “gramática emergente” (HOPPER, 1998), segundo o 

qual a gramática é um organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e 

cognitivas dos falantes. Sendo assim, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical, 

ou seja, quando produzimos discursos, nos utilizamos de uma gramática enquanto conjunto de 

procedimentos necessários para produzirmos significados em situações de comunicação, 

adaptando esses procedimentos aos diferentes contextos de uso e, então, remodelando essa 

gramática. Vejamos o esquema
10

: 

 

 

 

 

                                GRAMÁTICA         DISCURSO 

 

 

                                  Figura 1: Esquema da relação gramática/discurso 

 

 

Adotamos, nesta pesquisa, a visão dinâmica da gramática, que prevê a atuação de 

mecanismos expressivos à subjetividade dos falantes, que recriam padrões gramaticais. Com a 

repetição desses padrões, ocorre uma espécie de ritualização de usos de determinadas 

estruturas de onde emerge a gramática de uma língua. A gramática é composta de construções, 

ou seja, de padrões convencionados de forma e sentido (GOLDBERG, 1995); e cabe ao 

linguista descrever esses padrões e as relações existentes entre eles. Essa proposta se 

                                                
10 Esquema adaptado de Martelotta (2008: 63).   
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aproxima dos objetivos da pesquisa, uma vez que se busca compreender padrões binominais 

de uso em termos de pareamentos forma-sentido que flutuam entre o domínio da qualidade e o 

da quantidade. 

Sobre a construção da gramática de uma língua, é fundamental recorrermos à proposta 

de Tomasello (2003), que une o aprendizado e o uso da língua com habilidades sociais e 

cognitivas. A gramática, então, está essencialmente relacionada a mecanismos gerais da 

cognição, já que, ao produzirmos e compreendermos enunciados, atualizamos vários desses 

mecanismos, como transferência entre domínios, armazenamento de informação na memória, 

processamento e interpretação da informação, etc.  

Para o autor, a linguagem é uma forma de cognição para fins de comunicação 

interpessoal. Nessa abordagem, a principal função da linguagem é manipular a atenção de 

outras pessoas. Dessa forma, “aprender a usar símbolos linguísticos significa aprender a 

manipular o interesse e a atenção de outro agente intencional com quem se está interagindo” 

(TOMASELLO, 2003: 183). Em termos da estruturação linguística, a mudança de foco pode 

ser descrita em termos de mudança de núcleo sintático. Isso pode ser percebido nas leituras 

qualitativa – em que se tem [[xícara] de chá] para tratar da xícara que se usa para servir o chá, 

cujo foco recai sobre a xícara – e quantitativa, em que se tem [xícara de [chá]], em que o foco 

recai sobre o chá. 

 A Linguística Funcional Centrada no Uso, que foi adotada como referencial teórico 

deste trabalho, se apresenta como resultante da combinação da tradição funcionalista com a 

abordagem da Linguística Cognitiva, de cuja tradição foram mais especificamente tomados 

alguns conceitos básicos que serão retomados na análise de dados.  

 Partindo de um afastamento em relação à aposta gerativista de modularidade
11

 da 

mente, um grupo de estudiosos passou a buscar uma vertente teórica que pudesse dar conta 

das relações entre sintaxe e semântica, analisando pareamentos de forma e significado. 

Designando um novo viés teórico, o termo Linguística Cognitiva foi adotado primeiramente 

por um grupo restrito de estudiosos, entre os quais se destacam George Lakoff, Ronald 

Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconnier (FERRARI, 2011). 

Por sua vez, a Linguística Cognitiva concebe uma visão não modular da mente, ou seja, 

                                                
11 A teoria gerativa defende que a mente é modular, ou seja, formada por módulos, caracterizados como sistemas 

cognitivos diferentes entre si, que atuam separadamente. Nesse sentido, a linguagem é independente de outros 

módulos cognitivos (como a percepção, a capacidade de armazenar informações na memória, a coordenação 

motora etc). Postula-se, ainda, que, no domínio da linguagem, o módulo sintático apresenta princípios 

independentes daqueles atuantes em outros módulos, como o semântico e o fonológico.  Essa proposta localista 

difere da proposta conexionista, que admite que o cérebro é um processador mais geral.  
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acredita-se que a linguagem não constitui um componente autônomo da mente, mas relaciona-

se com outras capacidades cognitivas, sendo parte da cognição. Além disso, postula-se que 

nossa visão de mundo é limitada pelo corpo e a apreensão da realidade é circunscrita à nossa 

cognição, isto é, a relação entre a palavra e o mundo não é direta, mas mediada pela cognição. 

Poderíamos representar esse esquema
12

 da seguinte forma:  

                                 

                                        

    

                                         LINGUAGEM         MUNDO 

                                                                  

                                                      COGNIÇÃO 

                                                 

 

                             MENTE CORPORIFICADA 

               Figura 2: Esquema representativo da relação linguagem/mundo 

 

 

Vemos, então, que o corpo não só delimita a experiência, como também estrutura a 

cognição.  O significado deixa de refletir a realidade e passa a ser um modo de interpretá-la de 

acordo com as necessidades de cada cultura, de cada tempo, de cada sociedade. Em outras 

palavras, com a Hipótese da Corporificação (LAKOFF E JOHNSON, 1980), a linguagem 

passa a ser entendida como o reflexo da experiência do corpo com o mundo real. De acordo 

com essa perspectiva, portanto, as palavras não codificam em si o significado, mas orientam a 

construção do sentido, permitindo, assim, que os elementos linguísticos se adaptem às 

diversas intenções comunicativas e apresentem flutuações de sentido, como ocorre, por 

exemplo, nas metáforas.  

Principalmente na linguagem coloquial, observamos inúmeras metáforas construídas a 

partir das partes do corpo humano: "braços do sofá", "boca do estômago" e "pés da mesa" são 

alguns exemplos. Batoréo (2005b) analisa a grande flexibilidade de sentidos da palavra pé que 

surge a partir de seu sentido básico, a saber: extremidade de cada um dos membros inferiores 

do homem que lhe permite o apoio e a locomoção. Esses novos sentidos podem ser 

conceptualizados como metáfora e/ou metonímia, conforme nos explica a autora: 

                                                
12 Esquema feito pela Prof.ª Lilian Ferrari no curso "Tópicos avançados em Linguística Cognitiva”, em 2012.  
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Ao conceptualizarmos outros sentidos como se fossem parte do “corpo” das 

entidades de que são elemento constituinte, estaremos a efectuar uma operação por 
similaridade, ou seja a construir uma metáfora. Assim, vemos os suportes dos 

móveis como se fossem os ‘pés’ dos respectivos “corpos” (p. ex., ‘os pés da mesa’, 

‘o pé do candeeiro’) e – por extensão metonímica – a parte inferior que serve de 

suporte de uma “construção” da natureza ou de uma obra humana (p. ex., ‘o pé da 

montanha’, ‘o pé de uma planta’, ‘o pé de uma coluna’ ou a fase de resolução de um 

problema na expressão ‘em que pé está este assunto?’). A expressão ‘o pé de uma 

planta’ significa “a parte de base da planta (com as raízes)”, mas serve – outra vez 

por similaridade – de ponto de partida para o sentido de “cada exemplo de uma 

planta”, como, por exemplo, no caso de ‘o pé de salsa’ ou ‘o pé de laranja-lima’. 

(2005b: 7) 
 

 

Além disso, Batoréo expõe as interdependências ocorridas nas interpretações propostas 

e estabelece uma rede de extensões efetuadas por similaridade ou por contiguidade. Segundo 

a autora, na primeira, isto é, nas extensões metafóricas, o sentido passaria por suporte (pé da 

mesa), base (o pé de uma coluna), estado de coisas (estar em pé de guerra) chegando a nomes 

lexicalizados de utensílios (pé de cabra). Através dessa representação, a autora nos mostra 

que os sentidos derivados se tornam, por sua vez, pontos de partida para as novas expressões. 

A perspectiva da mente corporificada se relaciona diretamente ao esquema DENTRO-

FORA e à metáfora do contêiner, a qual será de primordial importância para a descrição dos 

construtos em foco neste trabalho. É a partir das nossas experiências de bases corpóreas 

(físicas) que passamos a depreender padrões (esquemas) que são abstratos, mas que baseiam 

as estruturas reais da língua. A proposta de Tomasello (2003), ao tratar das habilidades das 

crianças ao adquirirem linguagem, mostra essa capacidade de esquematizar o mundo e de 

categorizar diferentes experiências reais (e linguísticas) a partir de um dado padrão 

previamente estabelecido. 

A visão de que a língua é um conjunto de unidades armazenadas que são trabalhadas por 

regras também armazenadas produzindo determinados outputs é rejeitada por modelos 

centrados no uso. Essa abordagem coloca o aprendizado como central na aquisição da 

linguagem e a relaciona com a cognição em geral. 

De acordo com o autor supracitado, as crianças adquirem a linguagem por meio da 

aquisição de construções, cujo grau de abstração aumenta progressivamente. Essa perspectiva, 

oposta ao inatismo
13

, constitui-se como uma abordagem funcionalista para o fenômeno e 

                                                
13 Segundo a teoria gerativa, nascemos com um dispositivo inato para a aquisição da linguagem. Acredita-se que 

há uma faculdade da linguagem no cérebro humano, que faz com que consigamos processar um sistema 

complexo e sofisticado com uma língua.  
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enfatiza os processos de aprendizagem. Ao refutar a ideia de uma Gramática Universal com 

estruturas cognitivas inatas e específicas para a linguagem, esse modelo busca identificar 

habilidades cognitivas que não sejam especializadas para a linguagem, isto é, que se 

relacionem com outros domínios cognitivos.  

Segundo esse autor, há dois conjuntos de habilidades que os humanos possuem e que os 

ajudam a aprender com o outro, inclusive a aprendizagem de uma língua: habilidades de 

busca de padrões e habilidades de leitura da intenção.  

O primeiro conjunto de habilidades refere-se, basicamente, à: 

 

 (i) capacidade de categorizar – para utilizarmos a linguagem, é necessário que façamos uma 

categorização do mundo; caso contrário, não teríamos como dar conta de tanta diversidade. 

Além disso, nossa memória não seria suficiente para armazenar tantos nomes. Da mesma 

forma, fenômenos linguísticos individuais são vistos como parte de contextos maiores e se 

organizam em padrões. 

  

 (ii) capacidade de criar analogias entre dois ou mais domínios complexos com base na 

similaridade do papel funcional de alguns elementos desses diferentes domínios – por meio 

de processos de natureza analógica, transferimos elementos de um domínio para outro. 

Podemos interpretar expressões como daqui para frente tudo será diferente, pois projetamos 

no domínio do tempo elementos do domínio do espaço (frente).  

 

 

         O segundo conjunto de habilidades diz respeito, essencialmente, à:  

 

(i) habilidade de compartilhar atenção com outra pessoa em objetos e eventos – a partir dos 

nove meses, a criança começa a interagir de vários modos e a se engajar em contextos nos 

quais ela e um adulto compartilham experiências de atenção conjunta em relação a um 

referencial externo. Em uma cena de atenção conjunta, a criança compreende o papel dela, do 

adulto e do referencial externo, percebendo que pode haver a inversão de papéis.  

 

(ii) habilidade de perceber o outro como agente intencional - a compreensão que a criança 

tem dos papéis específicos que ela, o adulto e o referencial externo desempenham dentro de 

cenas de atenção conjunta lhe permite compreender as intenções comunicativas do adulto 
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quando este utiliza símbolos linguísticos (escritos ou falados) para manipular os estados 

intencionais da criança. A compreensão da intenção comunicativa pela criança é uma 

condição necessária para que ela adquira a linguagem.  

 

  

 Assim, percebemos que uma complexa rede de fatores de ordem cognitiva, situacional, 

sociocultural, entre outras, atuam na construção de sentidos no momento em que falantes 

participam de situações comunicativas. Portanto, podemos afirmar que o sentido não está no 

texto, mas se constrói a partir dele, em uma interação. Esse fato pode ser visto nos construtos 

binominais que são foco da pesquisa, já que são os fatores de ordem cognitiva, fatores de 

natureza semântico-pragmática e marcas formais que orientarão a leitura de construtos que 

estão no continuum entre a quantidade e a qualidade. Essa flutuação na leitura dos construtos 

foi observada na introdução da pesquisa, nos exemplos (4) e (5), em que o construto garrafa 

de vinho recebeu leitura: (i) qualitativa, na frase E do outro que usou uma garrafa de vinho 

para mandar um bilhete e uma meia garrafa para mandar um P.S; e (ii) quantitativa, em 

Quando o garçom trouxe a comida já havíamos tomado uma garrafa de vinho. 

A fim de entendermos melhor a construção do significado, faremos uma explanação 

sobre a questão da categorização e sua relação com a compreensão do fenômeno linguístico. 

Para falarmos do mundo, precisamos formar categorias com base em objetos e eventos. 

Através da categorização, agrupamos entidades semelhantes em classes específicas. Dessa 

forma, por exemplo, a um grupo de objetos semelhantes damos um mesmo nome, como 

xícara, garrafa, boneca, lápis, etc. Conforme dito anteriormente, esse processo está 

relacionado à nossa capacidade de memória, já que não poderíamos inventar um número 

infinito de categorias, porque isso causaria sobrecarga no processamento e armazenamento de 

informações. Então, ainda que algumas xícaras (ou garrafas ou lápis ou bonecas), por 

exemplo, sejam maiores ou mais largas, as agrupamos sob a mesma categoria, já que todas 

compartilham características semelhantes.  

O modelo clássico de categorização sustentava que para que um elemento pertencesse à 

determinada categoria, ele deveria apresentar todos os atributos definidores da referida 

categoria, isto é, deveria possuir as características necessárias e suficientes (todos os atributos 

e exatamente esses atributos) dela.  

Os estudos de Rosch (1973) sobre o fenômeno da categorização causaram uma mudança 

na forma de pensar as categorias. Estas eram vistas tradicionalmente como não estruturadas, 
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definidas através de fronteiras rígidas. A autora argumenta que as categorias são altamente 

estruturadas internamente e não tem fronteiras definidas. Com isso, a Linguística Cognitiva 

rompe com o legado aristotélico da categorização em termos do “é ou não é”. 

Enquanto nas categorias tradicionais os membros deveriam ter todos e exatamente todos 

os traços que os enquadrem em determinada categoria, nas categorias prototípicas há um 

elemento central (prototípico), que possui todos os atributos da categoria, cercado de outros 

membros que apresentam maior ou menor similaridade com o protótipo.  Na categoria ave, 

por exemplo, temos como membro prototípico o pardal e como um membro menos 

prototípico o pinguim, o que não o exclui da categoria. Com esse modelo de categorização, há 

uma escala de prototipicidade, isto é, entre o protótipo e a fronteira da categoria há elementos 

mais centrais e representantes muito periféricos que possuem poucos traços em comum com 

núcleo prototípico.   

Rosch (op.cit), em seu trabalho com as cores, demonstrou que o limite entre as cores é 

fluido e que cada termo de cor é representado psicologicamente por cores focais, já que essas 

são perceptualmente mais salientes do que as cores não focais, isto é, são lembradas com mais 

frequência pela memória de curto prazo e seus nomes são produzidos mais rapidamente na 

tarefa de nomeação de cores, além de serem adquiridos mais cedo pelas crianças. 

A categorização por prototipicidade se relaciona diretamente ao objeto de estudo do 

trabalho, uma vez que entendemos que esse conjunto de construtos binominais que nos 

propomos a analisar parece estar no meio do caminho entre os elementos mais centrais que 

instanciam construções prototípicas qualitativas e prototípicas quantitativas. 

Bybee (2010) traz uma noção crucial para nossa pesquisa. Segundo a autora, com o uso 

da língua, acessamos informações estocadas. Assim, as informações mais frequentes são 

acessadas mais facilmente; logo, há uma maior possibilidade deste uso servir de base para 

categorização de novos itens. Dessa forma, a construção binominal SN1 de SN2 pode ser 

acessada pelo falante para categorizar outras noções, a partir da noção de qualidade atrelada a 

essa construção. Dessa forma, construtos como xícara de chá perderam seu valor original de 

indicação de tipo de xícara, para passar a significar uma quantidade que cabe em uma xícara. 

Segundo a autora, os exemplares que entram em uma categoria podem se distanciar dos 

exemplares fortes, dependendo do grau de similaridade entre eles. O construto xícara de chá, 

por exemplo, afasta-se de um construto prototipicamente qualitativo, como casa de madeira, 

ao mesmo tempo em que não se enquadra na categoria de típico quantitativo, como litros de 

leite.  Sendo assim, nos interessa, nesta pesquisa, exatamente esses construtos que estão na 
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fronteira entre a qualidade e quantidade.  

 Outro postulado defendido pela Linguística Cognitiva é a não isolabilidade entre 

conhecimento enciclopédico e conhecimento de dicionário e o predomínio daquele sobre esse. 

O conhecimento de dicionário refere-se ao significado das palavras e restringe-se ao domínio 

da aplicação da semântica lexical e o enciclopédico, ao conhecimento de mundo ou não 

linguístico, isto é, as relações do significado com o mundo (domínio da pragmática).  

 Como a Linguística Cognitiva adota uma perspectiva baseada no uso, tem como um de 

suas principais hipóteses a noção de que o contexto orienta a construção do significado. 

Assim, rejeita-se a ideia de um dicionário mental que contenha o conhecimento semântico de 

forma separada de outros tipos de conhecimento. Portanto, a divisão do significado linguístico 

em semântica e pragmática é considerada problemática. Defende-se, então, que as palavras 

são interpretadas em relação a frames
14

 ou domínios de experiência. A consideração do 

contexto será tratada ao longo de toda a análise do trabalho e a referência ao conceito de 

frame semântico foi importante para compreendermos alguns usos desses grupos de 

construtos e a escolha pela interpretação quantitativa, que se mostrou menos frequente, como 

se poderá ver na análise dos dados. 

Dentro dessa abordagem teórica, a Gramática das Construções, também se coloca como 

referencial teórico fundamental para esta pesquisa, já que admite o pareamento forma-

significado como essencial na estruturação da gramática de uma língua. Portanto, cabe 

tratarmos do conceito de construção, proposto por Goldberg (1995), a partir do seguinte 

trecho:  

 

C é uma construção se e somente se C é um par forma-significado <Fi, Si>, de tal 

forma que nenhum aspecto de Fi ou de Si seja estritamente previsível a partir de 

partes componentes de C ou a partir de outras construções previamente 
estabelecidas. (Goldberg, 1995: 4, tradução nossa) 15 
 

 

     Assim, podemos perceber que construções são unidades básicas da linguagem, 

entendidas como qualquer elemento formal diretamente associado a algum sentido. A noção 

de construção abrange uma variedade de unidades linguísticas e, por isso, distribui-se em um 

                                                
14 É o sistema estruturado de conhecimento em relação ao qual uma palavra deverá ser interpretada. Por 

exemplo, para interpretar os verbos comprar, vender, pagar ou custar devemos acessar o frame de EVENTO 

COMERCIAL.   
15

 Trecho original: “C is a CONSTRUCTION iffdef  C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of 

Fi or some aspect of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established 

constructions.” 
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continuum. Elas podem, portanto, ser instanciadas por meio de elementos de diferentes 

complexidades estruturais, a saber: morfemas simples, palavras, expressões idiomáticas, 

sintagmas fixos com significado composicional e até mesmo padrões sintáticos mais 

abstratos.  Desse modo, poderíamos ter construções partindo de elementos específicos, como: 

o item lexical casa, a expressão idiomática Maria vai com as outras, até padrões mais 

abstratos como a construção transitiva.  

 Segundo a autora, as construções formam uma rede (que seria, em seu conjunto, a 

arquitetura gramatical da língua) em torno de uma construção básica e uma construção 

relaciona-se com a outra através de relações de herança, ou seja, uma construção decorre da 

outra herdando características específicas, o que fortalece a noção de que a gramática de uma 

língua não é um emaranhado de sentenças soltas. As relações entre as construções são 

baseadas em alguns princípios básicos (GOLDBERG, 1995: 67-68): 

 

i. O princípio da motivação maximizada, que sustenta que se a construção A está 

sintaticamente relacionada à construção B, então a estrutura de A é motivada pelo grau em 

que A está relacionada a B semanticamente; 

ii. o princípio da não sinonímia, que afirma que se duas construções são sintaticamente 

distintas, elas devem ser semântica ou pragmaticamente distintas. Aspectos pragmáticos de 

construções envolvem particularidades de estrutura informacional, como tópico e foco, além 

de aspectos estilísticos da construção, como o registro. 

iii. o princípio da expressividade maximizada, segundo o qual o inventário de construções é 

maximizado por propósitos comunicativos; 

iv. o princípio da economia maximizada, segundo o qual o número de construções de uma 

língua é o mínimo possível estabelecido pelo princípio da não sinonímia.  

  

       Os dois últimos princípios restringem-se mutuamente, pois um determina o máximo de 

construções e o outro o mínimo possível. Ambos atendem aos propósitos comunicativos, já 

que haverá quantas construções forem necessárias para atender às necessidades 

comunicativas, mas não mais do que o necessário. (ALMEIDA, 2009) 

Goldberg (1995), investigando a relação entre o significado da construção e o 

significado das suas partes, analisou a estrutura argumental dos verbos em inglês. A autora 

propôs a tese que a construção, em sua forma mais abstrata, possui um sentido autônomo, que 

será completado pelos itens que a instanciam. Tais elementos, ao instanciarem a construção, 
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recebem a carga semântica dela, porém há uma relação entre a semântica desses elementos e a 

construção em que ocorrem.  

Dessa forma, a construção deixa de ser o sentido da soma das partes e passa a ser o 

sentido da construção mais o sentido dos itens que dela fazem parte. O sentido da expressão 

um litro de leite, por exemplo, não é necessariamente o sentido da soma de seus constituintes. 

Há um significado que emerge dessa combinação que já não pode ser recuperado analisando o 

composto item por item, que é o significado da construção binominal quantitativa. Essa 

construção pode ser instanciada por uma colher de sopa, uma xícara de chá, mas há um 

sentido comum a todas essas expressões: algo como quantificação de elementos incontáveis.  

No clássico exemplo de Goldberg Ele espirrou o guardanapo para fora da mesa (Sam 

sneezed the napkin off the table), a construção com valor de movimento causado nos obriga a 

focar uma parte do sentido do verbo espirrar, que diz respeito à força expiratória que o ato 

implica, o que move o guardanapo. No entanto, o verbo espirrar só se presta a essa 

construção por seu traço semântico, o que significa que há uma interação entre o verbo e a 

construção e que não é qualquer item que pode vigorar na construção.  

Croft (2001), em seu livro Radical Construction Grammar, também nos leva a pensar a 

abordagem construcional da gramática, sustentando que as estruturas sintáticas não podem ser 

descritas apenas por critérios morfossintáticos ou pelas propriedades sintáticas, já que 

constituem pareamentos de forma e sentido. Dessa forma, o autor rompe com a visão 

tradicional da composicionalidade das unidades linguísticas e propõe um modelo de estrutura 

simbólica para a construção que engloba várias propriedades, como podemos notar abaixo 

(CROFT, 2001: 18): 

 

C O N S T R U Ç Ã O 

_____________________________________________________________ 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas                    FORMA 

Propriedades fonológicas 

                                                          

 

                                                              ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA  

 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas                      SENTIDO 

Propriedades discursivo-funcionais 

_______________________________________________________________ 

Figura 3: Estrutura simbólica da construção baseada em Croft (2001) 
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Podemos observar no esquema anterior que o sentido abarca todas as propriedades da 

construção, passando inclusive por aspectos que extrapolam a situação comunicativa, que são 

as propriedades pragmáticas. Além disso, a ligação entre forma e significado é interna à 

construção e construída em termos semânticos. Com isso, afirmamos, mais uma vez, que os 

itens lexicais têm um significado relativamente instável e somente adquirem seu sentido 

dentro de uma situação comunicativa específica.  

A semântica cognitiva inclui na sua descrição estruturas capazes de capturar a 

organização do nosso conhecimento: de um lado os esquemas imagéticos; e do outro, frames e 

Modelos Cognitivos Idealizados (MCI
16

), desenvolvidos por Fillmore e Lakoff, 

respectivamente. Além dessas estruturas de conhecimento, o significado das unidades 

linguísticas também é descrito a partir de mecanismos cognitivos, como os ajustes focais, 

metáfora, metonímia e mesclagem conceptual (ALMEIDA, 2009).   

Dentre as estruturas citadas, uma tem importância central neste estudo: os esquemas 

imagéticos, estruturas que refletem padrões recorrentes que experienciamos em nossa 

interação sensório-motora com o mundo. Esses esquemas, como já mencionado, emergem a 

partir da nossa experiência corporificada e ganham importância no nível conceptual 

justamente por derivar dessa experiência. Alguns conceitos associados a esses esquemas são: 

dentro/fora, percurso, perto/longe, contêiner, entre outros. O esquema imagético “percurso”, 

por exemplo, pode ser visto na metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM (LAKOFF E 

JOHNSON, 1980), que pode ser exemplificada nas frases seguintes: Veja a que ponto 

chegamos; Não podemos voltar atrás agora. Nessas frases, a metáfora principal é a viagem e 

há vários tipos de viagem que podem ser feitas: de carro, de trem, de navio, isto é, não há uma 

única imagem consistente em que todas as metáforas de viagem se encaixem.  

Outro domínio do esquema imagético está relacionado com a metáfora conceptual do 

contêiner, muito frequente e, portanto, linguisticamente realizado de muitas maneiras. A 

metáfora do contêiner considera o elemento interior, o limite do espaço e o elemento exterior, 

além de ser muito complexa, constituída por uma rede de metáforas conceptuais. 

Observemos:  

  

                                                
16

 Modelos Cognitivos Idealizados (MCI) são representações cognitivas estereotipadas que agrupam frames 

distintos. Interpretarmos a palavra solteiro, por exemplo, a partir do MCI de CASAMENTO. (Ferrari, 2011) 
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(6) Não consigo tirar essa música da cabeça. (MENTE É UM RECIPIENTE) 

(7) Quem te deu essa ideia? (IDEIAS SÃO OBJETOS) 

(8) Não consegui pegar o sentido desse texto. (COMPREENDER É PEGAR) 

 

O esquema imagético DENTRO-FORA que reflete o domínio do contêiner é resultado de 

nossas experiências com objetos desse tipo, ocasionando expressões, como vemos em: 

 

(9) O homem caminhou para dentro do sítio.  

(10) A criança jogou o brinquedo fora.  

 

Ou ainda, alguns usos metafóricos, como em: 

 

(11) Você precisa colocar a raiva para fora.  

(12) Ela se enfiou em uma calça confortável. 

 

No exemplo (11), vemos o corpo humano como um contêiner de onde sai a raiva e, em 

(12), a calça é retratada como um contêiner para dentro do qual a pessoa se move.  

Vejamos um exemplo do nosso corpus em que a metáfora do contêiner orienta a leitura da 

instância vidrinhos de remédio. 

 

(13) Ficou famoso o caso do navegador português que mandava telegramas dentro de 

vidrinhos de remédios, para chegar mais rápido. E do outro, brasileiro, que escreveu um 

bilhete pedindo socorro, rasgou o bilhete em vários pedacinhos, colocou cada pedacinho 

dentro de uma garrafa e mandou cada garrafa numa direção para aumentar suas chances de ser 

salvo. (VERÍSSIMO, 2011:133) 

 

 

No exemplo acima, o interlocutor está descrevendo histórias em uma ilha deserta e 

mostra como as pessoas faziam para serem localizadas. O uso da expressão dentro de orienta 

para a leitura qualitativa, pois acessa o esquema imagético DENTRO-FORA, que reflete o 

domínio do contêiner. Assim, os vidrinhos de remédios são vistos como contêineres dentro 

dos quais os telegramas eram enviados. 

Ainda dentro da perspectiva da Linguística Cognitiva, outra noção importante para esta 



35 

 

pesquisa é a de contabilidade dos nomes trazida por Talmy (2006). O autor propõe um sistema 

envolvendo quatro categorias gramaticais relacionadas ao conceito de quantidade, a saber: 

dimensão, plexidade, delimitação e divisão. Dentre essas noções, a ideia de plexidade 

mostrou-se fundamental na análise de nossos dados. 

A plexidade está relacionada à quantidade de elementos equivalentes, relativos à 

matéria/objeto ou ação/evento. Quando a categoria envolvida é matéria, a plexidade equivale 

à noção de número, com suas noções de singular e plural. Quando a categoria envolvida é 

ação, não há correspondência com as noções tradicionais.  

Duas operações cognitivas podem ser atribuídas a nomes e verbos: uniplexidade e 

multiplexidade. No primeiro caso, a entidade é conceptualizada como unitária (A flor se 

abriu), já no segundo ocorre a cópia do referente originalmente individuado para vários outros 

pontos do espaço (As flores se abriram). Um item multiplexo, como plateia, pode ser 

convertido em uniplexo por meio de outra operação cognitiva chamada de extração de 

unidade, que requer a inserção de elementos gramaticais como “um N de” (ex: Um membro 

da plateia).  

Essa operação cognitiva de extração de unidade pode ser vista em nossos dados, como 

exemplificado abaixo:  

 

(14) “- Posso lhe oferecer uma panhe de chamtaça? Quer dizer, uma taça de champanhe?” 

(VERÍSSIMO, 2011: 70) 

 

Nesse exemplo, a extração de unidade é feita através da expressão uma taça de. Desta 

forma, a taça refere-se à parte de vinho, que representa o todo.  

 

Percebemos, então, que a noção de esquema imagético relaciona-se a diferentes usos 

linguísticos que refletem a experiência corpórea dos seres humanos no espaço físico.  

No capítulo seguinte, faremos a revisão de alguns trabalhos, como Alonso (2010) e 

Traugott (2008), que abordam a questão das construções binominais, e, por isso, são de 

extrema importância para essa dissertação.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos diferentes abordagens, que, de certa forma, puderam nos 

auxiliar na compreensão e estudo de construções binominais do tipo SN1 de SN2. Para tanto, 

recorremos a pesquisas anteriores, como Alonso (2010), Traugott (2008) e Croft (2001), 

verificando o tratamento dado por esses autores às construções binominais.  

Além disso, buscando verificar o que dizem algumas gramáticas sobre os elementos que 

compõem os construtos em análise, além daqueles elementos que circundam esses construtos, 

resgatamos Azeredo (2008), Castilho (2010) e Mira Mateus (2003). 

 

 

2.1 Construções binominais na visão da Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

Conforme exposto, esta pesquisa parte de Alonso (2010), que descreveu os usos das 

construções binominais quantitativas relacionadas à estrutura um N1 de N2, a exemplo de uma 

dúzia de crianças, um litro de leite, um pouco de arroz etc., com base em dados reais do 

português atual. Tal pesquisa parte da proposta de que há diferentes construções que poderiam 

ser postuladas a partir de um + nome1 + de + nome2.  

 A partir de uma análise qualitativa dos corpora utilizados na pesquisa, a autora 

encontrou quatro construções distintas para um N1 de N2. A partir disso, postulou a existência 

de quatro padrões construcionais, a saber:  

 

Num N1 de Nsing2 (ex. um quilo de feijão); 

Num N1 de Npl2 (ex. um grupo de pessoas); 

Art Indef N1 de Nsing2 (ex. um pouco de manteiga); 

Art Indef N1 de Npl2 (ex. um monte de crianças); 

 

A primeira construção, um quilo de feijão, estaria relacionada ao processo de extração 

de unidade/porção. Além disso, o um pertence à classe dos numerais, N1 aparece como um 

quantificador mais determinado e N2 aparece flexionado preferencialmente no singular, já 
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que, em geral, é instanciado por nome não delimitado, gerando o padrão Num N1 de Nsing2. 

A segunda, um grupo de pessoas, estaria relacionada ao processo de multiplexização. A 

referida construção difere da primeira pelo fato de N2 aparecer no plural, pois normalmente é 

instanciado por um referente delimitado. A tais propriedades une-se o padrão Num N1 de 

Npl2.   

A construção um pouco de manteiga veicula o mesmo processo cognitivo de um quilo 

de feijão; no entanto, está associada a uma perspectiva mais subjetiva do interlocutor em 

relação à quantidade expressa. Aqui um pertence à classe dos artigos indefinidos, exprimindo 

quantidade indeterminada, e N2 aparece preferencialmente no singular, pois em geral é 

instanciado por nome não delimitado, gerando a estrutura Art Indef N1 de Nsing2.  

Por fim, a construção um monte de crianças - Art Indef N1 de Npl2 - associa o processo 

de multiplexização a uma perspectiva mais subjetiva do falante acerca da quantidade expressa, 

diferenciando-se da construção anterior pelo fato de N2 aparecer preferencialmente no plural, 

já que é instanciado por nome contável.  

         

A título de exemplificação, vejamos instâncias dessas construções em exemplos reais de 

comunicação, retirados de Alonso (2010). 

 

(15) “E: e como se faz um bolo... Rafael? 

I: é só pegar um ovo... ou dois ovos... se você quiser fazer um grande... e pegar::... um quilo 

de farinha... um pouquinho... e depois mexer... depois botar... eh:: manteiga... açúcar... 

mexe... aí depois você bota na forma e bota no bo/ e bota no forno... aí depois você tira e está 

pronto...” (informante do CA infantil, parte oral) 

 

(16) “Meu colega Orivaldo, me chamou para ir num rodeio Domingo, mas não deu pra mim 

ir. Chegando na escola segunda-feira ele me contou que houve uma briga. Falou que tinha um 

grupo de pessoas que tavam fazendo de tudo pra brigar.” (informante da oitava série, parte 

escrita) 

 

(17) “E: conta pra mim um lugar que você goste de ficar... diz pra mim como é esse lugar... 

I: oh... eu gosto de ir pro Rio da Prata... que lá é um lugar calmo... é cheio de árvores...é/ tem 

um pouco de mata fechada... tem cachoeira... pra gente tomar banho... tem umas frutas lá... 

mas tem bastante sítio também... e eles/ eu não/ é bom lá à beça...” (informante da oitava 
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série, parte oral) 

  

(18) I: eh... a sala é enor::me... eh... e... eh... eh... também tem um corredor... compri::do à 

beça... aí chega no final do corredor é o quarto da... eh... da filha deles... aí... aí eh... lá tem 

uma porção de coisa... sabe? é... é... é tudo que uma menina gosta... maquiagem... 

(informante da quarta série, parte oral) 

 

 Segundo a autora, os quatro padrões supracitados apresentam uma sintaxe básica mais 

geral, a saber: um N1 de N2, sendo lexicalmente especificados por sua função expressiva na 

língua. Além disso, essas estruturas estariam inter-relacionadas dentro de uma rede de 

construções em que se instauram laços de herança, isto é, construções mais básicas gerariam 

construções mais complexas, de forma que seja possível estabelecer relação entre as 

construções. Partindo de uma análise detalhada de cada construção, Alonso (2010) postula 

uma rede de construções relacionadas por semelhança de familiaridade, isto é, uma 

construção pode gerar a outra e essa, por sua vez, pode estar relacionada com uma terceira 

que não possui necessariamente um traço que a vincule com aquela primeira.                                                               

A noção de rede reforça o postulado de que a gramática é um todo coerente e 

organizado em que as construções estão ligadas por laços de herança, conforme dito 

anteriormente. A autora ressalta, ainda, que esses laços podem ser de natureza distinta, citando 

Goldberg (1995), que propõe quatro laços de herança: laço por polissemia, laços por extensão 

metafórica, laço por instanciação e laço por subparte. Em seguida, Alonso nos esclarece que: 

 

a construção Num N1de Nsing2 está diretamente vinculada com Art Indef N1 de 

Nsing2 por meio de um laço de polissemia, em que um N1 de Nsing2 instanciando a 

construção com numeral, que tem  seu sentido estendido para um N1 de Nsing2 
instanciando a construção com artigo indefinido. Continuando, entende-se que, 

também por polissemia, as construções com numeral e com artigo indefinido e N2 

(podendo aparecer no singular ou plural e preferencialmente no plural em alguns 

casos) geram, em respectivo, as construções com numeral e com artigo indefinido e 

N2 preferencialmente no singular (Num N1 de Nsing2 ou Art Indef N1 de Nsing2). 

Além disso, entende-se também que a construção do tipo Num N1 de N2 gera, via 

metáfora, Art Indef N1 de N2). (2010, p. 112) 

 

 

Na conclusão, a autora defende uma distribuição em que uma construção pode gerar 

outra e essa outra, por sua vez, pode estar ligada com uma terceira que não mantém 

necessariamente um traço que a vincule àquela primeira. Cabe, ainda, dizer que as relações de 

herança por metáfora e por polissemia são aquelas que suportam a descrição da rede feita por 



39 

 

Alonso e que tais laços de herança foram postulados a partir de análises diacrônicas do 

português.  

Por fim, a autora estabelece ainda uma relação metafórica entre as construções 

binominais quantitativas (mais especificamente o padrão Art Indef N1 de N2) e as construções 

modificadoras de grau (um pouco triste, por exemplo) postulando que aquelas, licenciaram o 

surgimento destas.  

No trabalho de Alonso (2010), a descrição das construções binominais de cunho 

quantitativo mostrou-se diretamente relacionada à propriedade da plexidade. Nesse sentido, 

entendemos, por hipótese, que os construtos analisados na presente pesquisa, quando 

mapeados em construções quantitativas, também implicavam a propriedade da plexidade – o 

que pôde ser verificado na análise dos dados.  

Alonso e Fumaux (inédito) analisaram o grau de lexicalização das construções 

binominais qualitativas no mesmo corpus analisado nesta pesquisa, o livro Em algum lugar 

do paraíso, de Luis Fernando Veríssimo. As autoras dividiram a macroconstrução qualitativa 

em três subgrupos de mesoconstruções: metaforização, parte-todo e tipificação. O quadro 

proposto pelas autoras exemplifica essa divisão:  
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Macroconstrução: Construções binominais qualitativas 

Mesoconstrução de caráter metafórico Mesoconstrução de caráter não metafórico 

Metaforização PARTE-TODO Tipificação 

Segundo Lakoff e Johnson (1980), o princípio 

da metáfora é compreender e experienciar as 

coisas através de outras. Ex: Descontrole 

glandular da natureza. (VERÍSSIMO, 

2011:17) 

Relação de limitação 

entre N1 e N2.  Ex: 

Botão do telefone. 

(VERÍSSIMO, 2011: 

23) 

Relação em que N2 detalha 

N1. Ex: Banho de mar. 

(VERÍSSIMO, 2011: 19) 

 

Quadro 1: Divisão da macroconstrução qualitativa 

 

 

O primeiro subgrupo, que forma a mesoconstrução de caráter metafórico, apresenta 

ainda uma subdivisão em: personificação (ritmo do universo), tempo/espaço (retorno dos 

domingos), hipérbole (anos de decisões erradas), e especificação metafórica (cara de pau).  

 As mesoconstruções parte-todo e tipificação agrupam-se no subgrupo de 

mesoconstrução de caráter não metafórico. Dentro de parte-todo, apresenta-se a seguinte 

divisão: parte do que é feito o todo (roupa de veludo), parte do frame do todo (avião da Varig) 

e delimitação do todo (lata de ervilha). Em tipificação, tem-se outra subdivisão: 

caracterização (dia de remorso), especificação (mesa de cabeceira), identificação (olhar da 

truta) e atribuição (pose de grã-fino). 

Observando os dados das autoras, constatamos que alguns desses subgrupos podem 

potencialmente significar qualidade e quantidade, como é o caso da delimitação do todo, 

subgrupo pertecente à mesoconstrução parte-todo. Como exemplo, podemos citar a 

microconstrução lata de ervilha, que pode estar designando um tipo de lata ou uma 

quantidade de ervilha que está/que cabe em uma lata. Nesses casos, o contexto orientará a 

leitura que será feita.  

Outros grupos de mesoconstruções se enquadram facilmente em um ou outro padrão, 

sem necessidade do contexto para orientar a leitura, como é o caso da microconstrução roupa 
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de veludo. Nesse caso, não há possibilidade de duas leituras, mas apenas de leitura qualitativa, 

já que de veludo representa o material de que é feita a roupa. Vejamos outros exemplos: 

 

(19) “Que terça é o dia mais sem graça que existe, sem a gravidade de uma segunda — dia de 

remorso e decisões - e o peso da quarta, que centraliza a semana..." (VERÍSSIMO, 2011: 7) 

 

(20) “— Sabe que a latinha de anchovas continua igualzinha à que a gente comprava? 

      — Que bom. Mas não é mais para o nosso bico.” (VERÍSSIMO, 2011: 27) 

 

Em (19), percebemos que há uma relação de personificação entre SN1 e SN2: é 

atribuída a característica "peso" a um dia da semana, nesse caso, a quarta-feira. Assim, essa 

construção seria um subtipo da mesoconstrução de metaforização. Nesse exemplo, não há a 

noção de plexidade, por exemplo, e percebemos que a possibilidade de leitura quantitativa não 

está presente na construção. 

 Diferentemente, a construção latinha de anchovas apresenta a noção de plexidade e 

poderia potencialmente significar (i) a quantidade de anchovas que cabe em uma lata, 

recebendo uma leitura quantitativa; ou (ii) um tipo de lata em que as anchovas são 

normalmente vendidas, assumindo uma leitura qualitativa. Nesse caso específico, o contexto 

nos fornece pistas para orientar a leitura que será feita. 

Em (20), percebemos que a construção em foco recebe uma leitura qualitativa. Aqui, 

entende-se que o que está em jogo é o objeto latinha e não a quantidade de anchovas em si. 

Esse objeto encontra-se determinado, na construção, pelo artigo definido a e encontra-se em 

uma construção predicativa, com verbo relacional (Scheibman, 2001). Nesse exemplo, 

também se observa que o objeto latinha de anchovas vai funcionar como gatilho para a 

ativação de toda uma gama de sentidos compartilhados pelos personagens, o que demonstra 

que os sentidos não estão circunscritos às palavras, mas que são enciclopédicos e estruturados 

em termos de um frame rico. 

Como se pode ver, dentro desses agrupamentos de mesoconstruções, um ou mais 

subtipos podem potencialmente licenciar interpretações que variam entre sentidos de cunho 

mais quantitativos e mais qualitativos. Buscaremos verificar quais propriedades esses subtipos 

partilham que os tornam potencialmente polissêmicos. Já que as construções em foco neste 

estudo estão no continuum entre a quantidade e a qualidade, faz-se necessário observar as 

propriedades presentes nas construções quantitativas e nas qualitativas.  
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Em relação às construções estudadas por Alonso e Fumaux (inédito), apenas o subgrupo 

delimitação do todo (latinha de anchovas), que pertence à mesoconstrução parte-todo, 

apresenta a noção de plexidade. Nas outras mesoconstruções, metaforização e tipificação, essa 

noção não está presente. Constatamos também que na mesoconstrução tipificação, o subgrupo 

especificação apresenta uma noção de finalidade em alguns de seus construtos. Nesses casos, 

em um teste de permuta, por exemplo, a preposição de poderia ser substituída pela preposição 

para. Vejamos um exemplo: 

 

(21) controle de temperatura > controle para regulagem de temperatura 

 

  

Tal fato está de acordo com Ilari et. al  (2008), que afirmam que a finalidade é uma das 

propriedades que aparecem na polissemia da preposição de no latim vulgar. Castilho (2010: 

584) afirma que o sentido básico das preposições é o de localizar no espaço ou no tempo as 

entidades que elas ligam. Por isso, as preposições atuam como operadores de predicação, isto 

é, atribuem propriedades semânticas às palavras que relacionam.  Podemos, então, observar 

em (22) que ocorreu uma extensão de sentidos na preposição de, que, de seu sentido original 

de localização no tempo e no espaço, passou a indicar finalidade. 

Se pensarmos que de todos os subgrupos de mesoconstrução, apenas um apresenta a 

plexidade e um apresenta a ideia de finalidade, podemos dizer que a construção 

prototipicamente qualitativa não apresenta essas noções.   

As construções quantitativas analisadas por Alonso (2010), como um quilo de farinha, 

um grupo de pessoas, uma porção de coisas, entre outras, apresentam a plexidade, 

diferentemente de construções qualitativas, que não apresentam essa noção. Além disso, as 

construções binominais quantitativas prototípicas (como litros de leite, quilos de arroz) 

apresentam como propriedades:  

 

 

  

  

 

 

                Quadro 2: Propriedades das construções binominais quantitativas prototípicas 

 

Estado de delimitação 

+ plexidade  

- contêiner   

- finalidade  
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Em relação às instâncias em foco nesta pesquisa, percebemos que, a depender da leitura 

que ela receberá no contexto, ela vai partilhar de propriedades da construção qualitativa ou da 

quantitativa.  

Croft (2001) estabeleceu a diferença entre as construções a cup of coffee e a coffee cup, 

como podemos verificar nos exemplos: 

 

(22)Tim drank a cup of coffee. (Tim bebeu uma xícara de café) 

(23) Tim broke a coffee cup. (Tim quebrou uma xícara de café) 

 

Como percebemos, há uma diferença no sentido se compararmos a leitura dos dois 

exemplos acima. Em (22), o foco está na quantidade de bebida e em (23), está no objeto que 

foi quebrado.  Essa diferença semântica acarreta uma diferença estrutural. Em português
17

, 

diferentemente do inglês, não temos essa diferença estrutural tão claramente marcada na 

construção, de forma que as informações contextuais fornecem pistas importantes para 

orientar a leitura quantitativa ou qualitativa. Alguns fatores como presença de artigo definido 

ou numeral antes de SN1 e tipo verbal poderiam orientar a interpretação de construtos 

binominais em português, por exemplo.  

Ainda falando de construtos binominais, Martelotta (2011) abordou a relação entre 

mudança linguística e construção gramatical através da análise de um processo de mudança 

que envolve o uso da construção um bocado de. O item lexical bocado significa originalmente 

uma porção que cabe na boca e é fruto da junção de boca + o sufixo ado. Tal sentido 

predominava no século XIV, como veremos no exemplo abaixo:  

 

(24) “E nunca o rei come huu bocado seguramente, com temor de peçonha...” 

(MARTELOTTA, 2011: 87) 

 

No século seguinte, o item passa a ser empregado como uma medida de quantidade, 

como podemos observar adiante:  

 

 (25) “Deixem ferver um pouco mais e comecem a pôr no mel fervente bocados de farinha 

dos biscoitos...” (MARTELOTTA, 2011: 88) 

                                                
17 Apesar disso, verifica-se atualmente nas receitas uma diferença de codificação na construção qualitativa (ex.: 

uma colher (chá) de açúcar), o que poderia indicar que o falante está criando uma forma de expressar 

sintaticamente essa diferença semântica.  
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A partir de uma análise nos dados no Corpus do Português, o autor constata que a 

construção um bocado de N somente passa a ser encontrada no século XVI, mas ainda 

mantendo um valor mais próximo de seu significado original, relativo à boca. Observemos: 

 

(26) “Em todos estes trinta anos não pôs pé em chato e tão pouco em muitos deles não comeu 

coisa alguma tirando um bocado de pão molhado ou parte de uma maça assada ou tâmara...” 

(MARTELOTTA, 2011: 88) 

  

Somente no século XVIII, o autor encontrou expressões como: um bocado de terra, 

um bocado de paciência, em que a palavra bocado quantifica algo que não se relaciona a 

alimentos. Assim,  

 

o item bocado passa a instaciar uma construção mais ampla e mais generalizada na 
língua, que apresenta uma estrutura Det N1 de N218, e que, semanticamente indica 

quantidade. São exemplos dessa construção um pouco de açúcar, um monte de 

gente, uma pitada de sal, uma pá de coisas, entre várias outras. (MARTELOTTA, 

2011:88) 
 

 

Martelotta salienta que apenas elementos que de algum modo expressem quantidade 

podem ocupar a posição de N1. Geralmente os termos que instanciam N1 são: 

 

(i) Designativos de coisas que podem funcionar como contêiners: um bocado de, um 

punhado de etc.  

(ii) Designativos de parte ou fração de um todo: uma porção de, uma gama de, entre 

outros.  

(iii) Designativos de quantidade coletiva: um bando de, um grupo de etc. 

(iv) Designativos de grandeza: um monte de, uma montanha de, entre outros.  

(v) Designativos do ato de bater: uma paulada de, uma cacetada de etc. 

 

Com base nos dados apresentados, Martelotta destaca dois fatos importantes. O 

primeiro refere-se à trajetória gradual das alterações sofridas pela palavra bocado, partindo de 

algo relativo à boca para uma expressão de quantidade mais geral em um processo de 

                                                
18 Det significa determinante e N significa nome.  
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extensão bem claro. Nessa mudança, o item perde ser valor semântico (dessemantização) e, 

concomitantemente, sofre uma fusão que fica evidente na assimilação ocorrida na fala popular 

(um mocado), já que os falantes não relacionam mais bocado com boca.  

O segundo fato importante é a existência de um padrão Det N1 de N2 que indica 

quantidade. Os itens que irão instanciar a construção receberão, então, a carga semântica dela, 

no entanto, não é qualquer item que é admitido na construção, pois, como vimos, só podem 

ocupar a posição de SN1 palavras com características específicas. Portanto, se utilizássemos 

expressões como uma manada de gente, provavelmente seríamos compreendidos, ao contrário 

do que aconteceria se falássemos um pensamento de gente, um lápis de gente, entre outras 

realizações que não contemplassem o sentido de expressão de quantidade do padrão 

supracitado.  

 Tendo como tema as construções binominais, o trabalho de Traugott (2008) também foi 

significativo para essa pesquisa. Nesse artigo, a autora explora alguns aspectos da relação 

entre construções linguísticas e gramaticalização, assumindo que a linguagem é 

fundamentalmente um sistema simbólico que pareia forma e significado. A autora cita 

Lehmann (1992), que afirma que itens lexicais sozinhos não se gramaticalizam, apenas em 

contextos específicos, ou seja, gramaticalização não se limita a aproveitar uma palavra ou 

morfema, mas toda construção formada pelas relações sintagmáticas dos elementos em 

questão.  

Em seguida, Traugott afirma que línguas como o inglês e as línguas europeias têm um 

grande número de expressões com o padrão SN1 de SN2. Tal cadeia sintática tem uma 

extensa variedade de funções, entre elas: (i) locativo (the back of the house); (ii) partitivo (a 

piece of the plate); (iii) aproximativo (sort of a frog); (iv) epítetos emocionais (an idiot of a 

teacher); (v) genitivo subjetivo (the singing of the diva) e, por fim, (vi) genitivo objetivo (a 

portrait of a hunter).  

As estruturas do tipo SN1 de SN2 fazem parte de um número de construções diferentes 

em que a função da sintaxe, do significado e da pragmática podem ser interpretadas em vários 

graus de granularidade que vão desde classes gerais até combinações individuais 

idiossincráticas. Essas combinações diferem em relação ao tipo de substantivo ou 

determinante que pode realizar tanto SN ou à pragmática associada com a cadeia.  

Tomando como exemplo a construção (i) a piece of plate, a autora comenta que se trata 

de uma construção binominal. Essa construção tem como núcleo SN1, ou seja, essa é a parte 

que é perspectivada em primeiro plano - [SN1 [de SN2]].  Ela também é partitiva, já que a 
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relação semântica entre SN1 e SN2 é de parte/membro do todo. 

As construções discutidas pela autora não apresentam a mesma semântica, já que 

sequências como (ii) a sort of frog apresentam uma relação diferente entre os nomes. Nesse 

caso, SN1 funciona como um modificador, frequentemente um quantificador, substituível por 

more or less, somewhat e SN2 aparece como núcleo - [[SN1 de] SN2], como em: A sort of a 

frog jumped out at me, He is a bit of a liar. Pragmaticamente, tais sintagmas geram dúvida 

acerca da veracidade da descrição de frog ou liar.  

Os critérios para diferenciar as duas construções citadas acima incluem padrões de 

concordância: em (i) o determinador em SN1 concorda somente com N1; mas em (ii) pode 

concordar com N2. Além disso, em (i) SN2 pode ser anteposto, mas em (ii) o mesmo não 

pode ocorrer. Vejamos os exemplos citados para ilustrar os padrões de concordância:  

 

(27) these  sorts of  skill  

(28) these sort of skills (coloquial) 

(29) Of frogs this kind/sort is becoming extinct (partitiva)  

(30) *Of wine this is a lot (modificadora de grau) 

 

Traugott analisou quatro construções em uma perspectiva histórica, a saber: (a) kind of 

N; sort of N; a bit of N e a shred of N.  Ela concluiu que todas as construções citadas 

participaram na construção partitiva e, posteriormente, passaram a modificadores de grau. 

Essa mudança pode ser esquematizada da seguinte forma:  

                            

                      (i) [SN1 [de SN2]] > [SN1 de] SN2]   

                           Núcleo  = SN1  >    Núcleo = SN2  

                           SN1 + Mod
19

  >    Mod + SN2 

 

 

Segundo a autora, (i) reflete um tipo padrão de gramaticalização, como mostrado pela 

reorganização e mudança funcional de SN1 (em alguns casos acompanhada por redução 

fonológica (kinda, sorta)). 

Em seguida, é feito um breve histórico sobre o desenvolvimento de algumas 

construções do inglês, com dois objetivos: (i) ilustrar aspectos da gramaticalização, 

                                                
19 Modificador de grau 
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notadamente mudanças na relação entre os dois SNs e as mudanças estruturais e semânticas; 

(ii) mostrar de que forma o trabalho com a gramaticalização e a gramática das construções 

pode ajudar a descrever as mudanças envolvidas no processo.  

Veremos, passo a passo, a história da construção (not) a shred of.  Esse sintagma 

significava, no Old English, “fragmento cortado ou quebrado (despedaçado) de uma fruta, 

vegetal, tecido, moeda, vaso” e no Middle English era generalizado a corpos (humanos, 

animais). Primeiramente, a construção era limitada ao uso partitivo, como verificamos no 

exemplo abaixo:  

 

 

(31) “With the strength of his blast, the white dragon burned the red, so that of him (the red) 

not a shred was found, only dust.”
20

 (TRAUGOTT, 2008: 232) 

 

Nos séculos XVI e XVII, o uso de a shred of foi generalizado para SN2s que incluem 

língua/linguagem, humanidade, natureza, todos os substantivos de massa, ou usados como 

substantivos de massa. Nesse contexto, ele passa a ser interpretado como parte pequena, 

insuficiente, inadequada de SN2. Dessa forma, passa-se a ter um uso expandido do partitivo. 

Observemos: 

 

(32) “As if a slave was not a shred of nature / Of the same common nature with his lord.”
21

 

(TRAUGOTT, 2008: 233) 

 

No século XIX, foi reanalisado como um modificador/quantificador de grau. O novo 

núcleo (SN2) é tipicamente um substantivo de massa abstrato que é avaliado positivamente. A 

partir do século XX, é largamente restrito a contextos com polaridade negativa, mas ainda 

ocorre nos casos de polaridade positiva. Assim, teríamos o próximo passo da mudança, em 

que a construção passa a ter seu uso como modificador de grau. Vejamos:  

 

(33) “Loto has not a shred of beauty.”
22

·. (TRAUGOTT, 2008: 233) 

 

                                                
20 Tradução: Com a força de sua explosão, o dragão branco queimou o vermelho, de maneira que dele (o 

vermelho) nenhum fragmento foi encontrado, apenas poeira. 
21 Tradução:

 
Como se um escravo não fosse um resquício da natureza / da mesma natureza comum com o seu 

senhor. 
22 Tradução: Loto não tem um pingo de beleza.  
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O uso de a shred of não foi estendido para adjetivos ou outros contextos sintáticos
23

, 

também não se tornou um adjunto livre. Todos os usos persistem no inglês contemporâneo.  

Com base no desenvolvimento da construção analisada acima, dentre outras 

construções, a autora argumentou que são exemplos de gramaticalização, na medida em que 

envolvem processos, como (i) mudança de cadeias nas quais os SNs têm ocorrência livre com 

qualquer determinante em qualquer número, para cadeias com restrições nesse sentido; (ii) 

mudanças de cadeias em que ambos os SNs têm significados concretos, literais, para aquelas 

em que SN1 se torna mais abstrato; (iii) reorganização (inversão das relações de núcleo): (iv) 

mudança funcional em que SN1 passa a servir uma função de modificador gramatical, assim 

como quite, somewhat; (vi) coexistência de significados e usos mais novos e mais antigos, 

entre outros.   

A trajetória das alterações pode ser resumida com o seguinte esquema:  

 

(34) PrePart > Part > Mod. Grau > Adv > Adj 

 

Segundo Traugott, o esquema visto em (34) representa uma macroabstração, caminhos 

de mudança que podem ser observadas sobre extensões de tempo consideráveis e grande 

quantidade de dados.  Além disso, ele também pode ser caracterizado como hipótese sobre o 

provável desenvolvimento de pares forma-significado particulares através do tempo. 

Com base na perspectiva da Gramática de Construções Radical de Croft (2001), a autora 

estabelece níveis de análise das construções:  

 

i) macroconstruções - cobrem o nível esquemático máximo (por exemplo, construções 

quantitativas, construções de modificação de grau etc.); 

ii) mesoconstruções - correspondem ao conjunto de construções que apresentam 

comportamento semelhante (por exemplo, um conjunto de, um pouco de etc.); 

iii) microconstruções - tipos de construções individuais (por exemplo, um bocado de, um tipo 

de, etc.). 

 iv) e construtos - tokens empiricamente comprovados, são o lugar da mudança.  

 

 

Consoante Traugott, a atração semântica não ocorre no nível das macroconstruções, já 

                                                
23 Diferentemente de (a) sort of que foi expandido para contextos pré-adjetivo e pré-verbos; e de sort of e a lot 

que foram expandidos para adjuntos livres.  



49 

 

que este é esquema altamente abstrato. Para ela, a atração ocorre no nível das 

mesoconstruções. Além disso, a hipótese da autora é a de que falantes e ouvintes combinam 

partes de construtos baseados numa construção com partes de uma construção diferente, dada 

a pragmática e contextos que tornam essa combinação possível. Se um construto é combinado 

de forma inovadora e a inovação é replicada, pode ser convencionalizada por outros falantes 

como uma microconstrução.  

A autora afirma que as construções são esquemas abstratos e licenciam generalizações, 

realinhamentos e interação negociada, daí a mudança. Sobre a formação da gramática e de 

outros sistemas culturais aponta, com base em Andersen, que “demonstram a 

superperfomance das mentes humanas, uma capacidade de formar novos símbolos para uso 

imediato que perpassam qualquer necessidade de adquirir precisamente todos os detalhes dos 

padrões de uso existentes.”
24

 (TRAUGOTT, 2008: 240) 

Como um dos objetivos dessa pesquisa é descrever os fatores formais 

(presença/ausência de especificadores e natureza dos mesmos; presença/ausência de 

modificadores e a natureza dos mesmos; alternância de núcleo) envolvidos no uso das 

instancias, nos cabe, ainda, analisar como as gramáticas abordam esses fatores.  

 

 

2.2 Propriedades formais 

 

A língua normalmente apresenta valores expressos por estruturas gramaticais ou 

lexicais. Segundo Castilho (2010: 505), várias classes funcionam como quantificadores no 

português: o morfema “-s”, o artigo pluralizando o SN, os pronomes e advérbios 

quantificadores. A quantificação também pode se manifestar no vocabulário através dos 

substantivos coletivos, que designam um conjunto de seres da mesma espécie, como cardume 

(de peixes), ramalhete (de flores) etc.  

Segundo Azeredo (2008: 156), além dos substantivos coletivos, os substantivos 

partitivos também fazem referência à quantidade dos seres. Chamam-se partitivos aqueles 

substantivos que denotam as partes em que se divide a matéria ou um todo. Eles podem 

denotar medidas exatas (metro, quilo, litro, polegada) ou inexatas (porção, punhado, pedaço) e 

se empregam seguidos de preposição de e um substantivo referente à massa ou matéria.  

Azeredo ao falar dos mesmos substantivos, afirma que outros substantivos por 

                                                
24 Trecho original: “...demonstrates  an overperformance of human minds, a capacity for forming new symbols  

for  immediate use  that  surpasses  any need  to  acquire precisely all the details of extant patterns of usage.” 
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designarem coisas capazes de conter outras, são empregados como os partitivos, com a 

finalidade de indicar medida (um pacote de biscoito, duas xícaras de leite, uma jarra de 

vinho). 

Em relação aos traços semânticos dos substantivos, Castilho elenca três classes: (1) 

contáveis/não contáveis; (2) animados/inanimados; e (3) comuns/próprios. O autor afirma que 

os traços semânticos dos substantivos têm grande importância na organização dos sintagmas 

nominais. O mesmo acontece com os verbos, que possuem restrições de seleção semântica, 

isto é, combinam-se com os substantivos seguindo certas regras. O verbo “atravessar”, por 

exemplo, seleciona elementos /animadas/, /concretas/ e /móveis/, por isso é aceitável A onça 

atravessou a mata, mas rejeita-se *Ideias verdes atravessam a mata.  

Se pensarmos nas construções em foco, podemos perceber que essa restrição 

semântica também se faz presente. Se o SN2 for um substantivo que será quantificado, o SN1 

precisa ser um substantivo partitivo ou apresentar a noção de “conter” outra coisa envolvida, 

já que não é aceitável na língua uma construção como *uma cadeira de suco, mas é possível 

termos uma jarra de suco, já que o SN1 jarra pode servir como continente para o conteúdo 

suco. 

A primeira classe de substantivos apontada por Castilho, os substantivos contáveis, 

refere-se “a cojuntos encarados como grandezas descontínuas, discretas, i.e, conjuntos em que 

é possível distinguir partes singulares e partes plurais, e enumerá-la”, como copo, chapéu. Os 

substantivos não contáveis, ao contrário, não podem ser enumerados e, por isso não são 

pluralizáveis, como água, vinho, ansiedade.  

Dessa forma, segundo o autor, esses substantivos apresentam determinadas propriedades 

sintáticas (2010: 467):  

 

 

 não podem ser pluralizados, salvo com algumas alterações de sentido
25

; 

 podem ser modificados pelos quantificadores muito, pouco, bastante quando no 

singular: muito/pouco/bastante vinho; 

 aceitam o partitivo, aparentemente inaceitável no caso dos contáveis: beber do leite 

(significando “beber o leite”) comparado com *ler do livro (significando “ler o 

livro”); 

 não aceitam o indefinido um
26

, que alterna livremente com o artigo o no caso dos 

                                                
25 Como no exemplo excelentes vinhos, em que o substantivo não contável, quando no plural, modifica sua 

referência, passando a indicar os tipos ou qualidades de certa substância.  
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contáveis: o vinho, o leite comparados a um livro,o livro, que não apresentam 

restrições de combinação.  

 

 

Mira Mateus (2003) afirma que os nomes
27

são categorias linguísticas que se 

caracterizam semanticamente por terem um potencial de referência, isto é, por serem 

utilizados em uma situação concreta de comunicação. Como qualquer objeto poder ser 

nomeável, os nomes designam uma série de entidades, cuja construção envolve, do ponto de 

vista cognitivo, diversos graus de abstração e complexidade. Portanto, esses objetos 

nomeáveis dividem-se em tipos: (1) nomes próprios e comuns; (2) nomes contáveis e não 

contáveis.  

A fim de exemplificar o segundo tipo de nomes, a autora considera as seguintes frases 

(p. 217):   

 

(35) O bebê é muito amoroso. 

(36) A água não me tirou a sede.  

(37) Essa caneca de estanho é linda.  

(38) A solidariedade é um valor fundamental de qualquer sociedade humana. 

 

 

 Na frase (35), bebê faz referência a um indivíduo singular do conjunto de indivíduos 

que são bebês. Desse modo, poderíamos ter três bebês, muitos bebês etc. Aos nomes com 

comportamento como esse chamamos contáveis. De forma contrária, os nomes destacadas em 

(36), (37) e (38), referem-se a conjuntos em que não é possível distinguir entidades singulares 

e entidades plurais, e enumerá-las. Esses nomes recebem o nome de não contáveis.  

 O sintagma a que pertence água, em (36), designa uma porção não especificada de água 

(um copo, uma garrafa, uma caneca, etc). Quanto ao nome estanho, em (37), ele designa a 

matéria de que é feita um objeto, e não é possível enumerar partes singulares ou partes plurais 

dessa matéria. O nome destacado em (38) também exprime algo em que não são distinguíveis 

partes singulares (*uma solidariedade) nem partes plurais (*as solidariedades).  

Para darmos conta da extração de unidade desses elementos não contáveis, precisamos 

                                                                                                                                                   
26 Exemplos como um leite só podem ser realizados quando especificados por complementadores: um leite de má 

qualidade. 
27 Substantivos na tradição gramatical.  
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utilizar complexos gramaticais, como uma construção binominal “um SN de”. Tais 

construções partitivas designam a parte de um todo. Nesse caso, tomando o substantivo não 

contável vinho, poderíamos ter as seguintes construções para expressarmos a noção 

parte/todo:  

 

(39) [[um litro de] vinho] 

(40) [[uma garrafa de] vinho] 

(41) [[uma taça de] vinho] 

(42) [[um pouco de] vinho] 

 

Nesses exemplos, temos formas variadas de quantificar vinho: quantificação precisa em 

(39), nomes que são medidas ou objetos em (40) e (41), quantificação indefinida em (42). 

Para a especificação da quantidade, a língua portuguesa oferece noções semânticas 

gramaticalmente especificadas, como Ø ou –s. Além disso, há especificações de número: dois 

objetos, três objetos, alguns objetos. Entretanto, não se tem noticia de nenhuma língua que 

apresente flexões marcando noções semânticas como cor e forma do objeto. Assim, tais 

noções devem ser especificadas por elementos lexicais: porta amarela (cor), chaveiro redondo 

(formato). Podemos, ainda, usar uma estrutura binominal SN1 de SN2 para expressar essas 

noções semânticas:  

 

(43) [[escultura] de barro] 

(44) [[casa] de madeira] 

 

Nesses casos, percebemos que não há uma relação parte-todo entre SN1 e SN2, já que 

de barro e de madeira referem-se ao material de que são feitas a escultura e a casa, 

respectivamente. Podemos postular, então, que há uma coincidência de superfície em relação 

à construção quantitativa e à construção qualitativa, entretanto há uma diferença sintática em 

relação ao núcleo dessas duas construções. 

 

No caso da quantificação, a construção apresenta a seguinte contraparte sintática:  

 

      [[SN1de] SN2], com um SP seguido de um SN que apresenta SN2 como núcleo.  
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Já para qualificar nomes, temos a seguinte construção: 

 

[[SN1] de SN2], como um nome que funciona como núcleo do SN sendo modificado por 

um SP (sintagma preposicional).  

 

 

Mira Mateus (2003: 363) afirma que, quando os nomes de quantidade são do tipo copo, 

taça, garrafa, isto é, nomes que ou são de medida ou de objetos, podem desencadear-se dois 

tipos de seleção verbal: 

 

(45) Um copo de vinho entornou-se no chão da cozinha.  

(46) Um copo de vinho partiu-se no chão da cozinha.  

 

Segundo a autora, em (45) a expressão é quantitativa, sendo o SN2 (vinho) o verdadeiro 

núcleo lexical de toda a construção. Já em (46), trata-se de uma construção de 

complementação nominal, sendo o núcleo lexical o SN1 (copo). Assim, percebe-se que há 

uma distinção formal em relação ao fatiamento sintático das construções, que leva a diferentes 

interpretações de qual é o núcleo, SN1 ou SN2. 

Mira Mateus (2003: 340) ao analisar a estrutura do SN afirma que muitos nomes podem 

surgir seguidos de SPs, chamados tradicionalmente como “complementos determinativos”. 

Eles restringem o significado desse N. No entanto, a autora afirma que alguns SPs exprimem 

“relações semânticas mais frouxas” e englobam interpretações diferenciadas e, por vezes, 

ambíguas. A autora fornece os seguintes exemplos:  

 

(47) o pai da Maria (relação de parentesco) 

(48) a perna da mesa (parte-todo; posse alienável) 

(49) o braço da filha (parte-todo; posse inalienável) 

(50) vinho do porto (fonte) 

(51) a mesa de madeira (matéria) 

 

Parece que os múltiplos sentidos de um item lexical (de) parecem favorecer o fato de a 

instância poder flutuar de sentido pelo menos entre duas leituras distintas. 

A fim de verificarmos outras características formais que podem diferenciar a construção 
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quantitativa da qualitativa, realizamos um teste formal de inserção de elemento adjetivo entre 

SN1 e SN2. Cabe, antes, tratarmos mais especificamente das propriedades semânticas do 

adjetivo.  

Vários autores reconhecem algumas diferenças na classe semântica dos adjetivos. 

Castilho (2010), a partir da ordem de colocação dos adjetivos em relação ao substantivo, 

elenca três grandes classes semânticas: (i) a dos adjetivos predicativos, de ordem livre, (ii) a 

dos adjetivos não predicativos, de ordem mais fixa, e (iii) a dos adjetivos dêiticos. Os 

adjetivos predicativos apresentam, ainda, a seguinte subdivisão: (i) adjetivos modalizadores; 

(ii) adjetivos qualificadores; e (iii) adjetivos quantificadores. 

A primeira classe semântica, dos modalizadores
28

, refere-se àqueles que verbalizam um 

juízo emitido sobre o conteúdo do substantivo, isto é, representam uma avaliação pessoal do 

falante acerca desse substantivo. Vejamos: 

 

(52) “Eu vejo a telenovela como um verdadeiro laboratório posto no ar.” (2010: 524) 

(53) “o que a gente vê no Louvre é indescritível.” (2010: 525) 

 

Os adjetivos qualificadores afetam as propriedades intencionais do substantivo, 

modificando-as de forma a agregar traços. Sendo assim, esses adjetivos se subdividem em 

(CASTILHO, 2010: 527): 

 

(a) Adjetivos qualificadores polares: ordenam-se em pares antagônicos, tais como 

bonito/feio, sujo/limpo, igual/diferente etc. 

 

(b) Adjetivos qualificadores dimensionadores: predicam o substantivo /contável/, 

atribuindo-lhe traços de dimensão horizontal (largo, comprido), vertical (alto, fundo, 

curto).  

 

 

(c) Adjetivos qualificadores graduadores: predicam substantivos /+graduáveis/, /-

concretos/, /-contáveis/, de processo, estado, relação, cujas propriedades eles graduam 

para mais (intensificadores) ou para menos (atenuadores). Exemplo: tem uma 

                                                
28  Castilho (2010) postula, ainda, três subclasses de modalizadores, a saber: epistêmicos, deônticos e 

discursivos. Como, em nossa pesquisa, essa subdivisão não é relevante, não a consideraremos em nossa 

análise de dados. 
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diferença vamos dizer grande. (p.527) 

 

(d) Adjetivos qualificadores aspectualizadores: selecionam substantivos deverbais, aos 

quais atribuem traços de imperfectividade ou de perfectividade, como vemos 

respectivamente em: A bolsa de valores sofreu uma queda lenta na última semana; 

aqueles assuntos que não provocam em mim um interesse momentâneo muito grande.   

 

Por fim, os adjetivos quantificadores são aqueles que modificam a extensão dos 

substantivos. Quando quantificamos por meio do adjetivo, adicionamos ou subtraímos traços 

semânticos de um conjunto. Dessa forma, essa classe de adjetivos possui duas subclasses 

semânticas (CASTILHO, 2010: 529): 

 

(e) Adjetivos quantificadores aspectualizadores iterativos: pluralizam o estado de coisas 

descrito pelos substantivos deverbais. Exemplo: Aqui a saída 

normal/habitual/semanal é nas quintas-feiras.  

 

(f) Adjetivos quantificadores delimitadores: afetam a extensão da classe-escopo, que 

passa a restringir-se a uma perspectiva específica, genérica ou dada por determinado 

domínio do conhecimento. Exemplo: A filosofia grega foi um dos componentes 

essenciais do cristianismo. 

 

Azeredo (2008) também afirma que os adjetivos pertencem a duas subclasses, de acordo 

com a natureza da respectiva significação.  Segundo o autor, certos adjetivos designam 

conteúdos de existência objetiva, que funcionam como propriedades classificatórias dos seres 

e coisas a que se referem: energia solar, viagem marítima, época imperial. Tais adjetivos, 

derivados de substantivos, são chamados adjetivos de relação.   

 Já os adjetivos qualificadores são aqueles que expressam noções referencialmente 

variáveis ou decorrentes de opinião: passagem estreita, bancos confortáveis, dentes fortes. O 

autor ressalta que esses adjetivos aceitam gradação, de forma que podemos dizer: passagem 

muito estreita, bancos pouco confortáveis, dentes fortíssimos.  

Azeredo explica que o sintagma adjetivo pode ser básico, quando seu núcleo é um 

adjetivo (árvores antigas) ou derivado, quando assume a forma de um sintagma 

preposicionado (anel de ouro). Esse último ocorre obrigatoriamente após o substantivo: casa 
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de tijolos, bola de borracha, cesto de vidro. A coocorrência dos dois sintagmas adjetivos - 

básico e derivado - está condicionada à estruturação do significado do SN. Então, enquanto 

carro italiano de passeio varia livremente com carro de passeio italiano, o mesmo não ocorre 

com um pedaço de cabrito assado e um pedaço assado de cabrito, visto que um pedaço de 

cabrito assado apresenta duas leituras - [um pedaço] [de cabrito assado] e [um pedaço de 

cabrito] [assado] - ao passo que um pedaço assado de cabrito só admite a segunda leitura. 

Acreditamos que essa dupla possibilidade de leitura mencionada por Azeredo aconteça 

pelo fato de um pedaço de cabrito ser uma construção partitiva, isto é, por envolver uma 

relação parte-todo entre SN1 e SN2, o que não ocorre com carro de passeio.  

Apesar de classificarem e nomearem diferentemente as classes de adjetivos, Castilho, 

Azeredo e outros autores reconhecem uma diferença no comportamento semântico dessa 

categoria gramatical e que a colocação do adjetivo no SN pode possibilitar leituras distintas e, 

em alguns casos, ambíguas.  

Na abordagem da Gramática de Construções, que adotamos aqui, observar a semântica 

dos adjetivos é de fundamental importância para nossa pesquisa, já que o sentido de um 

elemento depende do sentido da construção como um todo. Se os elementos adquirem sentido 

uns em relação aos outros, faz sentido que um adjetivo qualificador, como novo/velho, seja 

mais aceito em uma construção qualitativa do que em uma construção quantitativa.  

 

Vejamos um exemplo: 

 

(54) (?) Ele bebeu duas xícaras novas de café. 

(55) Ele quebrou duas xícaras novas de café. 

 

A construção qualitativa (55) parece permitir a inserção de um adjetivo de caráter 

qualitativo polar modificando o SN1 (xícaras), o que parece ser inaceitável na construção 

quantitativa (54). Vejamos agora outros exemplos: 

 

(56) Ele bebeu duas xícaras grandes de café. 

(57) Ele quebrou duas xícaras grandes de café.  

 

   Nesse caso, as duas construções parecem aceitar a inserção de um adjetivo 

qualificador dimensionador (grande) modificando o SN1 (xícara). Testes dessa natureza 
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podem indicar que a construção qualitativa parece ser menos restritiva em relação à inserção 

de adjetivos entre os nomes. Já a construção quantitativa parece ser mais restrita no que tange 

à inserção de um elemento entre SN1 e SN2. Isso se dá, provavelmente, porque a ideia de 

dimensão aparece também na interseção qualidade-quantidade, como podemos ver em 

exemplos do tipo Ele é meu grande amigo. Nesse caso, grande, adjetivo dimensionador, de 

medida, passa a ser usado como qualificador, aproximando-se de adjetivos como bom, ótimo, 

etc. 

Podemos verificar que as duas construções aceitam a inserção de um adjetivo, no 

entanto surgem algumas questões que buscaremos responder sempre que possível, na análise 

dos nossos dados: 

 

(a) Quais as propriedades semânticas dos adjetivos que podem ser inseridos na construção 

quantitativa? E na qualitativa? 

(b) A construção qualitativa é semanticamente mais abrangente do que a quantitativa?  

 

 

Outra propriedade formal que pode diferenciar as duas construções é a presença de 

especificadores na margem esquerda da construção, isto é, antecedendo o SN. Na construção 

um litro de leite, por exemplo, temos um quantificador definido (numeral) antecedendo a 

construção.  

Analisaremos, em relação às duas leituras, qualitativa e quantitativa, quais 

especificadores podem estar relacionados com cada um dos padrões construcionais. Para isso, 

observaremos as seguintes categorias de especificadores: 

 

(i) Presença/ausência de artigo definido  

(ii) Presença/ausência de artigo indefinido 

(iii) Presença/ausência de numeral 

(iv) Presença/ausência de pronome possessivo 

(v) Presença/ausência de pronome demonstrativo 

(vi) Ausência de especificador 

 

Os dados encontrados foram organizados de acordo com a presença de determinado 

especificador ou sua ausência, como podemos analisar a seguir:  
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Artigo definido a latinha de anchovas 

a garrafa de champanhe 

os potes de coalhada 

 

Artigo indefinido uma garrafa de vinho 

 

Numeral cinco caixas de champanhe 

oitenta caixas de Chivas Regal 

uma taça de champanhe 

um copo de água 

 

Pronome possessivo - 

Pronome demonstrativo -  

Ausência de especificador Lata de ervilha 

Garrafas de champanhe 

vidrinhos de remédios 

 

 

Quadro 3: Dados de acordo com a presença/ausência de especificadores 

 

 

Os trabalhos citados nessa revisão contribuíram para o entendimento de nosso objeto de 

estudo. A partir de Alonso (2010), observamos as propriedades que caracterizam as 

construções binominais quantitativas e pudemos postular a hipótese de que os construtos 

analisados na presente pesquisa, quando mapeados em construções quantitativas, também 

implicariam a propriedade da plexidade. Por outro lado, em Alonso e Fumaux (inédito), foi 

possível verificarmos, a partir da divisão das construções binominais qualitativas em 

mesoconstruções, que um dos subtipos de mesoconstruções poderia potencialmente significar 

qualidade ou quantidade, ao passo que outros subtipos se enquadravam em ou outro sentido.  

Utilizamos-nos dos níveis de construções postulados por Traugott (2008) para a análise 

dos corpora da pesquisa. E de acordo com o postulado pela autora, também foi possível 

verificar nesta pesquisa, com a análise dos corpora, que a atração semântica ocorre no nível 
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da mesoconstrução, já que a depender do contexto, a macroconstrução SN1 de SN2, pode ser 

mapeada em construções qualitativas e quantitativas.  

As contribuições de Azeredo (2008), Castilho (2008), e Mira Mateus (2003) também 

foram fundamentais para entendermos a natureza dos nomes que compõem a construção, 

assim como o comportamento dos elementos circundantes da construção, como 

especificadores e adjetivos.  Em consonância com Mira Mateus (2003), também observamos 

uma alternância de núcleos na construção binominal, a depender da semântica da mesma.  
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3. METODOLOGIA  

 
 

 Este capítulo divide-se em duas seções. Na primeira, teceremos algumas considerações 

sobre gêneros e sequências textuais. Abordaremos também a crônica, gênero escolhido, 

inicialmente, para uma análise qualitativa. Na seção seguinte, serão detalhados os 

procedimentos metodológicos e as etapas de que lançamos mão para a realização da análise. 

 

 

3.1. Gêneros e sequências e textuais 

 

 

Defende-se que as construções em foco podem flutuar entre os domínios da quantidade 

e da qualidade, de acordo com o contexto em que estão sendo usadas. Dessa forma, a escolha 

do gênero “crônica” revela nossa preocupação em observar as construções em sequências 

textuais variadas. 

Em virtude da variação terminológica em relação aos gêneros e sequências textuais, faz-

se necessário escolher uma orientação dentro da literatura, já que não se coloca como foco 

deste estudo uma discussão detalhada sobre o assunto. Nesse sentido, trabalharemos com a 

caracterização dos gêneros orais e escritos na perspectiva de Bakhtin (2003), e com a noção 

de sequência textual de Adam (1992). 

Não precisamos inventar uma nova forma de compor um texto a cada nova situação de 

comunicação cotidiana, já que certas formas construídas ao longo da história permanecem 

relativamente estáveis. A esses tipos relativamente estáveis de enunciados, Bakhtin (op.cit) dá 

o nome de gêneros do discurso. Sobre isso, o autor afirma:  

 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso.  (BAKHTIN, 2003: 262) 

 

Ele salienta a grande heterogeneidade dos gêneros (orais e escritos), a depender da 

função da situação, da posição social e das relações pessoais entre os participantes da 

comunicação, e aponta três elementos ligados aos enunciados como um todo: 

 

(i) Conteúdo temático 

(ii) Estilo 

(iii) Construção composicional 
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Considerando o gênero em foco neste trabalho, constata-se que ele apresenta como 

conteúdo temático fatos do cotidiano ou de uma realidade social, política e cultural, com uma 

reflexão ou comentário do autor acerca do assunto. Por isso, caracteriza-se pela subjetividade. 

Segundo Costa (2008), no que tange ao estilo, é um texto breve, simples, com marcas típicas 

da oralidade e de interlocução direta com o leitor. Vejamos um trecho do nosso corpus em que 

o autor parece se dirigir ao leitor e indagá-lo sobre algumas questões: 

 

(58) “Como eu faço pra ligar pra fora? Esses hotéis modernos... Espera um pouquinho. O que 

eu estou fazendo num hotel? Fui dormir ontem à noite na minha cama e acordo numa cama de 

hotel? Ou não foi ontem à noite, já se passaram dias e eu é que não me lembro?” 

(VERÍSSIMO, 2011:23) 

 

Bakhtin (2003) afirma que todo enunciado, oral ou escrito, primário ou secundário
29

, 

pode refletir a individualidade do falante ou de quem escreve. É interessante observamos a 

questão do estilo individual em relação ao gênero supracitado, já que nem todos os gêneros 

manifestam essa individualidade da mesma forma. Podemos perceber que a crônica está mais 

propícia ao reflexo da individualidade, já que não possui uma organização estrutural própria, 

permitindo maior liberdade para a expressão da individualidade do autor.  

 O autor define, ainda, o estilo de linguagem como “estilo de gêneros de determinadas 

esferas da atividade humana e da comunicação” (BAKHTIN, 2003: 266). Uma função 

(técnica, oficial, cotidiana) gera determinado gênero, isto é, determinado tipo de enunciado 

relativamente estável.  

Em virtude dos avanços tecnológicos e culturais, o número de gêneros em uma 

sociedade é, a princípio, ilimitado. Marcuschi (2002: 19) ressalta que os gêneros são 

altamente dinâmicos e surgem conforme as necessidades e atividades sócio-culturais, assim 

como pelas inovações tecnológicas. Basta verificar a diferença na quantidade de gêneros 

textuais existentes hoje em relação a sociedades anteriores a comunicação escrita. 

O mesmo não ocorre com as sequências textuais, que são mais estáveis e abrangem um 

número limitado, são elas: narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa e dialogal. Tais 

                                                

29 Para o autor, gêneros primários (ou simples) formam-se “nas condições da comunicação discursiva imediata.” 

(p.263). Por exemplo, determinados tipos de diálogo oral – de salão, íntimo, filosófico etc. Os gêneros 

secundários (ou complexos) “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

muito desenvolvido e organizado.” (p. 263), como os gêneros literários, publicísticos, científicos.  
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categorias constituem sequências linguísticas no interior dos gêneros, não sendo textos 

empíricos. Bronckart (1999) salienta que 

 
Essas diferentes sequências podem ser combinadas em um texto, em várias 

modalidades (encaixamento hierárquico, mesclas, etc), e é da diversidade das 

sequências e da diversidade de suas modalidades de articulação que decorre a 

heterogeneidade composicional da maioria dos textos.  (BRONCKART, 1999: 

219) 

 

Marcuschi (2002) fala sobre a heterogeneidade tipológica
30

 do gênero. Nesse sentido, a 

crônica é um texto tipologicamente variado, ou seja, nele se realizam dois ou mais tipos 

textuais. Adam (1992) afirma que as sequências textuais são formas de composição textual e 

propõe algumas características próprias de cada uma delas. Cada uma dessas sequências 

apresenta um conjunto de características no que tange à escolha lexical, uso de tempos 

verbais, à estruturação, dentre outros elementos.  

 

3.1.1. O gênero crônica  

   

Jorge de Sá (2005), em seu livro A crônica, cita a carta de Pero Vaz de Caminha a D. 

Manuel e ressalta a sua importância para a estruturação do nosso processo literário, dizendo 

que Caminha, a partir da observação direta, recria com arte tudo que registra no contato com 

os índios. Dessa forma, estabeleceu o princípio básico da crônica: registrar o circunstancial.  

Com isso, Sá afirma que a literatura brasileira nasceu da crônica, impulsionada por um 

descobrimento.  

Dos tempos de Caminha até nossos dias, a crônica perdeu a extensão, mas Sá indica que  

 

conservou a marca de registro circunstancial feito por um narrador-repórter 

que relata um fato não mais a um só receptor privilegiado como el-rei D. 

Manuel, porém a muitos leitores que formam um público determinado. 

(SÁ, 2005: 7) 

 

  

A imagem do narrador-repórter teria surgido pelo fato da crônica ser a soma do 

jornalismo com a literatura. Com isso, apresenta a aparente simplicidade da reportagem, mas 

também explora as potencialidades da língua, com construções que provoquem significações 

variadas.   

                                                
30 Segundo Marcuschi (op.cit), cabe diferenciar a heterogeneidade tipológica (um gênero com a presença de 

vários) da intertextualidade intergêneros (um gênero com a função de outro).  
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O autor aponta para o fato de que, na França, a crônica aparecia em uma seção chamada 

folhetim onde eram publicados textos basicamente informativos, como pequenos artigos, 

ensaios breves etc. No Rio de Janeiro, Paulo Barreto foi o responsável por dar uma nova 

roupagem à crônica, incorporando traços ficcionais ao texto. Assim, a crônica perdeu a 

estrutura folhetinesca, deixando a dimensão de relato formal.   

Pelo fato de ter surgido no jornal, a crônica assume certa transitoriedade, dirigindo-se a 

leitores apressados que não tinham muito tempo para dedicar-se à leitura. Daí decorre o fato 

de sua linguagem aparentar ser algo solto, desestruturado, lembrando a conversa entre amigos. 

No entanto, tal coloquialismo ganha status de um diálogo entre o cronista e o leitor, “a partir 

do qual a aparência simplória ganha sua dimensão exata.” (SÁ, 2005:11)  

Com o tempo, a crônica passa a ser publicada também em livros. Nesse suporte, há uma 

nova relação do leitor com o texto, pois este perde a referência com as outras matérias, 

ganhando maior independência, cabendo ao leitor recorrer a seus conhecimentos prévios e 

buscar em seu próprio imaginário todas as significações possíveis. 

Sobre a publicação da crônica em jornais, Sá diz que   

 
 

Basta-nos, porém mostrar que a interpretação, nesse caso fica ligada a página 

como um todo. Quando for publicada em livros, teremos que observar o novo 

contexto e suas prováveis significações novas. (SÁ, 2005: 83) 

 

Além disso, para este autor, essa mudança de suporte causa um novo direcionamento, já 

que o leitor do jornal é mais apressado, enquanto o público do livro seria mais seletivo e 

reflexivo. Por vezes, o leitor é o mesmo, a atitude diante do texto é que se altera. Ele afirma 

que com essa passagem, a crônica sai ganhando, pois as possibilidades de leitura e a riqueza 

do texto se ampliam. Além disso, há uma relação mais estreita e intensa entre cronista e leitor.   

 Em virtude do que foi visto, percebemos que a crônica é um texto curto, com uma 

linguagem próxima ao leitor, mas sem perder a poeticidade da literatura. Nesse texto, o 

escritor faz suas observações, recria a realidade, sem a preocupação de ser fiel a ela.  

 Gancho (2004) afirma que a crônica é um texto híbrido e, por isso, nem sempre 

apresenta uma narrativa completa. Neste gênero, pode-se contar, comentar, descrever e 

analisar. Trata-se de um texto leve e que geralmente apresenta temas do cotidiano.  

 Veríssimo, no livro Em algum lugar do paraíso, analisa momentos cruciais de nossas 

vidas, como o começo e o fim do amor, o desgaste gerado pelo tempo, o acaso que pode nos 

surpreender ou fazer tudo ruir. Ele também nos faz pensar sobre o que poderia ter sido e o que 

nunca aconteceu, sempre com um tom bem-humorado acerca da fragilidade humana.  
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Na crônica “Versões”, por exemplo, o personagem investiga suas escolhas, o que 

poderia ter acontecido se ele tivesse começado aquele curso, se tivesse dito algumas palavras 

em determinado momento, se tivesse chegado antes. 

 

(59)“— Você hesitou entre sair e não sair do gol. Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em 

desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. — Como é que você sabe? — 

Eu sou você, se tivesse saído do gol. Não só peguei a bola como me mandei para o ataque 

com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo.” 

(VERÍSSIMO, 2011: 11) 

 

Como podemos verificar, Veríssimo aborda as fragilidades humanas em um texto 

divertido, simples e direto, mas não deixando de perpassar tantas nuances da complexidade 

humana. Esse gênero caracteriza-se, portanto, por ser “a expressão jornalístico-literária da 

necessidade de não desistir de ser e sentir. A crônica é o samba da literatura.” (COSTA, 2008: 

73) 

 

 

 

3.2. Procedimentos de análise 

 

 

Passamos, agora, a explicitar as etapas de que lançamos mão para a análise dos 

construtos em foco. Neste trabalho, cujo principal objetivo é analisar a flutuação de sentido 

quantidade-qualidade em construtos do tipo SNI de SN2, tomamos como primeiro passo a 

coleta das construções em foco em um livro do gênero “crônicas”, intitulado Em algum lugar 

do Paraíso. O livro é composto por 41 crônicas em que o autor aborda situações cotidianas e 

questionamentos atemporais que permeiam a experiência humana, como o amor, o tempo e a 

morte. As narrativas são contadas em um tom informal e com certa dose de humor, como 

podemos ver no trecho abaixo, em que Veríssimo traz uma reflexão sobre a questão do tempo, 

resgatando Adão e Eva:  

 

[…] mas feliz era Adão, o primeiro homem. Não porque estava no jardim do 

Paraíso, com tudo em volta para saciar sua fome e sua sede, mas porque não 

sabia do tempo e da morte. 
Vivia num eterno presente, num eterno domingo. O que vinha depois da 

passagem da sombra da noite não era o dia seguinte, era o mesmo dia, ou até 
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o dia anterior, quem se importava? Adão, sozinho no Paraíso, era um homem 

feliz porque era um homem sem datas. 

Mas quando Deus colocou Eva ao lado de Adão, a primeira coisa que ela 
perguntou, ainda úmida da criação, só para puxar assunto, foi: “Que dia é 

hoje?”, e ele sentiu que sua paz terminara. (VERÍSSIMO, 2011:7) 
 

 

  O fenômeno estudado é amplamente encontrado nos mais diferentes gêneros textuais, 

no entanto concentramos nossa análise no gênero “crônica”, pelo fato de ele apresentar como 

conteúdo temático fatos do cotidiano. Muitos exemplos de construtos em análise, como 

garrafa de vinho e taça de champanhe, apresentam nomes que fazem referência a objetos do 

dia a dia, como garrafa, taça. Além disso, trata-se de um gênero híbrido - a crônica apresenta 

em sua composição sequência textual variada –, o que parece favorecer o aparecimento das 

construções em foco. Apesar de haver certa tendência à narração no corpus escolhido, a 

composição do gênero em foco conta com sequências textuais variadas. Vejamos um 

exemplo:  

 

(60) “- Quer dizer que eu vou conhecer o seu famoso suflê de queijo? 

  - Espero que ele não decepcione. Sabe como é suflê.  

  - Me disseram que o seu nunca falha. 

  - Bom, até hoje ninguém se queixou. 

  Duplo sentido, mas com classe. O script continua funcionando 

  - Posso lhe oferecer uma panhe de chamtaça? Quer dizer, uma taça de champanhe?”  

     [...] 

  - Obrigado.” (VERÍSSIMO, 2011: 70) 

 

 

Essa sequência textual apresenta como conteúdo temático o suflê de queijo. Além 

disso, caracteriza-se como dialogal, visto que há uma interação verbal entre dois 

interlocutores e são apresentados segmentos estruturados em turnos de fala. Esta fase da 

interação pode ser considerada de transacional
31

, ou seja, uma fase de troca de turnos entre as 

duas sequências fáticas: a de abertura (Quer dizer que eu vou conhecer o seu famoso suflê de 

queijo?) e a de encerramento (Obrigado.).  

 

                                                
31 Adam (1992) divide a sequência dialogal em duas: as fáticas e as transacionais. As fáticas têm a função de abrir 

e fechar a interação; e as transacionais compõem o corpo da interação.  
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Nesse sentido, o corpus escolhido para uma análise qualitativa prévia dos dados reflete 

nosso interesse em trabalhar com o uso, com dados reais
32

, já que não postulamos a existência 

de uma gramática pronta, acabada; ao contrário, acreditamos que os eventos de uso são 

fundamentais para a continuidade da estruturação do sistema, já que representam tanto o 

output do sistema do falante, como fornecem o input para os sistemas de outros falantes. Esse 

mecanismo, que tem como base o uso, ocasiona reanálises, analogia e outros processos que 

geram alterações e extensões no emprego de expressões linguísticas. Os novos usos que 

ocorrem como consequência desse processo podem ter um aumento na sua frequência e ser 

incorporados ao sistema.  

Em seguida, a fim de ver o que é mais caracterizador (aspectos mais recorrentes) desse 

grupo de construtos, bem como os fatores que permitem que os construtos sejam mapeados 

ora pela mesoconstrução qualitativa, ora pela mesoconstrução quantitativa, partimos para uma 

análise quantitativa de dados. Para tanto, partiu-se da análise qualitativa, quando se obteve, 

dos construtos encontrados, seis microconstruções, ou seja, seis padrões de combinações 

binominais com distintos itens lexicais preenchendo SN1 e mantendo com SN2 uma relação 

potencialmente ambígua, ou seja, uma relação em que, a depender do contexto, pode ser 

interpretada como qualitativa ou quantitativa. Essa primeira fase da análise de dados foi muito 

importante, tendo em vista que, a partir dela, da literatura sobre o assunto e dos pressupostos 

básicos da perspectiva teórica adotada, foi possível traçar as hipóteses deste trabalho. 

Entretanto, conforme se viu na descrição das hipóteses e dos objetivos geral e 

específicos da pesquisa, era preciso olhar uma quantidade maior de dados para verificar/ 

confirmar os fatores responsáveis pela leitura qualitativa ou quantitativa dos construtos 

binominais. Para tanto, tomou-se o seguinte procedimento: partimos dos resultados da análise 

qualitativa e fizemos uma busca online no Corpus do Português pelos construtos relacionados 

às microconstruções xícara de SN2, garrafa de SN2, potes de SN2, etc., que já tinham um 

construto aparecendo na análise dos dados do livro de crônicas mencionado. Assim, em vez 

de chegar a diferentes conclusões somente a partir dos exemplos do livro de crônicas, 

identificamos os fatores relevantes para a leitura qualitativa e para a leitura quantitativa por 

meio de um número grande de construtos para cada microconstrução selecionada. Por 

exemplo, no livro, aparece 1 exemplo de garrafa de SN2; no Corpus do Português aparecem 

                                                
32 Apesar de não estarmos trabalhando com o uso espontâneo, isto é, com a fala, o gênero escolhido para análise 

apresenta marcas típicas da oralidade.  
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71dados
33

, o que nos garante observar os fatores que contribuem para o cumprimento dos 

objetivos da pesquisa. 

 Após a coleta dos dados, utilizamos o programa Access para a criação do banco de 

dados e, em seguida, o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que 

possibilitou não só a obtenção da frequência de ocorrência de cada um dos tipos encontrados, 

como também o cruzamento das propriedades estabelecidas como parâmetros de análise.  

Para explicarmos o uso das construções binominais, controlamos os seguintes fatores: 

 

a) Frequência de cada padrão binominal 

b) Tipo semântico do verbo 

c) Elemento à esquerda de SN1 

d) Modificador à esquerda de SN2 

 

Foram feitos também alguns cruzamentos, relacionando os fatores (b), (c) e (d) com a 

leitura qualitativa ou quantitativa, a fim de observamos as propriedades formais que servem 

de pistas para a interpretação qualitativa e quantitativa. Ressaltamos aqui que o sentido da 

construção não é dado, mas é construído a partir do contexto, no curso de uma interação.  

Lembramos que os objetivos e as hipóteses específicas foram apresentados na Introdução e 

serão retomados no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Para a presente pesquisa coletamos apenas as 30 primeiras ocorrências de cada padrão em análise. Alguns 

padrões apresentavam muitas ocorrências e outros possuíam poucos exemplares. Como buscávamos inicialmente 

ter uniformidade na quantidade de dados de cada um dos padrões analisados, realizamos esse recorte.  
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo terá duas seções. Na primeira apresentaremos uma análise qualitativa dos 

construtos encontrados no livro Em algum lugar do paraíso, e na segunda seção 

apresentaremos os resultados estatísticos da frequência de cada padrão encontrado e dos 

cruzamentos entre as leituras qualitativa e quantitativa e os outros fatores supracitados.  

 

4.1- Análise prévia das construções binominais  

  

Nesta seção, faremos uma análise qualitativa dos dados com base na literatura sobre 

Linguística Funcional Centrada no Uso e, sobretudo, a partir das análises apresentadas por 

Alonso (2010) e Alonso e Fumaux (inédito). A partir dessa análise apresentaremos as 

construções que apareceram no livro de crônicas, analisando os fatores formais, semântico-

pragmáticos e cognitivos. Buscamos, com isso, atingir o objetivo geral desta pesquisa, a 

saber: investigar as propriedades de um conjunto de construtos que podem ser mapeados em 

construções binominais ora quantitativas ora qualitativas.  

 

Passemos agora aos dados do corpus, observando as propriedades dos construtos que 

estamos analisando aqui: 

 

(61) “Decidiram suspender a partilha dos discos antes de se atracarem e rolarem,  rosnando e 

trocando insultos, pelo carpete. Ele foi até a janela, respirar fundo. Ela foi examinar os fundos 

de armário para ter certeza de que não estavam esquecendo de nada. Foi quando ela deu com 

a garrafa de champanhe.” (VERÍSSIMO, 2011: 46)  

 

Ao longo da leitura do trecho o narrador nos fornece pistas linguísticas (como a 

descrição das ações dos personagens, o uso do advérbio de tempo quando) que valorizam o 

continente e não o conteúdo. Percebemos que o foco recai sob o continente, já que a garrafa 

passa a ser um referente no espaço e se encontra nos fundos do armário. Além disso, a 

construção encontra-se determinada pelo artigo definido a. Dessa forma, a construção 

binominal destacada recebe leitura qualitativa, tendo garrafa como núcleo, podendo ser 

transcrita como em: 
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a) [uma [garrafa] de champanhe].  

 

(62) “Existem várias histórias de garrafas lançadas ao mar com um bilhete dentro. Eu mesmo 

certa vez coloquei um bilhete dentro de uma garrafa e larguei no mar. [...] Ficou famoso o 

caso do navegador português que mandava telegramas dentro de vidrinhos de remédios, para 

chegar mais rápido.” (Veríssimo, 2011: 133) 

 

(63) “E do outro, brasileiro, que escreveu um bilhete pedindo socorro, rasgou o bilhete em 

vários pedacinhos, colocou cada pedacinho dentro de uma garrafa e mandou cada garrafa 

numa direção para aumentar suas chances de ser salvo. E do outro que usou uma garrafa de 

vinho para mandar um bilhete e uma meia garrafa para mandar um P.S. E o náufrago prolixo 

que só mandava garrafão?” (VERÍSSIMO, 2011: 133) 

 

(64) “Você pode imaginar variações para esta história. Garrafas de champanhe começam a 

dar na praia, em sucessão. Cada uma com um bilhete dentro.” (VERÍSSIMO, 2011: 133) 

        

Nos três exemplos acima, o interlocutor está descrevendo histórias em uma ilha deserta 

e mostra como as pessoas faziam para serem localizadas. Em (62), o uso da expressão dentro 

de orienta para a leitura qualitativa, pois acessa o esquema imagético DENTRO-FORA, que 

reflete o domínio do contêiner. Assim, os vidrinhos de remédios são vistos como contêineres 

dentro dos quais os telegramas eram enviados. Em (63), o verbo usar antes da construção e o 

fato dele ter utilizado a garrafa como meio para enviar um bilhete, relacionar a garrafa com o 

tamanho da mensagem e afirmar que as garrafas começaram a aparecer na praia apontam para 

a leitura qualitativa, pois o vidrinho e a garrafa passam a ser vistos como objetos. Nesse 

exemplo, ocorre a presença do artigo indefinido uma antes da construção. 

Em (62), (63) e (64) o foco está no vidrinho e na garrafa, respectivamente e temos as 

seguintes construções: 

 

a) [[vidrinhos] de remédios],  

b) [uma [garrafa] de vinho] e  

c) [uma [garrafa] de champanhe].  
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(65) “E Guizael propôs um negócio ao homem estranho. Uma parceria na venda. Ele 

multiplicaria os potes de coalhada, e os pães, e os peixes, e transformaria a água em vinho, e 

Guizael economizaria na farinha dos pães e no leite da coalhada, e não dependeria dos seus 

fornecedores de peixes e de vinho.” (VERÍSSIMO, 2011: 79) 

 

Neste exemplo, retoma-se o episódio bíblico da transformação e multiplicação do 

alimento. Nesse caso, os potes de coalhada representam uma quantidade tal de coalhada, que, 

acompanhada dos demais alimentos, será multiplicada. O termo pote é interpretado como uma 

quantidade X de coalhada, a saber: aquela que cabe no pote. Essa quantidade é a que será 

multiplicada.  

Esse sentido, assim como os de outras construções quantitativas, parece estar 

associado à ideia do contêiner, relacionada ao esquema imagético DENTRO-FORA, a partir 

do qual se toma o conteúdo pelo continente. A construção apresenta o artigo definido os como 

especificador e possui como núcleo coalhada, podendo ser transcrita como: 

 

a) [os potes de [coalhada]].  

 

(66)  “ - Quer dizer que eu vou conhecer o seu famoso suflê de queijo? 

          - Espero que ele não decepcione. Sabe como é suflê.  

          - Me disseram que o seu nunca falha. 

          - Bom, até hoje ninguém se queixou. 

          Duplo sentido, mas com classe. O script continua funcionando. 

            - Posso lhe oferecer uma panhe de chamtaça? Quer dizer, uma taça de champanhe?”  

          [...] 

         - Obrigado.” (VERÍSSIMO, 2011: 70) 

 

(67) “E Guizael agradeceu a Deus por ter levado o homem a Cafarnaum, e ofereceu comida 

ao homem estranho: pão, peixe, coalhada e um copo de água. E Guizael piscou um olho para 

o homem estranho, e disse: podes transformar esta água no que quiseres, para acompanhar o 

jantar.” (VERÍSSIMO, 2011: 79) 
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Em (66) e (67), o frame ativado pelo verbo oferecer e contexto de comida fornecem a 

base motivadora para a interpretação da cena descrita. Nos dois casos, o foco está no conteúdo 

e não no continente. Além disso, em (66), o MCI de recepção em casa, que envolve receber 

convidado para jantar/almoçar e em (67), o MCI bíblico, que envolve multiplicação de 

alimentos, orientam a leitura quantitativa das construções.  

  Ademais, não faria muito sentido nesses contextos alguém oferecer um tipo de taça ou 

um tipo de copo, mas sim o conteúdo deles, o champanhe e a água, respectivamente, que 

seriam os núcleos das construções. As construções apresentam como especificador os 

numerais uma e um, respectivamente. Estas poderiam ser transcritas como:  

 

a) [uma taça de [champanhe]] e  

b) [um copo de [água]].  

 

 

(68) “ - Bem... 

       -  Quié, Luiz Otávio. 

       - Não estou encontrando a marca de ervilhas que você pediu. 

       - É uma lata verde, Luiz Otávio. Procura bem que você acha. 

       - Lata de ervilha, aqui, só tem... Deixa ver. Pode ser esta? Dabeng? 

       - Dabeng?!” (VERÍSSIMO, 2011: 27) 

 

 

Neste trecho, parece que duas pessoas estão conversando pelo telefone e uma delas está 

no supermercado. A esposa, com base em um cenário imaginado, dá informações para que o 

marido, que está no supermercado, possa encontrar a lata de ervilha. Assim, percebemos que, 

a partir do espaço base, é criado outro espaço mental (estado de representação), fornecendo 

bases diferentes para o estabelecimento da referência, o que se comprova pelo uso dos 

advérbios de lugar aqui, na seção de enlatados nacionais.  

Em seguida, para facilitar a busca e direcionar a atenção de Luís Otávio, colocando a 

lata de ervilha em foco e deixando as outras "à sombra", a esposa dá uma característica à lata, 

dizendo que ela é verde. Aqui, a construção assume valor qualitativo e o foco está na lata que 

se torna o núcleo da construção, como vemos em [[lata] de ervilha]. Nessa construção não há 

especificador antecedendo a construção. 
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(69) “ - Epa! Olha o que tem aqui. Anchovas norueguesas. Lembra, bem? 

         - Lembro, Luiz Otávio. Lembro. Mas sai da seção de importados e compra o que eu 

pedi. 

        -  Sabe que a latinha de anchovas continua igualzinha à que a gente comprava? 

        - Que bom. Mas não é mais para o nosso bico.  

         - Lembra quando a gente comia as anchovas com pão, e aquele vinho português que eu 

descobri? 

        - Sabe de uma coisa? Vou levar as anchovas.” (VERÍSSIMO, 2011: 27) 

 

Aqui, entende-se que o que está em jogo é o objeto latinha de anchovas e não a 

quantidade de anchovas em si. Esse objeto encontra-se determinado, na construção, pelo 

artigo definido “a”
34

 e, além disso, encontra-se em uma construção predicativa, com um verbo 

copulativo (continua) seguido de SN, com a relação gramatical de predicativo do sujeito, que 

fornece uma característica à lata (igualzinha).  

Neste exemplo, também se observa que o objeto latinha de anchovas vai funcionar 

como gatilho para a ativação de toda uma gama de sentidos compartilhados pelos 

personagens, o que demonstra que os sentidos não estão circunscritos às palavras, mas que 

são enciclopédicos e estruturados em termos de um frame rico. Esses sentidos, então, 

orientarão a interpretação da construção. Nesse caso, o foco recai sobre a latinha, e teríamos a 

construção [a [latinha] de anchovas]. 

 

(70) “Estou numa ilha deserta, só eu e oitenta caixas de Chivas Regal que sobraram do 

naufrágio. Por favor, não mande ajuda.” 

Você pode imaginar variações para esta história. Garrafas de champanhe começam a dar na 

praia, em sucessão. Cada uma com um bilhete dentro. (VERÍSSIMO, 2011: 133) 

 

(71) “Estou numa ilha deserta com uma palmeira e cinco caixas de champanhe. Acendi uma 

fogueira para poderem me localizar. Por favor mandem ajuda.  

 

                                                
34 O fato de essa construção qualitativa ser precedida pelo artigo definido “a”, não exclui a possibilidade de uma 

construção quantitativa vir precedida pelo mesmo artigo. Poderíamos ter, por exemplo, a frase: Ele comeu a 

latinha de anchovas rapidamente. No entanto, nesse caso, outras propriedades orientariam a leitura quantitativa, 

como, por exemplo, o frame aberto pelo verbo comer.  
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O 13° bilhete diz: 

 

     "Estou numa ilha deserta com duas palmeiras e quatro caixas de champanhe.  Acendi uma 

fogueira para poderem me localizar. Por favor, mandem ajuda." 

     

      O 24° bilhete diz: 

          "Estou numa palmeira deserta com duas ilhas, três caixas de champanhe e a Demi 

Moore. Acendi uma ajuda para me localizar. Por favor mandem fogueira.” (VERÍSSIMO, 

2011: 133) 

         

 

     A princípio pensamos que o narrador está se referindo às caixas de champanhe 

(objeto), mas depois percebemos que ele está falando da bebida, tanto que a quantidade da 

bebida (caixa) vai diminuindo de acordo com os bilhetes, há uma gradação e conforme as 

caixas de champanhe diminuem, ele troca a ordem das palavras na frase, sugerindo que o 

narrador está ficando embriagado. Todas as instâncias da construção são antecedidas por 

numeral, o que favorece a leitura quantitativa das construções. Dessa forma, apresentam SN2 

como núcleo, como vemos em:  

 

a) [cinco caixas de [champanhe]]. 

 

Consideramos que as construções de uma língua são pares de forma e função. Sendo 

assim, a descrição das mesmas deve considerar a forma e o contexto semântico-pragmático 

para a construção do sentido. Dessa forma, buscamos, na análise feita com os construtos em 

foco, integrar os aspectos sintáticos, semântico-pragmáticos e cognitivos. 

A partir dessa análise qualitativa dos dados encontrados no livro Em algum lugar do 

paraíso, com base na Linguística Funcional Centrada no Uso, observamos, em relação à 

forma, que houve uma alternância de núcleo na construção, a depender do contexto. Além 

disso, percebemos que a presença e a natureza dos elementos circundantes, como 

especificadores, verbos e adjetivos, estariam relacionadas com cada uma das leituras: 

qualitativa ou quantitativa.  

Observamos, também, que a leitura de alguns construtos está relacionada à noção de 

frame e MCI, isto é, aos nossos domínios de conhecimento, já que a interpretação de 
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construções de uma língua pressupõe bases de conhecimento armazenado. Além disso, 

verificamos que a plexidade está presente apenas nos construtos com leitura quantitativa. 

Sendo assim, percebemos que há propriedades específicas da qualidade e outras associadas à 

quantidade. Passemos agora à análise dessas propriedades.  

 

 

4.2- Padrões das construções 

 

Passaremos agora para a análise dos dados coletados no Corpus do Português. Para essa 

análise coletamos 103 dados
35

 de construções binominais do tipo SN1 de SN2
36

, com o 

objetivo de identificarmos os fatores formais em análise que permitem que esse grupo de 

construtos possa ser mapeado ora pela mesoconstrução qualitativa, ora pela mesoconstrução 

quantitativa. 

Vamos considerar, nessa análise, os seguintes padrões: copo de SN2, garrafa de SN2, 

taça de SN2, lata de SN2, vidrinhos de SN2 e pote de SN2. Cabe lembrar que partimos dos 

resultados encontrados na análise qualitativa do livro de crônicas Em algum lugar do paraíso 

e fizemos uma busca online no Corpus do Português pelos construtos relacionados às 

microconstruções que já tinham um construto aparecendo na análise dos dados do livro 

mencionado.  

A partir de agora veremos como os construtos binominais com leitura qualitativa e 

quantitativa comportam-se em relação aos fatores em análise, isto é, tipo de verbo, 

especificador à esquerda de SN1 e modificador depois de SN2. Começamos com as tabelas 

referentes à frequência da leitura qualitativa e quantitativa em cada um dos padrões de nossa 

análise. 

 

 

 

 

                                                
35 Nossa primeira intenção, a fim de termos uniformidade na quantidade de dados, era coletar 30 dados de cada 

um dos padrões que apareceu em nossa análise do livro de crônicas. No entanto, isso não foi possível de ser 

feito, já que o padrão vidrinhos de SN2 teve apenas uma ocorrência e potes de SN2 e taça de SN2 apresentaram 

apenas 6 dados cada um. Além disso, não foi encontrado o padrão latinha de SN2 no Corpus do Português. 
36

 A construção que estamos analisando nessa pesquisa possui a seguinte configuração: (X) SN1(X) de (X) SN2 

(X), em que X faz referência aos elementos circundantes do construto. No entanto, por uma opção metodológica, 
didática, iremos nos referir a essa construção como SN1 de SN2 ao longo da análise.  
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4.2.1 Frequência das duas leituras em cada um dos padrões 

  

Tabela 1: Frequência das leituras qualitativa e quantitativa no padrão copo de SN2. 

LEITURA  N % 

QUALITATIVA 21 70 

QUANTITATIVA 9 30 

TOTAL 30 100 

 

 

Tabela 2: Frequência das leituras qualitativa e quantitativa no padrão garrafa de SN2. 

LEITURA  N % 

QUALITATIVA 22 73,3 

QUANTITATIVA 8 26,7 

TOTAL 30 100 

 

 

Tabela 3: Frequências das leituras qualitativa e quantitativa no padrão lata de SN2. 

LEITURA  N % 

QUALITATIVA 25 83,3 

QUANTITATIVA 5 16,7 

TOTAL 30 100 
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Tabela 4: Frequência das leituras qualitativa e quantitativa no padrão taça de SN2. 

LEITURA  N % 

QUALITATIVA 3 50 

QUANTITATIVA 3 50 

TOTAL 6 100 

 

Tabela 5: Frequência das leituras qualitativa e quantitativa no padrão vidrinhos de SN2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Frequência das leituras qualitativa e quantitativa no padrão pote de SN2. 

LEITURA  N % 

QUALITATIVA 5 83,3 

QUANTITATIVA 1 16,7 

TOTAL 6 100 

 

  

 Através da análise das tabelas, percebemos que a maior quantidade de dados nos 

padrões observados apresenta leitura qualitativa, com exceção da tabela (4), em que cada uma 

das leituras apresentou 50% das ocorrências. Do total de 6 dados de taça de SN2, 3 

apresentaram leitura qualitativa e 3 apresentaram leitura quantitativa; e (5), pois tivemos 

apenas uma ocorrência de vidrinho de SN2. A grande frequência da leitura qualitativa em 

relação à quantitativa provavelmente nos indica que a associação do construto à 

mesoconstrução quantitativa foi incorporada à macroconstrução SN1 de SN2 posteriormente.  

 Se pensarmos no exemplo xícara de chá, com seu valor original referente à indicação 

de tipo de xícara, podemos postular que os itens lexicais que instanciam SN1 nos construtos 

LEITURA N % 

QUALITATIVA 1 100 

TOTAL 1 100 
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que são objeto de estudo da pesquisa, como xícara, quando instanciam uma construção 

binominal, passam por um processo de extensão claro e regular, isto é, um processo de 

generalização de contextos, conforme Alonso (2010) e Martelotta (2011) observaram em 

relação ao uso da construção um bocado de N
37

. Tal processo pode ter ocorrido pela 

frequência de uso desses itens lexicais. Nessa mudança, os elementos perderam seu valor 

semântico, passando a estabelecer com SN2 a relação continente-conteúdo. No caso do 

construto xícara de chá, a construção passou a expressar a quantidade de chá que cabe em 

uma xícara. 

 

 

 

                                       Figura 4: Construto: qualidade para quantidade  

 

Conforme dito anteriormente, com a observação das tabelas, foi possível constatar que 

os construtos com leitura qualitativa são mais frequentes no corpus analisado. Isso acarretou 

uma reorientação do nosso foco em relação aos dados, e passamos, então, a observar os 

fatores que poderiam favorecer a leitura quantitativa desses construtos, já que ocorreram com 

menor frequência. No entanto, cabe salientar que também observaremos os fatores recorrentes 

na leitura qualitativa.   

Dessa forma, nos interessa, aqui, mapear os fatores que favorecem a leitura quantitativa 

do grupo de construtos em foco na pesquisa. Começamos com os dados referentes ao tipo de 

verbo.  

 

 

 

 

                                                
37 Esse processo de generalização de contextos em relação ao uso da construção um bocado de N foi mostrado no 

capítulo 3: “Revisão da Literatura”. 
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4.2.2 Tipo de verbo 

 

 Com esse fator, buscamos identificar os tipos semânticos dos verbos relacionados com 

cada uma das leituras que podem ser feitas para esses construtos, a fim de mapear aqueles 

verbos que servem como pista para a leitura quantitativa. Para tanto, utilizamos a classificação 

proposta por Scheibman (2001), que, por sua vez, toma como base as classificações feitas em 

Halliday (1994) e Dixon (1991). Algumas dessas classificações apresentam subclassificações, 

a fim de oferecer maior detalhamento à análise. A seguir, passamos a tecer considerações 

sobre os tipos de verbos. 

 

1. Verbos corpóreos: indicam ações ou processos que, de certo modo, expressam 

uma atividade fisiológica ou corpórea. Esses verbos podem expressar: 

 

1.1- Processos ou ações que implicam atividades fisiológicas propriamente ditas, ou seja, 

implicam movimentação interna do organismo e não apenas atitudes externas (comer, beber, 

fumar, bocejar, tossir, espirrar, etc). 

 

1.2- Processos que indicam reações corpóreas ao ambiente (gripar, adoecer, etc). 

 

1.3- Processos que indicam manifestações corporais consequentes de aspectos psicológicos 

(chorar, rir, ruborizar, etc). 

 

1.4- Processos que indicam reações corporais resultantes de aspectos naturais ou físicos (suar, 

tremer, etc). 

 

 2. Verbos de atividade verbal: indicam qualquer ação que implique necessariamente 

a utilização de palavras faladas ou escritas (falar, dizer, resmungar, reclamar, conversar, 

escrever, etc). Dentro desse grupo, há uma subclassificação:  

 

2.1- Verbos performativos: expressam o ato de fazer algo (ordenar - Eu ordeno que você pare; 

declarar - Eu os declaro marido e mulher; prometer - Eu prometo chegar cedo; jurar - Juro 

dizer somente a verdade; entre outros). 
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3. Verbos de sentimento: expressam emoções e desejos. 

 

3.1- Com o sujeito como experienciador (gostar, amar, querer, precisar, necessitar, etc). 

 

3.2- Com o alvo como experienciador (amedrontar, enraivecer, intimidar, envergonhar, etc). 

 

 

4- Verbos de percepção: indicam percepção pelos sentidos corporais (olhar, ouvir, 

perceber, sentir, cheirar, etc). 

 

5- Verbos de percepção/relacional: indicam a percepção que se tem de um sujeito 

paciente (Cheirar - A flor cheira bem; parecer - Ela parece bem, etc). 

 

6- Verbos materiais: indicam ações e processos concretos e abstratos. Vejamos alguns 

exemplos:  

 

6.1- Ações (fazer, ir, ensinar, trabalhar, usar, brincar, viver, entre outros).  

 

6.2- Processos (O arroz cozinhou, a porta bateu, o carro enguiçou, a água ferveu, etc). 

 

7- Verbos de cognição: indicam atividade cognitiva (ação, como pensar; processo, 

como lembrar, entre outros). 

 

8- Verbos de crença: expressam a crença do sujeito em relação a algo do mundo real 

(acreditar, crer, confiar, etc). 

 

9- Verbos existenciais: indicam processos naturais, que não dependem da vontade ou 

da atuação humana (existir, chover, acontecer, nascer, morrer, etc). 

 

10- Verbos relacionais: indicam o processo de ser (ser, tornar-se, parecer). Dividem-

se em: 

 

10.1- Relacionais intensivos – indicam que X é A: Sara é esperta 

 

10.2- Relacionais circunstanciais – mostram algo que é circunstancial, que muda: A feira é na 

rua X, Amanhã é dia 10. 
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11- Verbos possessivos/relacionais: indicam posse material ou abstrata (possuir 

(dinheiro), ter (habilidade), etc). 

12- Verbos modais: exprimem a categoria gramatical da modalidade, que está relacionada 

às noções de obrigação, permissão, proibição, necessidade, possibilidade e capacidade 

(poder, dever, ter que/ter de, etc). 

 

13- Verbos leves: possuem pouco ou nenhum conteúdo semântico, por isso necessitam de 

um objeto direto para complementar seu valor específico (fazer a barba = barbear-se;  fazer 

uma visita = visitar, etc).  

 

 Analisando os dados, observamos que desses 13 tipos apresentados, apenas 6 

apareceram em nossos dados, a saber: corpóreo, percepção, material, relacional, cognição e 

existencial. 

 A partir dessa classificação tipológica dos autores, foi possível postular previamente 

pelo menos duas hipóteses, a saber: 

 

(i) verbos corpóreos estariam relacionados com a leitura quantitativa, já que tais verbos 

implicam uma atividade fisiológica ou corpórea, como a ingestão de alimentos/ bebidas em 

geral, e, portanto, teriam como foco o conteúdo e não o continente; 

 

(ii) os verbos relacionais e existenciais, como ser e haver, tenderiam a relacionar-se mais 

efetivamente com a leitura qualitativa, já que eles fornecem atributos para identificação de 

algo no mundo concreto e fazem referência a objetos no espaço;  

 

(iii) os verbos materiais, pelo seu caráter mais geral de indicar ações cotidianas, podem 

anteceder tanto construtos de leitura qualitativa, quanto aqueles com leitura quantitativa.  

 

 Apesar de nossas hipóteses estarem especificando três classes de verbos, 

consideramos, em nossa análise, os treze tipos propostos pelos autores, já que nosso objetivo 

é identificar os fatores possíveis de orientar a interpretação quantitativa. Nesse caso, nos 

interessa mapear os tipos de verbos que favorecem essa leitura. Dessa forma, na análise, todos 

os tipos verbais que aparecem nos dados serão comentados.  
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 Abaixo seguem as tabelas que dizem respeito ao cruzamento do fator tipos de verbo X 

leitura em cada um dos seis padrões pesquisados.  

 

Tabela 7: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão copo de SN2. 

 Leitura Total 
 

N  % 

 

Tipo de verbo QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 CORPÓREO 0   0%     4    44,4% 4   13,3%    

  PERCEPÇÃO 2   9,5% 0     0% 2    6,7%   

  MATERIAL 17   81%    5    55,6%   22   73,3%  

  RELACIONAL            2  9,5% 0     0%  2     6,7% 

Total 21  100% 9   100% 30   100% 

 

Tabela 8: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão garrafa de SN2. 

 
 

Tipo de verbo 

Leitura Total 
 

N    % 
QUALITATIVA 

N    % 
QUANTITATIVA 

N     % 

 CORPÓREO 0   0%%  2   25% 2   6,7% 

PERCEPÇÃO 1   4,5% 0   0% 1   3,3% 

MATERIAL 16   73%     5   62,5% 21   70% 

COGNIÇÃO 1   4,5% 0   0% 1   3,3% 

EXISTENCIAL 2   9%     1   12,5% 3   10% 

RELACIONAL 2   9% 0   0% 2   6,7% 

Total 22  100%      8   100% 30   100% 

 

 

Tabela 9: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão lata de SN2. 

 Leitura Total 
 

N    % 

Tipo de verbo QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

 

 MATERIAL 21   80,8% 4   100% 25   83,4% 

  EXISTENCIAL 1   3,8% 0     0% 1   3,3% 

  RELACIONAL 4   15,4 0     0% 4   13,3% 

Total 26   100%   4   100% 30    
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Tabela 10: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão taça de SN2. 

 Leitura Total 
 

N    % 

Tipo de verbo QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 PERCEPÇÃO 0   0% 1   33,3% 1   16,6% 

  MATERIAL 3   100% 2   66,7% 5   83,4% 

Total 3  100% 3   100% 6   100% 

 

 

Tabela 11: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão vidrinho de SN2. 

 Leitura Total 
 

N   % 

Tipo de verbo QUALITATIVA 
N   % 

  

 RELACIONAL 1   100% 1   100% 

Total 1   100% 1   100% 

 

 

Tabela 12: Cruzamento do fator tipo de verbo X leitura no padrão pote de SN2. 

 Leitura Total 

Tipo de verbo QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  
N    % 

 MATERIAL 4   80% 1   100% 5   10% 

  EXISTENCIAL 1  20%              0   0% 1   90% 

Total 5   100% 1   100% 6   100% 

 

  

Observando os padrões copo de SN2 e garrafa de SN2 que tiveram ocorrência de 

verbos corpóreos, tabelas 7 e 8, constatamos que os seis verbos corpóreos que aparecem 

nesses padrões estão relacionados estritamente com a leitura quantitativa. A seguir, 

apresentamos dois exemplos do Corpus do Português de cada um dos padrões citados:  

 

(72) “Ficava me revirando na cama, levantava, bebia um copo de água, voltava.” 

(19Or:Br:Intrv:ISP) 

(73) “Quando o garçom trouxe a comida já havíamos tomado uma garrafa de vinho.” 

(19:Fic:Br:Costa:Sala) 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26671&ID=26542461
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26226&ID=20522758
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Conforme esperávamos, os verbos corpóreos beber e tomar parecem favorecer a leitura 

quantitativa, já que possuem como complemento um objeto afetado, consumível. Nos 

exemplos acima, um copo de água e uma garrafa de vinho representam o objeto afetado pelos 

verbos beber e tomar, respectivamente. 

As tabelas (7), (8) e (9) nos mostram que a leitura quantitativa também ocorreu com 

verbos materiais, com 5 dados em cada uma das duas primeiras tabelas e com 4 dados na 

tabela (9). Já a leitura qualitativa, na tabela (9), por exemplo, ocorreu com verbo material (21 

dados), verbo existencial (4 dados) e verbo relacional (4 dados). Vejamos um exemplo com 

um verbo relacional:   

 

 (74) “virando o pequeno frasco como se fosse uma lata de amendoins.” 

(19:Fic:Br:Carvalho:Iniciais) 

 

Como era esperado, no exemplo acima, vemos um verbo relacional (ser) antecedendo 

um construto com leitura qualitativa. Nesse caso o verbo foi usado para fazer uma 

comparação entre dois itens: o frasco e a lata.   

Na tabela (8) nos chama atenção a presença de um verbo existencial relacionado com a 

leitura quantitativa. Vejamos:  

 

(75) “não havia quase nada lá. Um colchão, roupas espalhadas, discos, livros, uma garrafa de 

vodca ou uísque pela metade.” (19:Fic:Br:Abreu:Onde) 

 

 

Nesse exemplo, apesar de o verbo existencial, em geral, orientar a leitura qualitativa, 

outros elementos contextuais favorecem a leitura quantitativa desse construto. Através das 

expressões “ou uísque” e “pela metade” percebemos que o que está em foco é a bebida, isto é, 

não é apenas uma referência a um objeto, mas uma referência ao seu conteúdo.  

Os verbos materiais são bem gerais, já que se relacionam ao mundo físico e podem 

indicar ocorrências e ações concretas e abstratas. Assim, registramos em nossos corpora 

ocorrência de verbos materiais com construtos de leitura qualitativa e quantitativa. Vejamos 

dois exemplos do corpus:  

 

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26219&ID=20222838
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26210&ID=19767999
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 (76)  “um comendador com a filha formada dentro de casa e não oferece uma taça de 

champanha...” (19:Fic:Br:Holanda:Burro) 

 

(77) “Ergueu com a direita sua taça de vinho e interpôs seu aparte...” 

(19:Fic:Br:Olinto:Tempo) 

 

 

No exemplo (76), o frame ativado pelo verbo oferecer e, mais ainda, o MCI de recepção 

em casa orientam a leitura quantitativa do construto taça de champanha. O foco está no SN2 

(champanha), no conteúdo. Já em (77), a taça de vinho é vista como um objeto que pode ser 

erguido. Nesse caso, a leitura é qualitativa e o foco recai sobre SN1 (taça), o continente.  

Voltando à tabela (9), vale salientar que embora os verbos materiais tenham ocorrido 

com a leitura quantitativa – 4 dados -, a maior quantidade desses verbos ocorreu com a leitura 

qualitativa, já que de um total de 25 dados, 21 (84%) estão relacionados com a qualidade. 

Na tabela (10), referente ao padrão taça de SN2, percebemos que houve 1 ocorrência de 

verbo de percepção com leitura quantitativa e 5 ocorrências de verbos materiais , sendo 3 com 

leitura qualitativa e 2 com leitura quantitativa. 

A tabela (11) mostra que o padrão vidrinhos de SN2 teve apenas 1 ocorrência, que foi 

relacionada a um verbo material. Dos 6 construtos coletados no padrão pote de SN2(tabela 

12) apenas 1 associou-se à mesoconstrução quantitativa. Esse construto relaciona-se com um 

verbo material. 

Passamos agora para o próximo fator formal em análise.  

 

 

4.2.3 Elemento à esquerda de SN1 

 

 Consideramos também como um fator formal, relacionado aos construtos, a natureza 

do elemento à esquerda do SN1. Com esse fator, buscamos identificar a semântica dos 

elementos que povoam a margem esquerda do SN1 em construtos com leitura quantitativa. 

Postulamos algumas categorias
38

 de elementos que poderiam aparecer na posição anterior à 

                                                
38 Alguns autores, como Azeredo e Mira Mateus, classificam o artigo indefinido como pronomes indefinidos. 

Também não há consenso em relação aos numerais. Azeredo afirma que “não há nenhuma razão para conferir 

uma classe à parte a essas palavras [...] os numerais são substantivos ou adjetivos.” (p.173). Já Mira Mateus os 

classifica como quantificador definido, uma subclasse de pronomes. No entanto, seguimos a tradição gramatical 

para a análise das classes gramaticais, pois acreditamos que, dessa forma, a análise seria feita com maior 
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SN1, são eles:  

 

(a) Especificadores: artigos definidos, artigos indefinidos, numerais, pronomes 

possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos; 

(b) Palavra invariável: preposição; 

(c) Ausência de elemento à esquerda de SN1. 

Postulamos, ainda, para os artigos definidos e indefinidos, uma categoria em que essas 

classes inserem-se em um sintagma preposicional (SP), por exemplo, a palavra da (preposição 

de + artigo definido a). Além disso, criamos uma categoria em que cada especificador 

associa-se a um adjetivo. Em Ele bebeu uma boa taça de vinho, temos numeral + adjetivo. 

As hipóteses formuladas para esse fator são: 

 

(i) O numeral deve associar-se unicamente com a leitura quantitativa, já que possibilitam 

a referência a conceitos e objetos como dados passíveis de quantificação exata, 

caracterizando-se, assim, como quantificadores definidos;  

      (ii) Os artigos definidos e indefinidos devem estar relacionados com a leitura qualitativa. 

Observemos como os dados estão dispostos nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 13: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão copo de SN2. 

 Leitura Total 

Elemento à esquerda de SN1 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

 
N  % 

 ARTIGO DEFINIDO 8   42,1% 0   0% 8   26,7% 

  ARTIGO INDEFINIDO 7   36,8% 0   0% 7   23,3% 

  NUMERAL        0    0% 10  91% 10 33,4% 

  PRON. POSSESSIVO 3   15,8% 0   0% 3   10% 

  ART. DEF. DENTRO DE SP 1   5,3% 0   0% 1   3,3% 

 NUMERAL DENTRO DE SP         0   0% 1   9% 1   3,3% 

Total 19  100% 11   100% 30 100% 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
precisão, já que os numerais estão diretamente relacionados a uma das leituras dos construtos em foco na 

pesquisa. 
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    Tabela 14: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão garrafa de SN2. 

 Leitura Total 

Elemento à esquerda de SN1 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

 
N    %  

 ARTIGO DEFINIDO 12   50% 0   0% 12  40% 

  ARTIGO INDEFINIDO 10   41,7% 0   0% 9   30% 

  NUMERAL  0   0%     5   83,3% 6   20% 

  ART. DEF. DENTRO DE SP 2   8,3%           0   0% 2   6,7% 

  PRONOME INDEFINIDO 0   0%    1   16,7% 1   3,3% 

Total 24   100%   6   100% 30   100% 

 

 

Tabela 15: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão lata de SN2. 

 Leitura Total 
 
 
 

Elemento à esquerda de SN1 QUALITATIVA 
 

N    % 

QUANTITATIVA 
 

N    % 

 
 

N    %  

 ARTIGO DEFINIDO 4   16% 0   0% 4  13,3% 

  ARTIIGO INDEFINIDO 11   44% 0   0% 11   37% 

  NUMERAL 0    0%    5   100% 5   16,6% 

  PRONOME POSSESSIVO 1  4% 0   0% 1   3,3% 

  ART. INDEF. + ADJETIVO 1   4% 0   0% 1   3,3% 

  ART. DEF. DENTRO DE SP 4   16% 0   0% 4   13,3% 

  ART. INDEF. DENTRO DE SP 1   4% 0   0% 1   3,3% 

  PRONOME INDEFINIDO 1   4% 0   0% 1   3,3% 

  AUSÊNCIA  1   4% 0   0% 1   3,3% 

  PREPOSIÇÃO 1   4% 0   0% 1   3,3% 

Total 25   100% 5   100% 30  100% 

 

 

 

 

Tabela 16: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão taça de SN2. 

 Leitura Total 
 

N    % 

Elemento à esquerda de SN1 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 NUMERAL         0   0%     3   100% 3   50% 

  PRONOME POSSESSIVO 1   33,3 0   0% 1  16,7% 

  ART. DEF. DENTRO DE SP 2   66,7 0   0% 2  33,3% 

Total  3   100%    3   100% 6   100% 
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Tabela 17: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão vidrinhos de SN2. 

 Leitura Total 
 
 

N    % 

 Elemento à esquerda de 
SN1 

QUALITATIVA 
 

N    % 

  

 ARTIGO DEFINIDO 1   100% 1   100% 

Total 1   100% 1   100% 

 

 

Tabela 18: Cruzamento do fator elemento à esquerda de SN1 X leitura no padrão pote de SN2.  

 Leitura Total 
 

N    % 

Elemento à esquerda de SN1 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

 

 NUMERAL 0   0% 1   100% 1   16,7% 

  PREPOSIÇÃO 5   100% 0   0% 5   83,3% 

Total 5   100% 1   100% 6   100% 

 

  

A partir da observação da disposição dos 30 dados do padrão copo de SN2, tabela (13) 

percebemos que a leitura quantitativa apenas ocorreu com numeral e numeral dentro de SP. 

Vejamos um exemplo de cada elemento à esquerda de SN1:  

 

 (78) “D. Alice recebia-o com um copo de suco de frutas e um carinhoso...” 

(19:Fic:Br:Holanda:Burro) 

 

(79) “... deve o paciente, em jejum, tomá-las pela manhã, dissolvidas num copo de leite da 

própria besta...”  (19:Fic:Br:Gomes:Rios) 

 

No exemplo (78), o numeral um antecede o construto copo de suco. Além da presença 

do numeral, o MCI de recepção e o modificador de frutas caracterizando SN2 (suco) também 

orientam a leitura quantitativa. No exemplo seguinte, o numeral um (dentro de um SP) 

antecede o frame ativado pelo verbo corpóreo tomar.  

Ainda nessa tabela referente ao padrão copo de SN2, ressaltamos que o numeral apenas 

ocorre com a leitura quantitativa, conforme o esperado. Observemos outro exemplo em que se 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26232&ID=20795398
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mostra a composição do leite:  

 

(80) “o leite é uma farinha produzida nos laboratórios, duas colheres de pó e um copo de 

água- eis o leite.” (19:Fic:Br:Cony:Piano) 

 

 

Analisando os dados da tabela (14), vemos que dos 7 dados com leitura quantitativa, 6 

ocorreram com numeral, 1 com pronome indefinido. No entanto, percebemos que o numeral e 

o pronome indefinido ocorreram apenas com leitura quantitativa. Não registramos no padrão 

garrafa de SN2 a presença desses elementos com leitura qualitativa. Isso pode nos indicar que 

esses elementos são pistas formais para a leitura quantitativa dos construtos, já que isso 

também ocorreu com outros padrões binominais.  

Nas tabelas (15), (16) e (18), o numeral também ocorreu estritamente com a leitura 

quantitativa. Seguem os exemplos de cada padrão em análise nas tabelas referidas:  

 

(81) “...apresentações de números musicais e balé infantil. Para colaborar, pede-se doação de 

uma lata de leite em pó...” (19N:Br:Cur) 

(82) “... pensando que poderia estar sossegado em Lisboa, deliciando-se com uma taça de 

vinho...” (19:Fic:Br:Gomes:Rios) 

(83) “Atualmente ele vende cerca de 40 mil potes de 1,5 litro por mês...” (19N:Br:Folha) 

 

 

Nos três exemplos acima, os padrões binominais em análise possuem numerais como 

elemento à esquerda de SN1 e recebem leitura quantitativa, o que vai ao encontro da hipótese 

formulada anteriormente.  

Na tabela (17), o padrão vidrinho de SN2, que teve apenas 1 dado, ocorreu com o artigo 

definido ocupando a margem esquerda da construção.  

Agora, seguiremos para o próximo fator: modificador depois de SN2.  

 

 

4.2.4 Modificador após SN2 

 

Com esse fator, pretendemos verificar a presença ou ausência de modificador após SN2. 

Verificaremos, também, o escopo de tais adjetivos, isto é, se modificam SN2 ou a construção 

como um todo, a fim de relacionar com a leitura qualitativa e quantitativa.  

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=33123&ID=29266787
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26230&ID=20727637
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Para esse fator, postulamos as seguintes hipóteses: 

 

(i) Os construtos com leitura qualitativa devem apresentar maior frequência de 

ausência de modificador após SN2. Como, nessa leitura, o foco é o SN1, o 

modificador deveria aparecer em uma posição entre os nomes, conforme a 

construção a seguir ilustra: SN1 (X) de SN2.  

(ii) Os construtos com leitura quantitativa devem apresentar maior frequência de 

ausência de modificador após SN2, já que o foco está no SN2 no conteúdo, não 

havendo necessidade de qualificar tal elemento.  

 

 

Tabela 19: Cruzamento do fator modificador depois de SN2 X leitura no padrão copo de SN2. 

 Leitura Total 
 
 

N    % 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 PRESENÇA  2   9,5% 5   55,5% 7   23,3% 

  AUSÊNCIA 19  90,5% 4   44,5% 23  76,7% 

Total 21   100% 9   100% 30   100% 

 

 

 

Tabela 20: Cruzamento do fator modificador depois de SN2 X leitura no padrão garrafa de SN2. 

 Leitura Total 
 

N    % 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

 

 PRESENÇA 3  13,6%          0  0% 3   10% 

  AUSÊNCIA  19   86,4% 8   100% 27   90% 

Total 22   100% 8   100% 30   100% 
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Tabela 21: Cruzamento do fator modificador depois de SN2 X leitura no padrão lata de SN2. 

 Leitura Total 
 
 

N    % 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 PRESENÇA 4   16% 2   40% 6   20% 

  AUSÊNCIA 21   84% 3   60% 24   80% 

Total 25   100% 5   100% 30   100% 

 

 

Tabela 22: Cruzamento do fator modificador depois de SN2 X leitura no padrão taça de SN2. 

 Leitura Total 
 

N   % 
 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

  

 PRESENÇA 0   0% 1   33,3% 1   16,7% 

  AUSÊNCIA 3   100% 2   66,7% 5   83,3% 

Total 3   100% 3   100% 6   100% 

 
 

Tabela 23: Cruzamento dos fatores modificador depois de SN2 X leitura no padrão vidrinhos de SN2. 

 Leitura Total 
 

N    % 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

  

 AUSÊNCIA 1   100% 1   100% 

Total 1   100% 1   100% 

 
 

Tabela 24: Cruzamento do fator modificador depois de SN2 X leitura no padrão pote de SN2. 

 Leitura Total 

Modificador depois de SN2 QUALITATIVA 
N    % 

QUANTITATIVA 
N    % 

N    %  

 AUSÊNCIA 6   100% 0   0% 6   100% 

Total 6   100% 0   0% 6   100% 

 

 

A partir da observação das tabelas (19) a (24) com os dados do corpus em análise, 

percebemos que em todos os padrões a ausência de modificador após SN2 é mais frequente do 
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que a presença desse item.  

Na tabela (19), de 30 dados, 23 (76,7%) não apresentam modificador depois de segundo 

nome. Assim, apenas 7 dados apresentam esse elemento. Seguem os exemplos: 

 

(84) “eu outro dia tava tomando um copo de leite daquele leite Longa Vida leite Long...” 

(19Or:Br:LF:Recf) 

(85) “o negro erguia no ar o copo de cerveja dourada.” (19:Fic:Br:Abreu:Onde) 

(86) “mandou apanhar na cozinha um copo de água salgada para estancar.” 

(19:Fic:Br:Abreu:Santa) 

(87) “Os moços aceitam um copo de refresco de caju? Tá geladinho.” 

(19:Fic:Br:Cabral:Xambioa) 

(88) “Gracinda correu com um copo de água com açúcar.” (19:Fic:Br:Cavalcante:Inimigos) 

(89) “... deve o paciente, em jejum, tomá-las pela manhã, dissolvidas num copo de leite da 

própria besta.” (19:Fic:Br:Gomes:Rios) 

(90) “D. Alice recebia-o com um copo de suco de frutas e um carinhoso...” 

(19:Fic:Br:Holanda:Burro) 

 

Os exemplos (84), (86), (87), (89), (90) apresentam leitura quantitativa. Em todos eles, 

o modificador atua apenas sobre o SN2. Cabe salientar que, nos exemplos (85) e (88), os 

construtos copo de cerveja e copo de água recebem leitura qualitativa, no entanto o 

modificador após SN2 também possui como escopo o segundo nome, cerveja e água, 

respectivamente, o que não era esperado em relação à leitura qualitativa.  

Dos 8 dados com leitura quantitativa, na tabela (20), não registramos ocorrência de 

presença de modificador após SN2. Nas tabelas (21) e (22), a ausência de modificador após o 

SN2 na leitura quantitativa foi maior do que a presença. No entanto, não foi uma diferença 

relevante, já que, na tabela (21), de 5 dados, 2 possuíam modificador após o segundo nome e 

3 não possuíam. O mesmo ocorreu em (22): de 3 dados com leitura quantitativa, 2 tiveram 

modificador após SN2 e 1 não possuía tal elemento.  Com os padrões vidrinhos de e copo de, 

em (23) e (24), não registramos ocorrência de modificador depois de SN2.  

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26881&ID=26966436
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26210&ID=19756252
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26211&ID=19825011
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26215&ID=20012411
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26222&ID=20342973
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26232&ID=20795398
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Neste momento, após a análise dos dados, podemos observar em nosso corpus, que há 

propriedades mais frequentes relacionadas com cada uma das leituras. Dessa forma, teríamos 

um protótipo, um caso central, da leitura quantitativa e outro da leitura qualitativa. Outros 

padrões estariam relacionados com essa categoria central. Dos 103 dados coletados dos 

grupos de construtos em análise, 78 apresentaram leitura qualitativa e 25, leitura quantitativa.  

Em relação ao tipo de verbo relacionado com a leitura quantitativa, constatamos que a 

maior parte dos dados ocorre com verbos materiais e corpóreos. Vejamos: 17 dados (68%) 

apresentam verbos materiais, 6 dados (24%) possuem verbos corpóreos. Houve também 1 

dado com verbo existencial (4%) e 1 dado com verbo de percepção (4%). O fato de a maior 

parte dos verbos relacionados à leitura quantitativa serem verbos materiais e corpóreos 

comprova nossas hipóteses. 

No que tange ao elemento à esquerda de SN1, 26 construtos apresentaram o elemento 

numeral na margem esquerda. O numeral foi o elemento mais frequente em tal posição, com 

24 dados (92%). Com os especificadores pronome indefinido e numeral dentro de SP, tivemos 

1 dado de cada um, representando 8% no total.  

Em relação ao modificador após SN2, ainda na leitura quantitativa, registramos 

ausência desse elemento em 17 dados (68%), a maior parte dos dados. Com presença de 

modificador após SN2 registramos apenas 8 dados (32%).  

  Já em relação ao tipo de verbo relacionado com a leitura qualitativa, constatamos que: 

61 dados (78%) apresentaram verbos materiais, seguido por 9 dados de verbos relacionais 

(12%), 4 dados de verbos existenciais (5%), 3 dados de verbos de percepção (4%) e 1 dado de 

verbo de cognição (1%). 

No que tange ao elemento à esquerda de SN1, observamos uma grande variedade de 

elementos nessa posição na leitura qualitativa. No entanto, os elementos mais frequentes que 

ocuparam a margem esquerda da construção foram: artigo definido, com 33
 
dados

39
 (42,3%) e 

artigo indefinido
40

, com 28 dados (35,8%).  

Em relação ao modificador depois de SN2, na leitura qualitativa, constatamos que a 

maior parte dos construtos, 69 dados (88,4%), não apresentou modificador depois de SN2.  

Conforme dito em nota, no início da análise, partimos da construção com a seguinte 

configuração: (X) SN1(X) de (X) SN2 (X), em que X refere-se aos possíveis elementos 

circundantes dos construtos.  

                                                
39 Também consideramos aqui os artigos definidos dentre de SP. 
40 Também consideramos aqui os artigos indefinidos dentre de SP 
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 Após a análise dos dados, chegamos à seguinte contraparte formal dos construtos em 

análise: (X) SN1 de SN2 (X), já que, em nosso corpus, não registramos ocorrência de 

elementos à direita de SN1 ou à esquerda de SN2.  

Visto isso, podemos postular o seguinte protótipo do construto com leitura quantitativa:  

 

 

 

Já para os construtos com leitura qualitativa, chegamos à seguinte configuração 

prototípica: 

 

 

 

 

 

Dessa forma, chegamos a uma configuração prototípica dos construtos com leitura 

qualitativa e daqueles com leitura quantitativa. Esses seriam, então, os exemplares fortes, 

centrais (BYBEE, 2010) dos construtos que estão na fronteira entre a qualidade e a 

quantidade. Dessa forma, alguns exemplares podem estar mais perto ou mais distantes desses 

exemplares. Assim, caso algum construto com leitura quantitativa não apresente um numeral 

antes da construção, isso não significa que ele não faça parte desse grupo de construtos, mas 

sim que ele se afasta, de certa forma, do exemplar central de sua categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V material [art. def. [SN1] de SN2 Ø]  
 

V material [num [SN1] de SN2 Ø]  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta análise se propôs a observar a flutuação de sentido de um conjunto de construtos, a 

exemplo de xícara de chá, que podem ser mapeados em construções binominais ora 

quantitativas ora qualitativas do tipo SN1 de SN2 no Português do Brasil. Conforme 

demonstrado ao longo do trabalho, em exemplos como esse, podem-se depreender dois 

sentidos, o qualitativo e o quantitativo.  O primeiro sentido refere-se a um tipo de xícara, ou 

seja, uma xícara específica para tomar chá (valor qualitativo); já o segundo sentido refere-se à 

quantidade de chá, isto é, a partir de uma relação parte-todo entre xícara e chá, em que xícara 

delimita certa quantidade de chá, que representa o todo (valor quantitativo).  Defendemos que 

essa dupla possibilidade de interpretação das construções binominais associa-se diretamente 

ao esquema imagético DENTRO-FORA e, mais especificamente, à metáfora do contêiner. 

Sob a perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, observamos textos do 

português escrito, em um livro de crônicas, e, em seguida, ampliamos o corpus através da 

coleta dos construtos em foco em um corpus online, Corpus do Português. Assim, a análise 

foi feita em duas etapas. Em um primeiro momento, foi feita uma análise de cunho 

qualitativo, em que obtivemos seis padrões de combinações binominais com diferentes itens 

lexicais instanciando SN1 e mantendo com SN2 uma relação potencialmente ambígua. Em 

seguida, a fim de ver os aspectos mais recorrentes desse grupo de construtos, bem como os 

fatores que permitem que os construtos sejam mapeados ora pela mesoconstrução qualitativa, 

ora pela mesoconstrução quantitativa, partimos para uma análise quantitativa de dados.  

Abordamos, ao longo da pesquisa, a questão dos gêneros e das sequências textuais e, em 

seguida, fazendo um breve histórico da crônica. Vimos que esta se caracteriza por ser um 

texto curto, leve e que aborda fatos do cotidiano, políticos ou sociais com humor, ironia e 

crítica, com uma linguagem semi-informal, mas sem perder a poeticidade da literatura. 

Consideramos que a crônica, por apresentar sequência textual variada e abordar temas 

cotidianos, seria favorável ao aparecimento dos construtos em foco.  

Com a análise objetivamos, então, demonstrar os fatores semântico-pragmáticos e 

cognitivos que servem como pistas para a interpretação qualitativa ou quantitativa dos 

construtos pesquisados. Além disso, mostramos também que fatores de natureza formal 
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contribuem para o entendimento das construções.  

Desta forma, ao final da análise pudemos chegar a algumas considerações acerca dos 

construtos binominais em foco neste estudo, em consonância com outras pesquisas que, de 

certa forma, fazem referência ao que pesquisamos nesta dissertação, ou seja, às construções 

binominais, como Alonso (2010), Traugott (2008) e Alonso e Fumaux (inédito).  

No que tange ao tipo de verbo que antecede o construto, ocorreu o que esperávamos, ou 

seja, houve uma tendência de os verbos materiais ligarem-se aos construtos com leitura 

quantitativa e qualitativa, já que esses verbos fazem referência a ações concretas e abstratas 

do nosso dia a dia. Houve também predominância de verbos corpóreos quando a leitura do 

construto era quantitativa, confirmando nossa hipótese.   

No que concerne ao elemento à esquerda de SN1, também ocorreu o que esperávamos, 

pois, o numeral associa-se frequentemente à leitura quantitativa. De acordo com nossas 

hipóteses, os artigos indefinidos e definidos restringiram-se a anteceder construtos com leitura 

qualitativa.  

Em relação ao modificador após o SN2, postulamos que a ausência desse elemento seria 

mais frequente tanto na leitura qualitativa, quanto na leitura quantitativa. Isso foi comprovado 

com a análise dos dados, já que do total de dados, 86 dados (83, 4%) não possuem esse 

elemento após o SN2. Considerando o que analisamos neste trabalho, podemos dizer que a 

macroconstrução binominal SN1 de SN2 no Português do Brasil está associada a duas 

mesoconstruções, são elas: qualitativa e quantitativa. 

Se considerarmos o exemplo xícara de chá, com seu valor original referente à indicação 

de tipo de xícara, podemos postular que os itens lexicais que instanciam SN1 nos construtos 

que são objeto de estudo da pesquisa, como xícara, quando instanciam uma construção 

binominal, passam por um processo de extensão claro e regular, isto é, um processo de 

generalização de contextos, pela frequência de uso desses itens lexicais. Nessa mudança, os 

elementos perderam seu valor semântico, passando a estabelecer com N2 a relação 

continente-conteúdo. No caso do construto xícara de chá, a construção passou a expressar a 

quantidade de chá que cabe em uma xícara. Tal constatação nos leva a acreditar que essa 

generalização de contextos não ocorreu somente com os seis padrões (copo de SN2, garrafa 

de SN2, lata de SN2, taça de SN2, vidrinhos de SN2 e potes de SN2) em análise nesta 

pesquisa, mas se estendem também a outros padrões na língua.  

Esta pesquisa associa-se, como visto ao longo do trabalho, a uma abordagem linguística 

que considera que as unidades da língua são construções, pares indissociáveis de forma e 
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função. Traugott e Trousdale (2013) elencam princípios comuns às perspectivas 

construcionais. Entre eles, podemos citar: (i) a unidade básica de gramática é a construção, 

que é um pareamento convencional de forma e significado; (ii) a estrutura semântica é 

mapeada diretamente da estrutura sintática, sem derivações; (iii) a linguagem, assim como 

outros sistemas cognitivos, é uma rede de nós e links, ligada por relações de herança entre as 

construções; (iv) a estrutura da linguagem é moldada pelo uso. 

A partir da adoção dessa perspectiva teórica que esta pesquisa se desenvolveu. 

Consideramos a gramática de uma língua como uma rede de construções interligadas, por 

exemplo, por relações de polissemia ou pela noção de protótipo, apontada nesta pesquisa na 

postulação de uma contraparte formal prototípica para os construtos com leitura qualitativa e 

quantitativa.  

Tendo em vista o que analisamos aqui, podemos dizer que avançamos, em relação à 

análise de um grupo de construtos frequentes no português, ao levantarmos uma contraparte 

formal para os construtos binominais que flutuam entre a qualidade e a quantidade. Cientes de 

que a presente pesquisa não encerra a questão do grupo de construtos em foco na pesquisa e 

de suas manifestações na língua, esperamos ter aberto novas perspectivas e novos olhares 

acerca do tema em estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADAM, J. M. Les texts: types e prototypes. Paris. Nathan. 1992. 

 

ALMEIDA, C. A. V. et alii. Breve introdução à Linguística Cognitiva. In: Linguística 

Cognitiva em foco: morfologia e semântica do português. Rio de Janeiro: Publit, 2009. 

 

ALONSO, K. S. B. CONSTRUÇÕES BINOMINAIS QUANTITATIVAS E CONSTRUÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO DE GRAU: uma abordagem baseada no uso. Tese de doutorado. Rio de 

Janeiro: 2010. 

 

ALONSO, K. e FUMAUX, N. Construções binominais qualitativas: uma perspectiva sobre 

lexicalização. Rio de Janeiro: UFRJ, inédito.  

 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2ed. São Paulo: Publifolha, 

2008. 

 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M.. Estética da criação verbal. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

BARLOW, M., KEMMER, S. (Org.). Usage based models of language. Stanford, California: 

CSLI Publications, 2000. 

 

BATORÉO, H. J. (2005b), “Como não ‘Pôr o pé em ramo verde’ ou do papel da polissemia na 

construção do sentido”, in F. Silva et al. (org.), Estudos em  Homenagem ao Professor Doutor 

Mário Vilela , vol. I, Porto, Faculdade de Letras da  Universidade do Porto, pp. 237-252. 

 

BRINTON, L. J.; TRAUGOTT, E. C. Lexicalization and language change. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005.  

 

 

BRONCKART, J. P. Sequência e outras formas de planificação. In: Atividade de linguagem, 

 

http://www.publit.com.br/store/index.php?author_id=737
http://www.publit.com.br/store/index.php?author_id=737


98 

 

textos e discursos. São Paulo: Educ, 1999, p. 217-248. 

 

BYBEE, J. Language, usage, and cognition. Cambridge,UK: CUP, 2010. 

 

CASTILHO, A. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

COSTA, S. R.. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 

 

CROFT, W. Radical Construction grammar: syntactic theory in typological perspective. 

Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 

DIXON, R. M. W. A new approach to English grammar, on semantic principles. Oxford: 

Claremdon Press, 1991. 

 

Dona Benta: comer bem (Edição especial completa). Nacional: 2004 

 

FERRARI, L. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011.  

 

GANCHO, C. V. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 2004. (Série Princípios) 

 

GOLDBERG, A. E. Constructions: A construction grammar approach to argument structure. 

Chicago: University of Chicago Press, 1995. 

 

HALLIDAY, M.K. An introduction to Functional Grammar. 2. ed.. London: Edward Arnold, 

1994. 

 

HOPPER, P.J. Emergent grammar. In: TOMASELLO, M. (Ed.) The new psychology of 

language: cognitive and functional approaches to language structure. New Jersey/ London: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998. p. 155-75. 

 

ILARI, R., CASTILHO, A.T., ALMEIDA, M.L.L., KLEPPA, L.A., BASSO, R.M. A preposição. 

In: ILARI, R e NEVES, M.H.M (Orgs). Gramática do português culto falado no Brasil: volume 

2: classes de palavras e processos de construção. Campinas, SP: UNICAMP, 2008. pp. 523-804. 

 
LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press, 



99 

 

1980. 

 
LEHMANN, C. Word order change by grammaticalization. In: Gerritsen, Marinel & Stein, 

Dieter (eds.) Internal and external factors in syntactic change. Berlin & New York: Mouton 

de Gruyter (Trends in Linguistics, 61); 1992, p. 395-416. 

 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. 

(org.) Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36.  

 

MARTELOTTA, M. Mudança linguística. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

_______________  (Org.) et alli. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2008.  

 

MATEUS, M. H. M. et al. – Gramática da Língua Portuguesa (5ª edição, revista e 

aumentada), Lisboa (Editorial Caminho – Colecção Universitária / Série LINGUÍSTICA), 

2003. 

 

PETER, J. A dieta do tipo sanguíneo. Campus: 2004. 

 

ROSCH, E. (1973). On the internal structure of perceptual and semantic categories. Cognitive 

development and the acquisition of language. Editado por T. Moore. New York: Academic Press, 

1973, p. 111-144. 

 

SÁ, Jorge de. Crônica (Série Princípios). São Paulo: Ática, 2005.  

 

SCHEIBMAN, J. Local paterns of subjectivity in person and verb type in American English 

conversation. In: BYBEE, J. e HOPPER, P. Frequency and the emergence of linguistic 

structure. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001. 

 

TALMY, L. Grammatical construal: the relation of grammar to cognition. In: GEERAERTS, 

D. (Org.). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlim/Nova York: Mouton de Gruyter, 

2006. 

TOMASELLO, M. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 



100 

 

 

TRAUGOTT.E. C. Grammaticalization, constructions and the incremental development of 

language: Suggestions from the development of degree modifiers in English. In: ECKARDT, 

R.; JÄGER G.; VEENSTRA, T. (Eds.).   Variation, Selection, Development--Probing the 

Evolutionary Model of Language Change. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2008. p. 

219-250. 

 

TRAUGOTT, E. C. & TROUSDALE, G. G. Constructionalization and Constructional Change. 

Oxford University Press: Oxford, 2013.  

 

VERÍSSIMO, L. F. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

Obras consultadas:  

 

BONINI, Adair. A noção de sequência textual na análise pragmático-textual de Jean- Michel 

Adam. In: MEURER, J. L., BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Désirée (orgs). Gêneros: 

teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 

BYBEE, J. From usage to grammar: The mind’s response to repetition. Language, Wash-

ington, DC: Linguistic Society of America, v. 82, n. 4, p. 711-733, 2006. 

 

BYBEE, J. Mechanisms of change in grammaticization: the role of frequency. In: JOSEPH, 

B., JANDA, R. (Org.). A handbook of historical linguistics. Malden, MA: Blackweel 

Publishing, 2003. 

 

GIVÓN, T. Functionalism and grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins  

Publishing, 1995. 

 

GOLDBERG, A. E. Constructions at work: the nature of generalization in language. Oxford: 

Oxford University Press, 2006. 

 

LANGACKER, R.  Foundations of cognitive grammar. Stanford: Stanford University Press, 

1987. 2v. 

 



101 

 

PAREDES SILVA, V. L. Forma e função nos gêneros de discurso. Alfa Revista de Linguística 

v.41(n.esp.), São Paulo, 1997, p. 79-98. 

 

PAREDES SILVA, V. L. A crônica: um gênero de vários tipo textuais. In: Mollica, M. C. 

(org.) Usos da linguagem e sua relação com a mente humana. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2010, p. 37-52. 

 

TRAUGOTT, E.  Toward a Coherent Account of Grammatical Constructionalization. Draft 

for a volume on historical construction grammar edited by Elena Smirnova Jóhanna Barðdal, 

Spike Gildea, and Lotte Sommerer, March 2nd 2012. 

 

 

Site acessado:  

 

www.corpusdoportuguês.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.corpusdoportuguês.org/

