
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

EVIDENCIALIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO COM VERBO 

VER: ESTRATÉGIAS CONSTRUCIONAIS COM BASE NO USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Ilse Paulino Machado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017



 

    
UFRJ 

 

 

 

EVIDENCIALIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO COM VERBO VER: 

ESTRATÉGIAS CONSTRUCIONAIS COM BASE NO USO 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Ilse Paulino Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em 

Linguística da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de 

Doutor Linguística. 

 

Orientadora: Maria Maura C. Cezario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2017



 

ii 

 

FOLHA DA BANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 



iv 

 

RESUMO 

 

EVIDENCIALIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO COM VERBO VER: 

ESTRATÉGIAS CONSTRUCIONAIS COM BASE NO USO 

 

 

Natalia Ilse Paulino Machado 

 

 

 

Orientadora: Maria Maura Cezario 

 

 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

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

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as contribuições do verbo VER, 

suas propriedades conceptuais e seus padrões de complemento na composição de 

construções que funcionam como estratégias de Evidencialidade no PB. A hipótese que 

orienta a presente pesquisa é a de que as estratégias de Evidencialidade com o verbo 

VER no Português Brasileiro emergem construcionalmente a partir da contribuição de 

características conceptuais do verbo e padrões de complementos específicos. As 

construções de Estratégia Evidencial apontadas nesta pesquisa, por serem mais 

composicionais, vinculam-se às suas partes de maneira mais significativa do que se 

observa em construções menos composicionais. Em relação a outros verbos de visão, 

recorreu-se à Semântica de Frames para analisá-los à luz do uso. Com base nos dados, 

verificou-se que o verbo VER, que compõe as construções de Estratégia Evidencial, 

evoca a experiência visual de forma mais ampla, perfilando os elementos 

Experienciador, que é acidental (passivo), e a entidade ou evento percebido. Outros 

verbos de visão analisados evocam outras perspectivas da experiência visual e, portanto, 

apresentam usos diferentes dos usos encontrados para o verbo VER. Com relação à 

representação das construções, decidiu-se pelo modelo de rede conexionista por se tratar 

de um modelo que pressupõe auto-organização e busca de padrões a partir de dados da 

experiência. Com isso, as redes aqui propostas procuram explicitar com detalhes as 

informações envolvidas nos padrões de ativação do processamento das construções de 

Estratégia Evidencial, conforme pressupostos dos modelos linguísticos com base no 

uso, mais especificamente da Linguística Cognitivo-Funcional. 

 

 

Palavras-chave: Linguística Cognitivo-Funcional; Gramática das Construções com Base 

no Uso; Semântica de Frames; Evidencialidade no PB. 

 

 

 

Rio de Janeiro 
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ABSTRACT 

 

 

EVIDENCIALIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO COM VERBO VER: 

ESTRATÉGIAS CONSTRUCIONAIS COM BASE NO USO 

 

 

Natalia Ilse Paulino Machado 

 

 

 

Orientadora: Maria Maura Cezario 

 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

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

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

 

 

This work aims to analize the contributions of verb VER 'to see', its conceptual 

properties and complementation patterns in the composition of constructions that 

function as Evidentiality Strategies in Brazilian Portuguese (BP). The main hypotheses 

that guides this research is that Evidentiality Strategies with verb VER in BP emerge as 

constructions from the contributions of the conceptual features of the verb with specific 

complement patterns. The Evidentiality Strategies constructions identified in this study 

are more compositional, which means that their parts are connected significantly more 

than it could be verified in less compositional constructions. Frame Semantics approach 

oriented the analysis of other verbs related to vision. Based on the data, it was shown 

that the verb VER, which is in the Evidentiality Strategies constructions, evokes the 

visual experience in a general way, profiling the Experiencer, a passive one, and the 

entity or event perceived. Other examined verbs of vision evoke other perspectives of 

the visual experience and therefore show different uses from the uses found for verb 

VER. Connectionist networks provided a good model to the representation of the 

constructions because it is a self-organized model which search for patterns from the 

experience. Thus, the networks proposed here seek to exhibit detailed information in the 

activation patterns in the Evidentiality Strategies constructions processing, according to 

the Usage-Based linguistics models assumptions.  

 

 

Key-words: Usage-Based Linguistics; Usage-based Construction Grammar; Frame 

Semantics; Evidentiality in Brazilian Portuguese. 
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"Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, 

Deus único, honra e glória pelos séculos 

dos séculos. Amém!" 

(1 carta de Paulo a Timóteo 1:17) 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as contribuições do verbo VER, 

suas propriedades conceptuais e seus padrões de complemento na composição de 

construções que funcionam como estratégias de Evidencialidade no PB. Para isso, serão 

também observadas as propriedades conceptuais de outros verbos de visão, como 

OLHAR e ENXERGAR, já que esses verbos não parecem funcionar como VER nas 

construções objetos deste estudo, a saber, as construções de Estratégia Evidencial, 

exemplos (1) e (2). A partir dos resultados da pesquisa, será oferecida uma rede 

conceptual linguística que dê conta de explicitar as relações complexas do 

conhecimento linguístico na mente humana, que inclui tanto lexemas quanto 

construções, sejam elas mais ou menos composicionais. 

(1) que eu estava muito sujo... logo vi... que não tinha tempo mais para ir para o... para o 

colégio... (D&G RJ, 247) 

(2) aí outro dia eu estava com o meu namorado... na padaria ali... da rua do Brizolão... eu vi 

ele parado assim conversando com os colegas... (D&G RJ, 161) 

 

No exemplo (1) o verbo VER apresenta como complemento uma cláusula QUE, 

[que não tinha tempo mais para ir para o colégio]. Em (2), o objeto é oracional com o 

verbo não finito [conversando]. Tanto (1) quanto (2) apresentam uma relação evidencial 

entre o falante e a informação veiculada na segunda cláusula, que funciona como objeto 

de VER (small clauses e cláusulas QUE), como se verá ao longo deste trabalho. 

Construção é definida na literatura construcional como um pareamento simbólico 

entre forma e significado (GOLDBERG 1995, 2006), ou, ainda, como unidades 

gramaticais básicas formadas pela conjunção de uma forma com um significado ou 

função (BYBEE 2010; DIESSEL 2015:4). A hipótese geral que norteará esta pesquisa é 
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a de que as estratégias de Evidencialidade com o verbo VER no Português Brasileiro 

emergem construcionalmente a partir da contribuição de características conceptuais do 

verbo e padrões de complementos específicos. Parte-se, então, do pressuposto de que o 

verbo isoladamente não pode se constituir no locus da Evidencialidade na língua; antes 

contribui para a construção quando se combina com padrões de complementação 

específicos. 

A Evidencialidade é uma categoria gramatical que se refere à fonte da informação 

do falante, de maneira que a natureza da evidência deve ser especificada em cada 

declaração, se o falante a viu, a ouviu ou a inferiu de uma evidência indireta ou, ainda, 

aprendeu sobre ela de alguma outra forma. Em algumas línguas, como a língua da 

família Pano Shipibo-Konibo, cujos falantes estão localizados na região da Amazônia 

peruana, esse tipo de informação é codificada morfologicamente, através de itens 

gramaticalizados. 

(3) Shipibo-Konibo (Valenzuela 2003:36) 

 

[e-n  atsa   meni-ibat-a    joni]-ra   moa  

I-ERG  manioc:ABS  give-yesterday.PAST-PP2   person:ABS-DIR.EV already  

ka-ke 

go-COMPL 

 'The person to whom I gave manioc yesterday already left' (I saw it)
1
 

 

Como o exemplo (3) demonstra, o morfema [-ra] é um evidencial direto, isto é, o 

falante é a fonte da informação, adquirida, neste caso, pela visão. Outro exemplo pode 

ser encontrado na língua Parkatêjê (4), língua Timbira (Macro-Jê) falada no sudeste do 

estado do Pará. 

                                                             
1 Trad: A pessoa para quem eu dei mandioca ontem já saiu (Eu vi). 
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(4) Parkatêjê (Ferreira 2010:230) 

pêpia  mĩti  kãm  amjijarẽ:  ituware  wa  ka  a-krẽ  inũare  

REP  jacaré  POSP  dizer   sobrinho  eu  FUT 2-comer  NEG 

i-kupa   inũare 

1-ter.medo  NEG 

 'Dizem que o Jacaré disse: − Sobrinho, eu não vou te comer. Não tenha medo de mim!' 

 

Stenzel (2006:8) afirma que a marcação morfológica de Evidencialidade é 

relativamente rara, podendo ser encontrada, além das línguas das famílias Arawá, 

Arawak, Carib, Chibcha, Nambiquara, Pano, Quechua, Tukano, Tupí-Guaraní, Vaupés-

Japurá (Makú), Witoto, Yanomami e Záparo, nas línguas isoladas como Andoke e Paez, 

no Japonês, em línguas da região dos Bálcãs (em Búlgaro, Macedônio, e Albanês), no 

Cáucaso (em Turco), e em línguas da região do Himalaia (Sherpa, Akha e Tibetano). 

Em línguas em que a marcação de Evidencialidade não é morfológica nem 

obrigatória, outras categorias podem cumprir essa função como significado marcado: 

expressões (SO), verbos lexicais, expressões adverbiais, partículas, verbos modais. 

Quanto mais simples o sistema morfológico for, mais esperado é que haja maior 

complexidade semântica. Em Português, as noções de Evidencialidade podem ser 

expressas primordialmente por meio de diversas construções, como advérbios 

([certamente]), de estrutura argumental ([Eu acho que...], [Dizem que...]) e locuções 

prepositivas ([no jornal]). A seguir estão apresentados os objetivos específicos desta 

tese com as respectivas hipóteses.  

Na pesquisa aqui proposta, pretende-se:  

1. Verificar o padrão das construções no Português Brasileiro que expressam 

Evidencialidade e suas especificações (tipos de evidência) com o verbo VER. 
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Muitas pesquisas que se concentraram na investigação da Evidencialidade no 

Português do Brasil partiram dos itens verbais (CEZARIO 2001; GONÇALVES 2003, 

2004; VENDRAME 2012). Alguns desses trabalhos estão apresentados na seção 2.4. 

No entanto, uma análise mais abrangente da estrutura linguística demonstrará que itens 

apenas não dão conta da função. A hipótese desenvolvida aqui é a de que há, pelo 

menos, duas construções em PB que expressam Evidencialidade com o verbo VER, a 

saber: 1) VER + Complemento não finito (evidência atestada visualmente); e 2) VER + 

Cláusula QUE (evidência inferida). Serão analisados os contextos linguísticos e 

situacionais em que essas construções estão inseridas. No caso de fatores linguísticos, 

será observada a frequência de usos tanto do verbo VER quanto deste e seus padrões de 

complementação recorrentes no corpus.  

2. Observar os sentidos de VER envolvidos nas estratégias de Evidencialidade. 

 

Presume-se que haja sentidos básicos, centrais, dentre os sentidos de VER que 

contribuem em cada uma das construções de Estratégia de Evidencialidade. Por ser um 

verbo que evoca uma experiência física (visão), podemos afirmar que um desses 

sentidos básicos seja a percepção física visual, em que uma entidade ou evento é 

captado visualmente pelo falante. Outro sentido básico é interpretado com base na 

Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON 1980). Neste caso, o sentido 

físico, mais concreto, serve de domínio fonte para o sentido metafórico, que se constitui 

no domínio alvo.   

3. Analisar os frames evocados por outros verbos de visão. 

Em se tratando de construções, é esperado que se observem as possibilidades de 

preenchimento dos slots a fim de verificar a esquematicidade e idiomaticidade da 
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estrutura em questão. Pensando nisto, cabe verificar as restrições das construções em 

análise. A hipótese é a de que outros verbos de visão, como OLHAR, apresentam usos 

diferentes, pois ativam frames diferentes. Isto pode bloquear a entrada desses verbos nas 

construções de Estratégias de Evidencialidade. Pretende-se, portanto, analisar os usos 

desses verbos, estipular caracterizações conceptuais que deem conta de explicitar os 

frames e seus elementos, além de se observar a relação desses sentidos (e dos usos dos 

verbos) na categoria da experiência visual.   

 4. Representar em rede as construções de Estratégias de Evidencialidade, bem 

como o verbo VER. 

 

Numa análise fundamentada no uso, a representação do conhecimento linguístico 

em rede deve incluir informação detalhada e redundante. Especificamente no caso de 

representação de construções mais composicionais, a hipótese é a de que a rede deve 

explicitar de alguma forma a contribuição dos itens na construção. Nas relações de 

conhecimento que pautam as relações linguísticas, portanto, não existe supremacia entre 

itens e construções, mas conexões várias entre nós, frames evocados e padrões 

generalizados. O modelo de rede adotado é o previsto no Conexionismo, em que 

padrões de ativação definem as unidades de representação.  

 

Dentre os modelos teóricos disponíveis para o estudo de fenômenos linguísticos, 

tomo como base para esta pesquisa os pressupostos dos Modelos Baseados no Uso, 

mais especificamente a Linguística Cognitivo-Funcional (LANGACKER 1987; 

KEMMER e BARLOW 2000; TOMASELLO 2003; BYBEE 2006, 2010, 2015; 

MARTELOTTA 2011; FURTADO DA CUNHA 2012). Segundo essa abordagem, 

existe uma relação estreita entre as estruturas linguísticas, processos cognitivos gerais e 
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a experiência do falante no uso, consciente ou inconsciente, da língua em situações reais 

de comunicação.  

O modelo construcional adotado é a Gramática das Construções com Base no Uso 

(BYBEE 2015; DIESSEL 2015; PEREK 2015). Utilizo ainda a teoria da Semântica de 

Frames (FILLMORE 1977; 1982; 1985) ao analisar os usos do verbo VER em contraste 

com os usos de outros verbos de visão, como, por exemplo, OLHAR e ENXERGAR. Os 

sentidos conceptuais desses verbos, que serão determinados a partir da análise e da 

observação dos usos, possibilitarão o desenho de uma rede linguística dinâmica e 

complexa que explicite as relações entre itens e as construções objetos desta tese. Para 

tanto, parte-se do modelo conexionista de rede, modelo que tem sido amplamente 

explorado pelos pesquisadores da Inteligência Artificial e que permite pensar em um 

sistema auto organizável, que aprende conforme exposição aos dados e cria padrões 

mesmo em face de irregularidades.  

Esta pesquisa pretende contribuir i) com a descrição de construções no Português 

Brasileiro, mais especificamente aquelas que expressam a categoria da Evidencialidade 

na língua, e ii) com discussões teóricas sobre o conhecimento linguístico e como este 

pode se estruturar na mente dos falantes, a partir de um modelo que inclui todo tipo de 

informação, cobrindo palavras, padrões gramaticais e suas interações.   

Os dados foram coletados a partir do Corpus do Grupo de Estudos Discurso e 

Gramática
2
 (Corpus D&G) e do Corpus do Português

3
, para atestar e verificar 

frequência de usos.  

No capítulo 1, apresento os pressupostos das teorias adotadas, enfatizando os 

aspectos referentes ao uso e experiência do falante a partir da Linguística Cognitivo-

                                                             
2 Disponível em: http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/ 
3 Disponível em: http://corpusdoportugues.org/ 
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Funcional. Destaco também a recente vertente da Gramática das Construções com Base 

no Uso, que trata de construções enquanto signos complexos, conectados com outros 

signos complexos e signos lexicais (lexemas) em uma rede que é fundamentalmente 

conceptual. Devido a tal conexão, recorro à Semântica de Frames para tratar dos signos 

lexicais e, assim, demonstrar a contribuição do item em construções mais 

composicionais, como são os objetos de análise desta pesquisa, a saber, as construções 

de Estratégia Evidencial. 

O segundo capítulo expõe os principais trabalhos sobre Evidencialidade, tratando 

das mais variadas posições teóricas sobre o tema. Também apresenta análises em 

línguas que não possuem a Evidencialidade marcada morfológica e obrigatoriamente. 

Neste caso, a Evidencialidade é uma função marcada nas estruturas linguísticas que a 

servem. Por último, estão compilados trabalhos desenvolvidos no PB tanto para a 

Evidencialidade quanto para estruturas da Modalidade Epistêmica. 

A metodologia da pesquisa está descrita no capítulo 3, onde se registram fatores, a 

composição do banco de dados e outros critérios que possibilitam a replicabilidade dos 

resultados apontados e discutidos no capítulo 4, Análise dos dados.  

Em Considerações Finais, capítulo 5, resume-se a contribuição dos resultados das 

análises tanto para a teoria linguística quanto para o conhecimento mais amplo do 

sistema do Português Brasileiro atual. Espera-se igualmente com esta pesquisa 

enriquecer a compreensão do critério da composicionalidade na abordagem 

construcional e da representação linguística que incorpora não apenas construções 

gramaticais, de estrutura argumental, mas também itens lexicais que evocam frames. 

Supõe-se, então, que as estratégias de Evidencialidade com o verbo VER no Português 

Brasileiro emergem construcionalmente a partir da contribuição de características 

conceptuais do verbo e sua instanciação em padrões construcionais específicos. 
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1. ARCABOUÇO TEÓRICO 

Dentre os modelos teóricos disponíveis para o estudo de fenômenos linguísticos, 

tomo como base para esta pesquisa os pressupostos preconizados pelos modelos 

linguísticos baseados no uso, mais especificamente a Usage-Based Linguistics 

(LANGACKER 1987; KEMMER e BARLOW 2000; TOMASELLO 2003; BYBEE 

2006, 2010, 2015), traduzida como Linguística Centrada no Uso4 (CEZARIO e 

FURTADO DA CUNHA 2013) ou Linguística Cognitivo-Funcional (MARTELOTTA 

2011; FURTADO DA CUNHA 2012). Adoto neste trabalho a última tradução do 

termo. O pressuposto fundamental da teoria é o de que existe uma relação estreita entre 

as estruturas linguísticas, processos cognitivos gerais e a experiência do falante com o 

uso, consciente ou inconsciente, da língua em situações reais de comunicação.  

Na primeira parte deste capítulo, discorro sobre os pressupostos fundamentais da 

Linguística Cognitivo-Funcional, seguido da apresentação do modelo teórico-

metodológico da Gramática das Construções como um modelo legítimo para análise 

sintática, uma vez que adota como unidade de análise gramatical a construção, definida 

como um pareamento entre forma e significado ou função (GOLDBERG 1995, 2006). 

Particularmente, o modelo construcional adotado é a Gramática das Construções com 

Base no Uso (DIESSEL 2015; PEREK 2015). Na terceira parte, apresento a teoria de 

Semântica de Frames para abordar questões referentes ao item lexical aliado ao modelo 

construcional. A Semântica de Frames lança luz sobre a análise dos usos do verbo VER 

em contraste com os usos de outros verbos de visão (cf. Capítulo Análise dos Dados, 

p.130). O objetivo geral do trabalho é analisar as contribuições do verbo VER, suas 

                                                             
4 Pesquisadores que integram o Grupo de Estudos Discurso e Gramática (D&G) do Rio de Janeiro, 

Niterói e Natal, com o propósito de reforçar a tradição dos estudos funcionalistas em seus estudos sobre 

mudança linguística, substituíram recentemente a expressão "Linguística Centrada no Uso" por 

"Linguística Funcional Centrada no Uso" para designar a teoria cujos pressupostos teóricos se alinham 
aos da Usage-based Linguistics. 
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propriedades conceptuais e seus padrões de complemento na composição de construções 

que funcionam como estratégias de Evidencialidade no PB. A hipótese geral é a de que 

as estratégias de Evidencialidade com o verbo VER no Português Brasileiro emergem 

construcionalmente a partir da contribuição de características conceptuais do verbo e 

padrões de complementos específicos. 

  

1.1. Linguística Cognitivo-Funcional 

A Linguística Cognitivo-Funcional desenvolve uma análise linguística a partir da 

observação do uso real e efetivo das línguas naturais, levando-se em conta as 

capacidades cognitivas de domínio geral (BYBEE 2010). Essas habilidades cognitivas 

desempenham papel fundamental nas representações linguísticas com base no uso e na 

experiência do falante. Kemmer e Barlow (2000) consideram que as representações 

linguísticas estão fundamentadas em eventos de uso de três formas: primeiro, essas 

representações, ou instâncias, são a base para a formação do sistema linguístico do 

falante. Isso indica que a experiência do falante com a língua é a base na qual o sistema 

linguístico se forma e se torna mais abstrato. Os eventos de uso estruturam o sistema 

linguístico ao mesmo tempo em que são os resultados desse sistema. 

Segundo, as representações abstratas (padrões) estão mais diretamente associadas 

aos eventos de uso do que tradicionalmente se acredita, porque o abstrato e o particular 

permanecem estreitamente conectados, uma vez que os eventos de uso são por natureza 

específicos. Qualquer representação geral, então, que emerge da operacionalização do 

sistema, é ativada em consonância com instâncias específicas desse padrão. Por esta 

razão, o sistema linguístico se estrutura a partir da repetição de determinados padrões de 

uso. Dessa forma, elementos específicos e idiossincráticos no sistema são priorizados, 
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pois os padrões gerais, mais abstratos, chamados de esquemas, emergem do específico 

que, por sua vez, é um dado da experiência.  

Por fim, eventos de uso são cruciais para a constante reestruturação e operação do 

sistema linguístico. Produções linguísticas não são apenas produtos do sistema 

linguístico do falante; também servem de input para o sistema linguístico de outros 

falantes, tanto em fase de aprendizagem da língua quanto durante toda a vida.  

Um aspecto, portanto, inerente aos modelos linguísticos com base no uso é a 

importância da frequência. Uma vez que o sistema linguístico é orientado pela 

experiência, a frequência de instâncias é um fator central na sua estruturação e 

operacionalização. A frequência de um padrão de uso específico é, ao mesmo tempo, o 

resultado e a força modeladora do sistema. Uma frequência alta de uma unidade ou 

padrão resulta em um alto grau de entrincheiramento, ou rotinização cognitiva, e, por 

conseguinte, afeta o processamento dessa unidade ou padrão.  

Modelos baseados no uso também pressupõem que a compreensão e a produção 

são essenciais para o sistema linguístico. A estrutura interna do sistema linguístico não 

está separada dos atos (cumulativos) do processamento mental relativos ao uso. Isto é, 

não há razão nessa proposta em separar competência do desempenho, pois o 

desempenho é em si parte da competência de um falante. O uso linguístico e o sistema 

linguístico não são esferas distintas do conhecimento de língua. 

A respeito da aquisição de língua, a Linguística Cognitivo-Funcional, e em geral 

os Modelos Baseados no Uso, focam na aprendizagem e na experiência. Instâncias de 

produção e compreensão linguísticas têm papel central na estruturação do sistema 

linguístico; portanto, devem ser muito significantes no processo de aquisição de uma 

língua. A aprendizagem aqui está em primeiro plano. Se instâncias de uso são o input 

essencial na formação do sistema, então se torna desnecessário propor um guia genético 
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específico de estruturas linguísticas. Um mecanismo bem concebido de aprendizagem
5
, 

igualmente aplicável a qualquer espécie de aprendizado, não apenas o linguístico, basta 

para se entender a relação entre aquisição linguística e cognição geral. 

O modelo inclui ainda o argumento de que representações linguísticas são 

emergentes e não armazenadas como entidades fixas. Unidades linguísticas são vistas 

como rotinas cognitivas, ou seja, são padrões recorrentes de ativação mental (em última 

instância, neural). Isto porque a gramática, retomando Hopper (1987), é um produto da 

atividade verbal. Portanto, Hopper a designa como Gramática Emergente, por sua 

natureza provisória, fluída. A gramática está em constante formação a partir dos novos 

contextos de uso e da situação comunicativa de forma sistemática e dinâmica. A 

gramática emergente é sistemática na medida em que o processo de ritualização das 

estruturas, pela frequência de uso, é regular (BYBEE 2003; 2010; 2015). É dinâmico 

porque nasce da adaptação das habilidades cognitivas humanas a eventos de 

comunicação específicos e se desenvolve a partir da repetição (ritualização) desses 

eventos. As "regras" que regulam o sistema linguístico formam um conjunto de 

princípios de adaptação contextual. Por isso se diz que a linguagem possui uma natureza 

adaptativo-funcional (MARTELOTTA 2011; BYBEE 2015). 

Dados provenientes do uso são uma característica dos modelos centrados no uso 

para a descrição e formulação da teoria. Assim, pressupostos teóricos são baseados na 

análise de dados reais, que revelam usos linguísticos naturais. A língua em uso é a 

melhor evidência para determinar a natureza e a específica organização dos sistemas 

linguísticos.  

                                                             
5 Não se trata de um mecanismo que considera o estado de "folha em branco". As estruturas cerebrais são 

intrinsecamente orientadas geneticamente. Tal mecanismo de aprendizagem é suportado por estudos de 
desenvolvimento neural (ELMAN et al. 1998). 
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Com relação à mudança, nessa abordagem há uma relação íntima entre uso, 

variação sincrônica e mudança diacrônica. Formas linguísticas variantes podem ser 

possibilidades licenciadas pela rede linguística. A seleção de uma determinada variante 

entrincheirada para a ativação é governada por um conjunto complexo de fatores 

motivadores que abrangem desde fatores internos ao sistema a fatores contextuais e 

situacionais. Para a mudança linguística, instâncias específicas são extremamente 

importantes. Assim, itens lexicais são importantes tanto para a sintaxe quanto para a 

fonologia e morfologia, e na sintaxe espera-se que haja uma relação similar entre 

padrões de uso sincrônicos e mudança diacrônica. Construções e itens lexicais que 

frequentemente coocorrem orientam extensões criativas de construções sintáticas, 

sincronicamente e com efeitos cumulativos diacrônicos ao longo do tempo. 

Uma vez que não há necessidade de se postular um dispositivo inato para 

aquisição de linguagem, torna-se plausível que haja uma conexão do sistema linguístico 

com sistemas cognitivos não linguísticos. A estrutura linguística é vista, assim, como 

um subconjunto da estrutura conceptual. Seres humanos são sensíveis a padrões da 

experiência e padrões aprendidos podem ser de vários tipos, restringidos de 

determinadas maneiras por propriedades gerais da constituição cognitiva, além da 

experiência pré-linguística anterior. O contexto é igualmente crucial na operação do 

sistema linguístico. Todos os aspectos linguísticos, do fonético ao semântico, podem ser 

influenciados pelo contexto linguístico e não linguístico. Para além disso, sempre há o 

fenômeno potencial de aspectos regulares do contexto se convencionalizarem e se 

tornarem parte do sistema linguístico. Na semântica, por exemplo, é conhecido que 

elementos do contexto pragmático em que uma expressão tipicamente ocorre podem ser 

incorporados ao significado convencional dessa expressão (LANGACKER 2000; 

TRAUGOTT e DASHER 2005). Nesse sentido, não há distinção entre significado 
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semântico e significado pragmático. Conforme enfatiza Martelotta (2011), a 

investigação linguística não se limita à observação de aspectos formais ou da difusão 

das formas pela estrutura social; antes, são incorporados aspectos semânticos, 

pragmáticos e discursivos. Além desses fatores, há também a consideração de restrições 

cognitivas, que só se materializam na interação. As restrições cognitivas incluem a 

captação de dados da experiência, sua compreensão e armazenamento na memória. 

Dessa forma, as habilidades linguísticas do falante são vistas como constituídas das 

regularidades no processamento mental da linguagem em situações de uso.  

Na Linguística Cognitivo-Funcional, aspectos biológicos (físicos) e culturais são 

indissociáveis na linguagem. A comunicação humana ocorre pela nossa percepção do 

mundo, manifesta na interação, e por uma base experiencial corpórea. Os interlocutores 

negociam sentido o tempo todo a partir de suas conceptualizações acerca do mundo, e o 

resultado é a construção de significado durante a situação comunicativa e isto só se 

torna possível através de habilidades cognitivas. Os linguistas do uso, no entanto, 

partem do princípio de que as habilidades inatas que capacitam os seres humanos a 

aprender e a usar uma ou mais línguas não são habilidades exclusivas da linguagem, e 

sim habilidades cognitivas de domínio geral (BYBEE 2010; MARTELOTTA 2011).  

Então, gramática de uma língua é, portanto, a organização cognitiva da 

experiência que o falante tem com a língua em uso. Os vários aspectos dessa 

experiência (linguísticos, culturais e contextuais) têm impacto na representação mental 

do sistema (BYBEE 2010). 

 

 

 

 



27 

 

1.2. O modelo de análise gramatical 

Tendo em vista que o objetivo geral deste trabalho seja analisar as contribuições 

do verbo VER na composição de construções que funcionam como estratégias de 

Evidencialidade no PB, é importante adotar um modelo de análise gramatical coerente 

com os pressupostos aqui delineados. Este modelo é a Gramática das Construções. 

Segundo essa abordagem, a gramática de um língua envolve estruturas de pareamento 

entre forma e significado ou função, chamadas construções. Tratam-se de unidades 

convencionalizadas, isto é, compartilhadas por um grupo de falantes (LANGACKER 

1987; GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001). Diessel (2004) afirma que a Linguística 

Cognitivo-Funcional na verdade compreende uma série de propostas teóricas 

relacionadas, duas das quais constituem a Gramática das Construções e o Modelo com 

Base no Uso. 

Dentre as várias perspectivas construcionais, Traugott e Trousdale (2013)
6
 

resumem cinco diferentes abordagens:  

a. Gramática das Construções de Berkeley (FILLMORE 1988): trabalha com a 

hipótese de que alguns aspectos construcionais são universais, focalizando numa 

semântica de frames. É altamente formalizada; pesquisadores dessa linha discutem 

questões associadas à sintaxe em Linguística Cognitiva.  

b. Gramática das Construções com Base no Signo (Sign-Based - SBCG) (BOAS e 

SAG 2012): O pressuposto fundamental é o de que a língua é um sistema de signos, tal 

qual predito por Saussure (2000 [1916]). No entanto, o signo para a SBCG é modelado 

por traços estruturais (fonológicos, sintáticos, semânticos, contextuais). O objetivo 

                                                             
6 Os autores apresentam no trabalho citado, a partir de pressupostos dos modelos de gramáticas 

construcionais, a teoria da Construcionalização e da Mudança Construcional para a mudança linguística 
tomando como unidade construções. 
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principal dessa vertente da Escola de Berkeley é criar um quadro teórico formal que 

possibilite a pesquisadores em questões tipológicas a desenvolver hipóteses testáveis e 

identificar universais linguísticos dentro do modelo construcional. Há ainda um forte 

comprometimento com a demonstração de realidade psicológica.  

c. Gramática das Construções Cognitiva (LAKOFF 1987 e GOLDBERG 1995; 

2006): versão anterior da Escola de Berkeley, foi assim chamada por Croft e Cruse 

(2004). Em 1995, Goldberg definiu construção como um pareamento de forma e 

significado em que algum aspecto da forma ou do significado não é derivado da 

composição das partes ou de alguma outra construção preexistente. Recentemente, o 

conceito foi ampliado para dar conta de dados mais composicionais; nesse caso, 

construção passa a ser estocada mesmo se for completamente previsível e 

suficientemente frequente (GOLDBERG 2006). O papel da frequência é relevante 

porque suscita questões como qual nível de frequência é suficiente para que haja 

estocagem e consolidação de um determinado padrão na mente do falante. Para tanto, 

deve-se considerar que tal frequência é gradual e relativa e não categórica e universal 

(cf. CLARK e TROUSDALE 2009:38). "Frequência suficiente" estaria associada, a 

princípio, à replicação e à convencionalização no registro textual (TRAUGOTT e 

TROUSDALE 2013). Outro ponto fundamental para Goldberg é a questão de que as 

construções podem ser de qualquer tamanho: desde sentenças complexas a afixos. No 

mesmo espírito, acredita-se que uma língua é aprendida através de chunks e as 

construções são aprendidas a partir do pareamento de uma forma com uma função 

semântica ou discursiva. Além disso, similaridades entre construções são de 

fundamental interesse nessa abordagem. 
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d. Gramática das Construções Radical (CROFT 2001): Preocupada com a relação 

entre descrição gramatical e tipologia das línguas, esse modelo considera que as 

construções são específicas de uma determinada língua (language-specific) e as 

categorias são determinadas dentro de um sistema linguístico específico a partir das 

construções que as abrigam. Exemplo: "verbo intransitivo" é uma categoria dentro da 

construção intransitiva no Inglês, não na Gramática Universal (TRAUGOTT e 

TROUSDALE 2013; CROFT 2013). As classes de palavras (nomes e verbos), por sua 

vez, são compreendidas a partir de construções que expressam atos proposicionais 

(CROFT 2013). Croft (2004: 258) representa a estrutura simbólica de construção, 

reproduzida abaixo:  

 

Nesse modelo, na face formal da construção, estão descritas propriedades 

sintáticas, morfológicas e fonológicas; na face do significado, propriedades semânticas, 

pragmáticas e discursivo-funcionais. Ambas as faces relacionam-se através de um link 

simbólico, convencional. Croft (2001; 2004; 2013) enfatiza a natureza taxonômica do 

conhecimento construcional, a relação de herança hierárquica entre construções mais 

gerais e mais específicas e a importância do uso linguístico na determinação dos 

aspectos da estrutura da língua.  

Figura 1: A estrutura simbólica de uma construção. 
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e. Gramática Cognitiva (LANGACKER 1987; 1991; 2005): Langacker rejeita o 

componente sintático da gramática e concebe o signo como o resultado do link entre 

estrutura semântica e fonológica. O foco de análise recai sobre o construal, isto é, a 

habilidade do usuário da língua em construir a mesma situação de modos alternativos.  

Traugott e Trousdale (2013) apontam, ainda, que um dos pressupostos 

fundamentais para a abordagem construcional é o de que algumas propriedades 

gramaticais, como a estruturação em rede, organização hierárquica e herança, podem ser 

universais e compartilhadas com outros sistemas cognitivos, mas a gramática em si, 

enquanto conhecimento de um determinado sistema linguístico, é específico de uma 

língua (language-specific). 

Os principais pontos em comum apresentados por essas e outras vertentes de 

Gramática das Construções, segundo Goldberg (2013) são quatro: o primeiro diz 

respeito a construções gramaticais: construções sintagmáticas são pareamentos de forma 

e função aprendidos, da mesma forma que itens lexicais tradicionais. O segundo ponto 

afirma que a gramática não envolve nenhum componente derivacional ou 

transformacional. A semântica é diretamente associada a estrutura superficial. Outro 

pressuposto compartilhado é o conhecimento linguístico estruturado em rede. 

Construções sintagmáticas, palavras e palavras semipreenchidas (morfemas) estão 

relacionadas numa rede cujos nós estão relacionados por links de herança. Abordagens 

construcionistas, por mais diversas que sejam, também acreditam que as línguas variam 

de muitas formas. As generalizações translinguísticas que existem são explicadas por 

processos cognitivos de domínio geral ou pelas funções das construções envolvidas.  

A autora acrescenta mais um ponto que, embora não seja compartilhado com 

todas as abordagens construcionistas existentes, permite que haja interface com teorias 
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de aquisição, processamento linguístico e mudança linguística: trata-se do uso e como o 

conhecimento linguístico se estrutura a partir da experiência. Conhecimento de língua 

inclui itens e generalizações, em vários graus de especificidade. Este ponto tem reunido 

recentemente pesquisadores dentro de uma vertente construcionista denominada de 

Usage-based Construction Grammar (doravante Gramática das Construções com Base 

no Uso, ou GCBU). 

De fato, os pressupostos fundamentais das Gramáticas das Construções tem 

desempenhado um papel importante no desenvolvimento da Linguística Cognitivo-

Funcional. A ideia de uma gramática com base no uso, mais recentemente sob a 

terminologia "Gramática das Construções com Base no Uso", já estava presente em 

trabalhos de Joan Bybee (2006; 2010; 2015) e, vem atualmente sendo desenvolvida por 

Holger Diessel (2015) e Florent Perek (2015). Goldberg (2006) também demonstra 

afinidade pela teoria quando destaca o papel da frequência na determinação de 

construções em um sistema linguístico, aproximando-se dessa forma da GCBU. Num 

modelo baseado no uso, a investigação gramatical preocupa-se fundamentalmente com 

a dinâmica do sistema gramatical. De acordo com Diessel (2015), há dois princípios 

gerais que restringem a análise da estrutura linguística neste modelo: i) a estrutura 

linguística pode ser analisada através de signos complexos, isto é, construções, e ii) 

todos os signos linguísticos (signos lexicais e signos gramaticais) estão conectados uns 

aos outros por meio de vários tipos de links. Gramática, então, pode ser vista como uma 

rede dinâmica de signos interconectados (Figura 2). 

Figura 2: Relações entre verbos e construções (DIESSEL 2015: 16). 
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Na Figura anterior, construções e lexemas relacionam-se por conexões com 

valores (pesos) de ativação distintos, determinadas pelo critério semântico de 

combinação (match) e a experiência do usuário da língua com expressões lexicais 

particulares e construções. Aqui, Diessel (2015) ressalta que o Princípio de Coerência 

Semântica de Goldberg (1995) não é o único fator que influencia as relações entre itens 

e construções. Na verdade, os links de associações entre verbos e construções não são 

plenamente previsíveis pelo critério semântico, porque a experiência do falante com 

determinada estrutura linguística também é fator de influência entre esses links. 

Combinação semântica e frequência (entrincheiramento) são, a princípio, dois fatores 

independentes.   

Nesse sentido, construções, na perspectiva linguística com base no uso, são signos 

linguísticos complexos, unidades básicas da gramática que compreendem duas faces: de 

um lado forma e do outro função ou significado. Diessel (2004) ressalta que as 

construções exibem tanto propriedades gramaticais gerais quanto propriedades 

idiossincráticas. A construção Passiva, por exemplo, no português e no inglês, compõe-

se de sujeito, o verbo auxiliar [ser] (no inglês, be) e o verbo no particípio passado, que 

pode ser seguido por um sintagma preposicional encabeçado por [por] (by-phrase, no 

inglês). Toda a construção passiva tem uma função específica: tornar o paciente sujeito, 

enquanto o agente é opcionalmente expresso pelo sintagma preposicional (SPrep). A 

construção passiva é, assim, uma única unidade gramatical e a expressão do agente por 

SPrep não pode ser derivada a partir da semântica da preposição e regras gramaticais 

gerais. As regras são específicas da construção.     

Com relação à noção de signo, estudos apontam que a natureza simbólica na 

linguagem é uma habilidade da mente humana (DEACON 1997; TOMASELLO 1999), 

conforme já proposto por Saussure (2000 [1916]), quando define língua como um 
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sistema de signos. Cada palavra para o linguista suíço era um signo, o que equivalia 

dizer que cada palavra era uma entidade psicológica de duas faces: o significante, ou a 

imagem acústica
7
, e o significado, ou conceito. Em Gramática das Construções, essa 

definição se amplia e passa a designar não apenas expressões lexicais, mas também 

unidades gramaticais, as construções. Dessa forma, construção pode ser definida como 

uma unidade gramatical em que um padrão estrutural determinado associa-se a um 

significado ou função específica (BYBEE 2010; DIESSEL 2015). Dentro da GCBU, 

construções variam no contínuo de esquematicidade, ou abstratização, e idiomaticidade 

e referem-se tanto a unidades gramaticais associadas a determinados lexemas 

(expressões idiomáticas como [pendurar as chuteiras]) como a expressões pré fabricadas 

(no inglês, I don't know) e unidades gramaticais definidas por categorias abstratas, 

representadas por slots, a exemplo das construções quantitativas [[um NP1 de 

NP2]→[quantidade] (ex. [um monte de carros]; ALONSO 2010). Construções de nível 

mais baixo, menos esquemáticas, são totalmente especificadas e não herdam 

informações de esquemas mais abstratos; antes, estão conectadas por links de 

instanciação a construções mais esquemáticas, indicando sobreposição das informações. 

Por esta razão, acredita-se que a mesma informação seja estocada redundantemente em 

vários níveis de abstratização. 

Ao lado dos esquemas construcionais, postula-se que os falantes também 

armazenem colocações de palavras frequentemente presentes no uso e enunciados 

concretos como [Tanto faz.], [Será que X?
8
] e [Eu sei lá!]. A gramática consiste então 

tanto de representações gramaticais abstratas quanto de chunks
9
 pré-fabricados de 

expressões concretas (prefabs), que são usadas frequentemente em situações 

                                                             
7 No caso de línguas de sinais, imagem gestual/manual. 
8 X representa um slot (lacuna no esquema da forma construcional). 
9 Sequências de unidades linguísticas usadas conjuntamente que, com os efeitos de frequência, passam a 
ser processados como uma única unidade (BYBEE 2010). 
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comunicativas rotineiras. Embora expressões pré-fabricadas estejam em concordância 

com o conceito de esquemas construcionais, as prefabs não são acessadas online através 

dos esquemas, mas constituem-se de estruturas cujo acesso ocorre diretamente, sem que 

seja necessário ativar construções mais esquemáticas correspondentes. Esquemas 

construcionais funcionam na formação de novas expressões, um processo mais custoso 

em termos de processamento. Por isso, postula-se que os falantes aproveitem prefabs 

pelo motivo de essas estruturas serem acessadas com tanta frequência que o custo de 

processamento seja muito menor (DIESSEL 2004). Dessa forma, esquemas só seriam 

ativados se prefabs não estiverem disponíveis ao falante. 

O termo construção tem sido usado na teoria tanto para padrões gramaticais 

quanto para expressões lexicais (GOLDBERG 1995; CROFT e CRUSE 2004). No 

entanto, Diessel (2015) opta por não estender o termo "construção" a itens lexicais, uma 

vez que construções e lexemas são signos e signos são pareamentos de forma e função 

convencionalizados. Assim como este autor, igualmente opto por ampliar o uso do 

termo "signo", antes designado apenas para itens lexicais, a fim de incorporar a 

compreensão de padrões gramaticais, ou construções. Faço esta opção porque a 

definição de Saussure (2000 [1916]) já fazia referência ao link simbólico e convencional 

entre significante (forma) e significado (função), atualmente encontrado também nas 

gramáticas das construções. Dessa forma, "construção" é entendida no modelo teórico 

adotado aqui como uma unidade gramatical, que consiste de pelo menos dois elementos 

(lexemas ou categorias) (BYBEE 2010, 2015; DIESSEL 2015), e o termo "signo" tanto 

para lexemas (signos lexicais) quanto para construções (signos gramaticais).         

Tal definição aqui adotada para o termo construção, no entanto, não pressupõe 

necessariamente que padrões sintáticos são completamente composicionais, como o faz 

o modelo minimalista (CHOMSKY 1995). Na verdade, as gramáticas das construções 
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partem do princípio de que composicionalidade é uma propriedade gradual e combina-

se com outras propriedades, holísticas, da construção, isto é, propriedades atribuídas ao 

padrão gramatical como um todo. Conforme Diessel (2015:4), usage-based construction 

grammar is a surface-oriented theory in which construction-particular properties are 

seen as an important aspect of grammar that cannot be explained by general rules
10

. 

Além da composicionalidade, a idiomaticidade também é descrita como uma 

propriedade construcional gradual, que abarca desde expressões completamente 

idiossincráticas e lexicalmente determinadas ([Maria-vai-com-as-outras]) a expressões 

que compartilham muitas propriedades semânticas e sintáticas com outros padrões 

gramaticais (Maria vai com as amigas). Isto significa dizer que não há rígida divisão 

entre expressões idiomáticas e padrões gramaticais completamente produtivos, como 

sentenças declarativas básicas. 

Não obstante signos lexicais e signos gramaticais (construções), léxico e 

gramática não são categorias discretas, como no Gerativismo, em que gramática é a 

categoria dos princípios e das regras e o léxico, das informações idiossincráticas, 

impossíveis de serem geradas por regras gerais; antes, léxico e gramática se dispõem em 

um contínuo cujos membros organizam-se em rede. No contínuo léxico-gramática, 

segundo a abordagem cognitivo-funcional, existem desde palavras isoladas a estruturas 

gramaticais complexas. Nessa perspectiva, expressões idiomáticas como [chutar o 

balde] não são totalmente idiossincráticas, apesar de terem propriedades sintáticas 

particulares (apenas o verbo pode apresentar-se em outras formas gramaticais - [chutou 

o balde], mas não *[chutou os baldes]) e significado totalmente não literal (não 

composicional). Com relação ao armazenamento e processamento dos signos, 

                                                             
10 Trad.: ... a Gramática das Construções com Base no Uso é uma teoria orientada para estruturas de 

superfície em que propriedades particulares de construções são vistas como um aspecto gramatical 
importante que não pode ser explicado por regras gerais. 
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considerando o contínuo, léxico e gramática devem organizar-se em dois níveis: 

categorial
11

 e de processamento. No nível categorial, os signos linguísticos lexicais 

atuam no nível referencial, em relação ao mundo biossocial, sobre o qual o falante 

projeta seu conhecimento de mundo, categorizando objetos, entidades, sentimentos, 

ações e qualidades. Tradicionalmente, são reconhecidos como itens lexicais os nomes, 

verbos e adjetivos. Na abordagem construcional, construções também podem ser itens 

lexicais, a exemplo de [[chutar o balde]↔["desistir de tudo"]], mais idiomático, e [[sub-

X]↔["abaixo de"]], como em [subgerente] e [subabdominal]. Os signos linguísticos 

gramaticais, por sua vez, funcional no nível interpessoal (cf. MARTELOTTA 2011:93) 

e constituem-se de material procedural
12

. Esses elementos são mais fixos e regulares e 

apresentam restrições gramaticais de um ponto de vista mais formal, como relações de 

ordenação vocabular, marcação de tempo e aspecto, concatenação de construções 

oracionais e sintagmáticas etc. Um exemplo de construção de conteúdo procedural é 

[[IRaux Vinf]→["tempo futuro"]], como em [Maria vai gostar de saber da novidade]. 

Também são elementos que manifestam a atitude ou a perspectiva do falante em relação 

ao que é enunciado, como os modalizadores e marcadores discursivos (MARTELOTTA 

2011; TRAUGOTT e TROUSDALE 2013). A distinção entre léxico e gramática, ou 

componente procedural, é gradual, ou seja, léxico e gramática estão dispostos num 

contínuo do conhecimento linguístico. Estudos em gramaticalização apontaram essa 

gradualidade ao observar mudança em elementos mais lexicais ou menos gramaticais 

para elementos gramaticais ou mais gramaticais, como no caso de [ir] (espacial) > [ir] 

(temporal), em que o verbo pleno torna-se auxiliar.  

                                                             
11 Categorias e contínuos não são conceitos que se opõem; categorizar é uma das principais habilidades 

humanas que desempenha papel fundamental na aprendizagem e armazenamento de uma língua (BYBEE 

2010). Portanto, assumo aqui que existem signos mais lexicais e signos mais gramaticais, embora nem 

sempre seja possível identificar em que parte do contínuo uma unidade está localizada. O modelo de 

categorização pressuposto é o de semelhança por famílias, radial e organizadas por exemplares.  
12 Ou processual (do inglês procedural). 
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Com a introdução da noção de construção, as fronteiras categorias tornaram-se 

ainda mais tênues, mais adequadas a um modelo de exemplares e radialidade
13

, em que 

membros marginais de uma categoria também são marginais em outra categoria. Assim, 

[[NP1 Vtransf NP2 PP]↔["transferência"
14

]], em que [Maria deu um bolo para João], seria 

uma construção lexical ou gramatical? Essa questão leva a pressuposição de um 

segundo nível de organização, o de processamento. Nesse nível, os signos linguísticos 

interconectam-se, formando uma rede de conhecimento linguístico, de representação 

detalhada e redundante. Na GCBU, todos os elementos linguísticos estão 

potencialmente conectados entre si. No caso da construção de Transferência, por 

exemplo, é provável que, em uma estrutura de rede, essa construção esteja ligada a 

verbos de transferência e também à construção [[NP VP]↔[predicação]], como em 

[João matou a barata], que, segundo Goldberg (1995) e Ciríaco (2014), não possui um 

significado, mas associa-se a múltiplos significados. Predicação constitui-se não como 

significado, mas como função da construção. 

                                                             
13 As categorias são organizadas em torno de exemplares e expandidas de forma radial, colocando 

membros mais próximos ao exemplar na centralidade da categoria e membros mais distantes nas 

fronteiras da mesma categoria. Uma vez que um membro é marginal numa categoria, provavelmente o é 

em outra, pois deve compartilhar propriedades com membros de outras categorias (BYBEE 2010; 

LAKOFF 1987).  
14 Ou [NP1 faz PP receber NP2]. 
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A Figura 3 mostra de forma muito simplificada como o conhecimento linguístico, 

solidamente fundamentado na experiência de mundo, neste caso, de uma cena de 

TRANSFERÊNCIA, deve se organizar conceptualmente. Tal cena, ativada pelo dado [Maria 

deu o bolo para João], envolve um participante agente (aquele que dá, [Maria]), um 

participante recipiente (aquele que recebe, [João]) e um participante paciente (aquilo 

que é dado, [bolo]). A rede linguística ativada compõe-se nesse exemplo não apenas da 

construção de Transferência, instanciada pela construção mais abstrata de Predicação, 

mas também de signos lexicais que participam da construção, ilustrados pelo verbo 

(lexema) DAR. O peso, ou a força, de cada link varia de acordo com a frequência de uso 

de cada unidade linguística e suas colocações (collocations) nas respectivas construções 

(na Figura 3, linhas mais grossas representam conexões mais sólidas e linhas mais finas, 

conexões mais fracas). 

Modelos de rede para a organização cognitiva da mente humana tem ampla 

tradição nas ciências cognitivas e são por definição baseados no uso (DIESSEL 2015). 

Cena de TRANSFERÊNCIA 

Figura 3: Rede parcial de cena de TRANSFERÊNCIA, ativada por [Maria deu o bolo para João]. 

ENVIAR 

ENTREGAR 

 

aquele que recebe 

 

aquele que dá 
 

aquilo que é dado 

 
 

Sem transferência <ag pac rec> 

 

Sin Vtransf   NP1  NP2 PP  

Fun predicação S C 

 

Sin V  NP1 NP2 

DAR 
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Traugott e Trousdale (2013) adotam o conceito de língua como uma rede de 

construções, enquanto rede de unidades simbólicas. Essa compreensão de que a 

gramática é estruturada a partir de uma rede imbricada de construções é um princípio da 

abordagem cognitiva da linguagem.     

Em Goldberg (1995), é dito que conhecimento linguístico é conhecimento e que 

construções linguísticas formam redes de associações, cujos links são relações de 

herança, que funcionam como motivadores das propriedades de determinada 

construção. Tratados como objetos do sistema, links de herança conseguem abarcar o 

fato de que todas as informações não conflitantes entre duas construções relacionadas 

são compartilhadas. A autora postula quatro tipos maiores de links
15

, resumidos no 

quadro abaixo: 

 

Tipo de link Definição Exemplo 

Links de Polissemia 

extensões de relações 

semânticas de sentido de 
uma construção a outra 

(especificações sintáticas são 

totalmente herdadas) 

Joe gave Sally the ball. (cause-

receive) 

↓ 

Joe refused Bob a cookie. (cause-

not receive) 

Links de Subparte 

uma construção é uma 
subparte própria de outra 

construção (especificações 

sintáticas e semânticas são 
uma subparte) 

Pat pushed the piano into the room. 

(cause-move) 

↓ 

He moved into the room. (move) 

Links de Instâncias 

uma construção é totalmente 

especificada de outra 
construção 

He drove fifty tires bald. (drive-

resultative) 

↓ 

Chris drove Pat 

mad/bonkers/bananas/crazy/over 

the edge.(drive-crazy) 

Links de Metáforas 

duas construções estão 

relacionadas por projeção 

metafórica (especificações 
sintáticas são herdadas) 

Pat threw the metal off the table. 

(literal cause-motion) 

↓ 
Pat hammered the metal flat. 

(cause-motion as a change of state) 

Tabela 1: Links de herança (GOLDBERG 1995). 

 

                                                             
15 Exemplos de Goldberg (1995). 



40 

 

Dentro da abordagem cognitiva da linguagem encontra-se também a Word 

Grammar, desenvolvida por Richard Hudson (2007). Trata-se de uma teoria linguística 

geral que integra níveis de análise tradicionais (Fonologia, Morfologia, Sintaxe etc.) em 

um todo indistinto com base em um modelo de rede simbólica. A premissa fundamental 

da Word Grammar (WG) é a de que language is a conceptual network (HUDSON 

1984:1); língua é uma rede conceptual. É uma rede porque toda descrição linguística 

pode ser realizada em termos de nós e suas relações. Por exemplo, a generalização que 

explica a combinação entre um verbo finito e seu sujeito é analisada e descrita da 

mesma forma que aquela que dá conta da combinação do verbo hit (atingir) com seu 

objeto, embora aquela seja mais geral do que a esta. É conceptual porque está na mente 

de indivíduos de um determinado grupo social, não como um conhecimento inato, mas 

como um conhecimento aprendido a partir da experiência. O processo de aprendizado 

combina armazenamento massivo de exemplares com a indução de generalizações, cujo 

resultado é uma rede que contém grande quantidade de informações detalhadas e 

redundantes, além de generalizações altamente abstratas. 

Considerando a estrutura de rede proposta por Hudson (1984; 2007), existem links 

(conexões entre os nós) de diferentes tipos: alguns descrevendo relações categoriais e 

outros, relações parte-todo, por exemplo. Todos os links são, no entanto, direcionais, o 

que equivale a dizer que sua significância varia de acordo com aquilo que está no final 

do link. As generalizações são, por sua vez, produtos de processos conduzidos por 

herança. A Figura 4 é um exemplo de rede na WG, onde Everybody gives birthday 

presents (Todo mundo dá presente de aniversário) está representada. 
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No diagrama acima, a proposição sobre presentes de aniversário considera que no 

aniversário de todo filho de toda pessoa há o ato de dar (giving), em que o que dá 

(giver) é a pessoa (person) e o que recebe (receiver) é o filho e o tempo (time) é o 

aniversário (birthday). Nesse ato de dar, o objeto dado (gift) é algum presente (categoria 

present). O raciocínio que fundamenta a diagramação da rede é o lógico, embora a 

própria rede seja uma alternativa a cálculos de predicados como o que seria aplicado na 

proposição em questão: 

(5)  ∀ (w), Person (w), ∀ (x), Child (x, w), ∀ (y), Birthday (y, x), ∃ (z), Present (z), 

 Give (w, x, y, z)
16

 

 

Em WG, cada relação é necessariamente binária: um link entre dois nós na rede, 

de forma que relações de quatro argumentos não podem ser expressas diretamente. Cada 

proposição é representada por um único nó através do seu predicador e os argumentos 

estão a ele conectados por relações binárias cuja classificação distingue seus papeis. 

Nesse modelo, língua é uma rede em que todas as conceptualizações, incluindo 

relações, são ricamente classificadas.   

                                                             
16 Para toda pessoa w para todo filho x de w, para todo aniversário y de x, existe um presente z em que w 
dá a x no aniversário y. 

Figura 4: Everybody gives birthday presents (HUDSON 2007:58). 
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Um modelo alternativo a modelos de rede simbólica, amplamente assumidos pelas 

teorias linguísticas, é o Conexionismo. A ideia básica é a de que os processos cognitivos 

surgem das interações neurais através de conexões sinápticas. Isto porque há um forte 

apelo à realidade biológica desse modelo, isto é, à compatibilidade entre as atividades 

na rede mental cognitiva e a rede neural cerebral. Especificamente, o modelo de 

Processamento em Distribuição Paralela (PDP, Parallel Distributed Processing, 

RUMELHART et al. 1986) entende que o processamento ocorre pela propagação da 

ativação de unidades simples de processamento. Assim, o preenchimento de uma 

proposição ocorre através da propagação de ativação de unidades pelas suas conexões e 

o resultado depende dos pesos dessas conexões, que são moldados pela experiência. O 

conhecimento, então, é entendido como adquirido gradualmente na experiência e 

armazenado no peso das conexões existentes entre as unidades, ou nós, da rede (Figura 

5). Quando maior a experiência, maior será o peso das conexões e, por conseguinte, 

mais fortes serão essas conexões, o que equivale a dizer que o aprendizado ocorre 

quando há aumento do peso/força das conexões (ou links). Nesse sentido, o 

conhecimento conceptual é uma função da experiência (MCCLELLAND e ROGERS 

2003).  

 

Figura 5: Rede conexionista PDP (DIESSEL 2004: 12). 
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O PDP captura da exposição aos dados duas características: estruturas 

hierárquicas de similaridade; e as similaridades, com seus potenciais de exploração. A 

Figura 5 ilustra como funciona uma rede nesse modelo. Uma rede conexionista 

apresenta no mínimo três camadas. Cada grupo de nós forma uma camada: a primeira 

camada representa as informações de entrada; a camada intermediária é a camada do 

processamento propriamente dito e, por isso, diz-se que é a camada escondida (hidden 

layer). A terceira camada é a camada de saída de informações. Cada nó pode apresentar 

múltiplas conexões porque múltiplas podem ser as motivações que relacionam nós com 

nós. O contexto linguístico e extralinguístico deve definir em que medida ocorre a 

ativação das conexões. 

Por ser um modelo lento de aprendizagem, McClelland; McNaughton e O’Reilly 

(1995) introduziram a teoria dos sistemas complementares de aprendizado, em que 

informações novas são processadas mais rapidamente e, com a repetição massiva ou o 

aumento do índice de aprendizado, a rede conceptual organizada em PDP pode 

gradualmente sofrer modificações, gerando mudança na rede. O Conexionismo tem 

conquistado interesse de linguistas e desenvolvedores de Inteligência Artificial porque 

cria um sistema que aprende a partir de input não programado, quando busca padrões de 

dados e passa a prever mecanismos de funcionamento do sistema a partir das 

regularidades e das irregularidades presentes nos dados de entrada.  

O modelo conexionista de rede é uma proposta que se adequa ao modelo teórico 

aqui adotado porque considera a aprendizagem e a experiência como critérios 

fundamentais na configuração da rede, isto de forma dinâmica e cognitiva. O processo 

de aprendizagem conexionista exige que a rede se readapte automaticamente conforme 

a frequência de uso e da repetição de padrões de ativação. Preserva-se, assim, o 

pressuposto de que língua é um sistema adaptativo complexo (cf. BYBEE 2010: 2). 
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Uma terceira proposta relacionada ao entendimento de aquisição e organização do 

conhecimento na mente humana que se alinha a modelos de rede é a perspectiva 

empirista da Mente Corporificada (JOHNSON 1987), amplamente descrita e adotada na 

Linguística Cognitiva. Nesse paradigma, a experiência humana só pode ser 

compreendida se se pressupuser a base corporal dessa experiência. Ferrari (2011) ilustra 

essa hipótese com as seguintes palavras: 

Um bom exemplo de experiência dependente da natureza do corpo humano é 

a percepção de cor. O sistema visual humano tem três tipos de 

fotorreceptores, diferenciando-se daqueles de animais como esquilos e 

coelhos (que apresentam apenas dois tipos) e de pombos (que têm quatro 

tipos). Essa diferença afeta nossa experiência em termos da gama de cores a 

que temos acesso no espectro cromático. Além disso, enquanto temos 

dificuldades para enxergar à noite, as cascavéis realizam atividades noturnas, 

como a caça. Diferentemente dos seres humanos, esses animais conseguem 
detectar visualmente o calor emitido por outros organismos, porque 

conseguem enxergar a faixa infravermelha. Em suma, esses exemplos 

demonstram que as características do aparato visual dos seres humanos - um 

dos aspectos de nossa estrutura corporal - determinam a natureza e a 

amplitude de nossa experiência nesse âmbito. (p. 21)  

 

Obviamente, a Linguística Cognitiva não nega que existe uma realidade no mundo 

que independe dos seres humanos; antes, o que a teoria propõe é que a realidade 

objetiva passa por uma espécie de filtro (a percepção humana) capaz de limitar a 

apreensão e compreensão dessa realidade. Esse filtro é determinado pelo contexto 

histórico e sociocultural e também pela estrutura corporal. Dessa forma, as línguas 

humanas não refletem o mundo como ele é, mas como ele é construído pela cognição. 

As palavras, então, não possuem significados estáticos, mas podem ativar uma gama de 

significados potenciais. Visible language is only the tip of the iceberg of invisible 

meaning construction that goes on as we think and talk
17

, segundo Fauconnier (1997:1). 

                                                             
17 A língua visível é apenas a ponta do iceberg da construção invisível do significado, que prossegue [em 
construção] enquanto pensamos e falamos. Tradução em português minha. 
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A partir dessa visão, muitos estudos surgiram com o objetivo de verificar a 

relação entre estrutura neural e estrutura conceptual, principalmente os que se dedicam a 

metáforas conceptuais. Lakoff e Johnson (1999) consideram a estreita relação entre 

sistema conceptual e sistema sensório-motor, na medida em que experiências físicas 

moldam nossos conceitos. No âmbito da metáfora, por exemplo, quando um conceito 

abstrato é entendido metaforicamente, dois conjuntos de neurônios são ativados no 

cérebro (GALESSE E LAKOFF 2005, KÖVECSES 2005). Além disso, tem sido 

observado que, quando duas estruturas neurais são repetidamente ativadas juntas, as 

conexões tendem a se fortalecer, o que possibilita um correlação neurológica com o 

entrincheiramento de metáforas conceptuais. A linguagem, portanto, é um sistema 

cognitivo que faz uso de estruturas neurais de percepção e ação. A gramática, por sua 

vez, encontra-se nas conexões neurais entre conceitos e suas expressões fonológicas 

(LAKOFF E JOHNSON 1999). 

Como se observa, a ideia da mente corporificada e a abordagem conexionista do 

processamento do conhecimento humano não se opõem (cf. PELOSI 2014:18), mas se 

complementam na expressão da relação intrínseca entre mente/corpo/cérebro, tão latente 

nas ciências cognitivas, incluindo a investigação neurocientífica da linguagem. 

Ambridge e Blything (2015) e Ambridge et al. (2015) demonstram que modelos 

conexionistas podem ser aplicados na investigação de como crianças constroem 

representações linguísticas que as possibilitam generalizar verbos de uma construção a 

outra, enquanto restringem essas mesmas generalizações para evitar usos que não são 

produzidos por adultos (por exemplo, [The boy gave a present to the girl] e [The boy 

gave the girl a present], mas não [I said no to her] e *[I said her no]). Em ambos os 

trabalhos, é apontado que quanto maior for a frequência total de um verbo, menor será a 

aceitabilidade do erro no que se refere ao seu uso (hipótese do entrincheiramento), 
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independentemente da construção, o que leva a favorecer a competição entre 

construções para generalização de padrões.  

No caso dos verbos de visão, em especial de VER, considera-se que a experiência 

do falante com a língua seja a responsável pelo uso de VER nas construções de 

Estratégia Evidencial. Por isso, adota-se uma abordagem de pesquisa que observa dados 

produzidos por falantes em situações reais de comunicação.    

A partir de uma visão de língua enquanto um sistema de signos (lexicais e 

construcionais), organizados em rede, e da integração mente/corpo/cérebro na 

construção do conhecimento conceptual e linguístico, resumidos nos pressupostos 

teóricos da Linguística Cognitivo-Funcional e da abordagem construcional para análise 

gramatical, é também objetivo da tese representar em rede as construções de Estratégias 

de Evidencialidade e o verbo VER, pois uma representação linguística em rede com base 

no uso, principalmente de construções mais composicionais como são as construções 

analisadas neste trabalho, deve explicitar de alguma forma a contribuição dos itens nos 

padrões gramaticais. Com isso, busco analisar as contribuições do verbo VER, suas 

propriedades conceptuais e seus padrões de complemento na composição de construções 

que funcionam como estratégias de Evidencialidade no PB. 

 

1.3. O modelo de análise lexical 

Uma vez que signos construcionais são tratados neste trabalho dentro da 

abordagem da Gramática das Construções com Base no Uso, cabe adotar, por sua vez 

um modelo coerente com a Linguística Cognitivo-Funcional para tratamento dos signos 

lexicais. A Semântica de Frames de Fillmore (1977; 1982; 1985) tem se apresentado 

como o melhor modelo para isso (GOLDBERG 1995; CROFT e CRUSE 2004; FRIED 
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2009; BOAS 2013), pois compartilha o pressuposto básico de que língua é um sistema 

integrado à cognição humana como um todo, cujas habilidades são de domínio geral, 

não específicos da linguagem.  

A noção de frame, introduzida por Fillmore (1975), corresponde a estruturas 

cognitivas de conhecimento associados às estruturas linguísticas que determinam cenas 

da experiência humana. Tal conhecimento é enciclopédico, isto é, orientado pelo 

contexto e que se fundamenta no conhecimento de mundo, extralinguístico, do falante. 

Portanto, léxico não corresponde a uma lista de palavras cujos significados são 

definidos por traços binários, o que é definido por "conhecimento de dicionário". 

Léxico, numa abordagem cognitivo-funcional, está mais associado à ideia de rede de 

conhecimento linguístico e de mundo que suporta os possíveis usos de itens linguísticos, 

cujos significados são convencionalizados e abstraídos a partir dos contextos de uso. 

Nesse sentido, o conhecimento semântico não pode ser descolado do conhecimento 

pragmático, porque o conhecimento linguístico não pode ser separado do conhecimento 

enciclopédico. Elman (2011), ao se debruçar sobre a limitação da noção tradicional de 

léxico mental, conclui que o significado de uma palavra está enraizada no nosso 

conhecimento material e social de mundo. O mundo material inclui o mundo como o 

experienciamos (corporificado). O mundo social diz respeito a hábitos culturais e 

artefatos, convencionalizados numa determinada comunidade. Uma segunda observação 

do autor considera que não se pode definir o significado de uma palavra fora de 

contexto. O contexto está sempre conosco
18

, embora nem sempre tenhamos consciência 

dele. Como dito anteriormente, as palavras são pistas para a construção de significados. 

Além disso, Elman (2011) aponta que eventos desempenham um papel fundamental na 

organização da nossa experiência. Conhecimento de eventos são utilizados para orientar 

                                                             
18 Context is always with us (Elman 2011: 14). 
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inferências, acessar memória e afetar as categorias que construímos. Assim, frames são 

esquemas do mundo do falante, baseados na experiência, que permitem inferências 

sobre participantes e objetos em e através de situações e eventos. Cada frame apresenta 

um conjunto de elementos que identificam os participantes e os instrumentos naquele 

frame, chamados de elementos do frame. Os elementos de um frame serão evocados 

conforme a perspectiva que o falante adota na comunicação.    

Um exemplo clássico de frame, apresentado em Fillmore (1982), é o frame de 

EVENTO COMERCIAL (Figura 6). O acesso a esse frame permite que verbos como 

COMPRAR (6) e VENDER (7) sejam interpretados. 

(6) Maria comprou uma bolsa. 

(7) Ana vendeu sua casa. 

Os verbos dos exemplos acima requerem acesso ao mesmo frame, mas cada um 

deles destaca participantes diferentes da mesma cena: enquanto [comprou] em (6) 

destaca o comprador [Maria] como sujeito da sentença e a mercadoria [bolsa] como 

objeto, [vendeu] em (7) evoca no sujeito sintático o vendedor [Ana] e a mercadoria 

[casa] no lugar do objeto. Aspectos inerentes à cena como o pagamento, o valor pago, a 

forma de pagamento, por exemplo, ficam semiativados. Dessa forma, (6) perspectiviza a 

cena do ponto de vista do comprador e (7) perspectiviza o ponto de vista do vendedor, 

embora a cena evocada seja a mesma. Outros elementos do EVENTO COMERCIAL podem 

ser colocados em proeminência por outras palavras: 

(8) O carro custou cem mil reais. 

A interpretação do verbo [custou] em (8) exige igualmente que o frame de 

EVENTO COMERCIAL esteja disponível na mente do falante/ouvinte. Neste caso, os 

elementos participantes evocados são a mercadoria [carro], agora ocupando o papel do 
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sujeito da sentença, e o custo ou valor pago por esse bem [cem mil reais], que consiste 

no objeto do verbo. Obviamente, alguém pagou o valor a outra pessoa por essa 

mercadoria, mas esses elementos, embora relevantes para a interpretação da sentença, 

não participam da perspectivização do frame a partir de CUSTAR. Conforme apresentado 

em (6), (7) e (8), os componentes recortados do mesmo frame estipulam a configuração 

sintática não a partir exclusivamente do verbo, mas do conhecimento de mundo 

necessário e prévio sobre como ocorre uma transação comercial, ilustrado na Figura 6.  

 

 

Somente o conhecimento de que, para se adquirir um determinado bem, é 

necessário pagar um devido valor, geralmente através de dinheiro em espécie ou 

cheque/cartão de crédito, à outra pessoa ou instituição que possui esse bem, torna-se 

possível para falante e ouvinte compreenderem o significado das sentenças (6), (7) e (8), 

contextualmente situada e não se limitando aos elementos presentes linguisticamente. 

Se Maria comprou uma bolsa (6), sabe-se que essa bolsa estava sendo vendida por um 

determinado preço, que foi pago por Maria, ainda que não se diga quanto e a quem foi 

pago. Essas informações não são relevantes no momento específico da situação 

comunicativa.  

Figura 6: Frame de EVENTO COMERCIAL e seus participantes (FERRARI 2011:51). 
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A Semântica de Frames permite dar um tratamento semântico a itens lexicais e a 

construções gramaticais, pois tanto o signo lexical quanto o gramatical estão ancorados 

no conhecimento conceptual que está armazenado na memória a partir da experiência.  

Conceitos importantes para a análise lexical na Semântica de Frames incluem a 

Perspectiva e o Protótipo. O primeiro diz respeito a como uma cena é conceptualizada e 

evocada pelos falantes. Diferentes palavras assumem diferentes perspectivas do mesmo 

frame ou ainda evocam frames diferentes de uma mesma cena. Na cena de EVENTO 

COMERCIAL, os verbos CUSTAR e COMPRAR evocam perspectivas diferentes, conforme os 

elementos do frame que são colocados em foco; no caso de CUSTAR, os elementos 

colocados em perspectiva são a mercadoria e o valor. Já COMPRAR, destaca o comprador 

e a mercadoria. 

Cada sentença evoca uma determinada perspectiva cognitiva de uma situação pela 

escolha do verbo e do padrão sintático (construção). Perspectiva aqui deve ser entendida 

como uma noção cognitiva e não sintática, pois a base é fornecida pela habilidade 

cognitiva de direcionar a atenção do ouvinte (UNGERER e SCHMID 2006). A 

perspectiva que assumimos de uma situação é também determinada por aquilo que atrai 

nossa atenção. Então, ao usar o verbo COMPRAR, por exemplo, para descrever EVENTO 

COMERCIAL, temos a intenção de direcionar a atenção do nosso ouvinte para os 

participantes comprador e mercadoria; o verbo VENDER, para os participantes vendedor 

e mercadoria, etc.  

O conceito de protótipo envolve o entendimento de que palavras evocam 

conceitos que são categorizados a partir de um modelo ou exemplar mais frequente ou 

mais saliente na experiência dos falantes de uma mesma comunidade. O protótipo de 

uma categoria reflete uma grande parte de informações culturais que cercam o 

significado de uma palavra, definida e compreendida pelas instituições e práticas, 
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inclusive. É por causa do protótipo e da consciência que um falante possui dele que 

estruturas atípicas são usadas e entendidas. 

Frames são, portanto, padrões de conhecimento extraídos da experiência do 

falante com o mundo e com a própria língua. Os eventos assim armazenados são 

refletidos linguisticamente na organização sintática de sentenças, ou seja, padrões 

sintáticos estão associados a estruturas conceptuais de frames. Talmy (2000) postula 

que o frame de EVENTO DE MOVIMENTO (motion event-frames) é uma estrutura 

conceptual composta por quatro componentes cognitivos centrais: FIGURA, BASE, 

TRAJETO e MOVIMENTO, e mais dois adicionais, MODO e CAUSA
19

. A Figura 7 ilustra 

como esses componentes podem ser expressos em sentenças simples do inglês. 

 

 FIGURA MOVIMENTO TRAJETO BASE FIGURA MOVIMENTO TRAJETO BASE 

Movimento 

físico 

The 
pencil 

rolled off 
the 

table. 
The 

pencil 
blew off 

the 

table. 

 

'O lápis rolou para fora da mesa'. 'O lápis foi soprado para fora da mesa'. 

Localização 

The 

pencil 
lay on 

the 

table. 
 

The 

pencil 
stuck on 

the 

table. 
(after I 

glued 

it) 

'O lápis está sobre a mesa'. 'O lápis foi grudado na mesa'. 

 MODO CAUSA 

Figura 7: Expressão linguística no inglês dos seis componentes do frame de EVENTO DE MOVIMENTO (TALMY 

1985; 2000). 

 

Na Figura 7, [the pencil] funciona como FIGURA e [the table] funciona como 

BASE nas quatro sentenças. O componente MOVIMENTO é expresso nos verbos [roll], 

[blow] e [lie] e [stick], estes últimos para o caso de movimento zero (zero-motion). 

TRAJETO é codificado pelas preposições [off] e [on] e os componentes MODO e CAUSA 

são incorporados aos verbos.  

                                                             
19 FIGURE, GROUND, PATH, MOTION, MANNER e CAUSE. 
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Assim, há uma correlação entre estrutura conceptual de eventos e as descrições 

linguísticas associadas a eles, ideia que fundamenta as teorias construcionistas descritas 

anteriormente. Padrões sintáticos, então, têm parte na codificação de determinados tipos 

de experiências e não se trata apenas de projetar componentes conceptuais a 

componentes sintáticos, mas de selecionar padrões sintáticos como um todo, isto é, 

construções, da memória onde são armazenados como tais.  

A razão pela qual neste trabalho estão segmentadas a análise construcional da 

análise lexical justifica-se pelo fato de que, como observaram vários recentes estudos 

(IWATA 2005; 2008; PEREK 2015; PINHEIRO e FERRARI 2015), generalizações 

indevidas podem ocorrer quando observados apenas os aspectos construcionais. No 

estudo de Pinheiro e Ferrari (2015) sobre a distribuição e restrições de usos 

construcionais dos verbos APARECER, CHEGAR e SURGIR, os autores adotam a 

perspectiva da semântica cognitiva de Langacker (1987; 1991; 2008; 2009), para 

explicar as possibilidades de instanciação desses verbos em construções de estrutura 

argumental distintas. Uma das principais críticas à Gramática de Construções seria a 

ineficiência em explicar porque (9) é possível e (10) não, uma vez que a estrutura 

argumental é uma propriedade da Construção de Estrutura Argumental (CEA) e não 

uma projeção do predicador.  

(9)  He sneezed the napkin off the table.
20

  (Ele espirrou o guardanapo para fora da mesa) 

(10)  *Kelly broke the dishes off the table.
21

  (*Kelly quebrou a louça para fora da mesa)  

Para Pinheiro e Ferrari (2015), um tratamento à luz da semântica verbal pode 

resolver os conflitos distribucionais observados entre construções e verbos. Os autores 

                                                             
20 GOLDBERG (1995: 9). 
21 BOAS (2003: 75) 
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aplicam a hipótese ao estudo das restrições encontradas com os verbos SURGIR, CHEGAR 

e APARECER, conforme exemplos a seguir: 

(11)  Meu pai apareceu / surgiu / chegou lá em casa. (Construção Locativa) 

(12) a. A sua tatuagem está aparecendo.  (Construção Copulativa Atributiva) 

 b. *A sua tatuagem está surgindo / chegando. 

 

Ainda que os três predicadores apresentem proximidade semântica, há restrições de 

uso, conforme evidenciado em (12). A primeira diferença encontrada entre os três verbos 

analisados por Pinheiro e Ferrari (2015) diz respeito ao perfilamento do elemento Locativo, 

isto é, o elemento espaço, codificado linguisticamente por um argumento oblíquo. Apenas o 

verbo CHEGAR perfila esse elemento. APARECER e SURGIR o tratam como elemento 

pressuposto, em (11) e em (13). 

(13) a. A Internet apareceu na década de 70. 

 b. A Internet surgiu na década de 70. 

 c. A Internet chegou na década de 70. 

 

Os três casos acima analisados por Pinheiro e Ferrari (2015) apresentam 

diferentes interpretações: em (13a) e (13b) sugerem criação da Internet; em (13c), a 

Internet, que já existia em algum lugar, passou a existir em outro espaço a partir da 

década de 70. A expressão locativa, portanto, é específica neste último caso. Além 

disso, [chegar] inclui em seu escopo de predicação o elemento conceptualmente 

pressuposto Percurso, uma vez que expõe a visualização de um caminho percorrido 

pelo referente do seu sujeito, com vistas a um fim pré-definido (idem p.9).  

Outro aspecto levantado na análise semântica dos três verbos em questão diz 

respeito à presença de um elemento conceptual, não-perfilado, de Observador na 

predicação, nos casos de CHEGAR e APARECER. Com relação ao verbo SURGIR, a 
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diferença ocorre nos frames dos verbos: SURGIR especifica o ponto de vista do 

Observador enquanto APARECER é não marcado a esse respeito, não especificando 

nenhum ponto de vista obrigatório. O tratamento detalhado do significado verbal, 

conforme apresentado no estudo de Pinheiro e Ferrari (2015), permitiu desvelar 

propriedades semânticas capazes de explicar restrições distribucionais aparentemente 

arbitrárias.  

Na Semântica de Frames, a palavra representa uma categoria da experiência e é o 

material linguístico sobre o qual um frame é evocado na mente do falante e do ouvinte. 

O intérprete de um enunciado ou de um texto, por sua vez, invoca frames a partir das 

palavras presentes neles. O uso de palavras não depende apenas do conhecimento de 

mundo que as define, através de frames, mas informações gramaticais também são 

importantes: que elementos e aspectos do frame serão expressos como sujeito ou objeto, 

no caso dos verbos, e que elementos são obrigatórios. 

Um dos objetivos da tese é analisar, além do frame evocado pelo verbo VER, 

frames evocados por outros verbos de visão. A hipótese que norteia esse objetivo é o de 

que outros verbos de visão, como OLHAR, evocam frames diferentes do evocado pelo 

verbo VER, o que pode restringir a entrada desses verbos nas construções de Estratégias 

de Evidencialidade.  

As estratégias de Evidencialidade com o verbo VER no Português Brasileiro 

devem emergir construcionalmente a partir da contribuição de características  

conceptuais específicas evocadas pelo verbo, além de padrões de complementos 

específicos. Portanto, o verbo isoladamente não pode se constituir no locus da 

Evidencialidade na língua; antes contribui para a construção quando se combina com 

padrões de complementação específicos.  
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No capítulo seguinte, são apresentados os principais trabalhos teóricos sobre 

Evidencialidade que moldaram o entendimento do conceito no Português Brasileiro, língua 

em que a categoria não é gramaticalizada e nem obrigatória, incluindo a discussão sobre a 

relação entre Evidencialidade e Modalidade Epistêmica. Também serão resumidas 

pesquisas em algumas línguas, não românicas e românicas, que também expressam 

Evidencialidade enquanto estratégia, a fim de verificar como tem sido analisada nessas 

línguas em paralelo com o que se tem feito no Português Brasileiro.  
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2. EVIDENCIALIDADE  

Neste capítulo será discutido o tema da Evidencialidade a partir de trabalhos 

relevantes para a compreensão do fenômeno, além de pesquisas que analisam a 

Evidencialidade quando esta não se codifica por uma categoria própria e obrigatória, 

comoo é em algumas línguas naturais.  

Em linhas gerais, a Evidencialidade (Ev) é definida como a categoria linguística 

que trata da fonte da informação transmitida pelo falante. Em algumas línguas, essa 

categoria é gramatical, cuja marcação é morfológica e obrigatória (AIKHENVALD 

2004; STENZEL 2006). Na maioria das línguas, no entanto, é uma noção manifesta por 

outras estruturas linguísticas, como adverbiais, sintagmas preposicionais, verbos etc. 

(ANDERSON 1986; WILLETT 1988; AIKHENVALD 2003, 2004). Na prática, a 

investigação do fenômeno suscita muita controvérsia, pois não há consenso sobre como 

abordar o assunto de forma mais sistemática. Pesquisadores têm feito escolhas que mais 

se adequam aos dados das línguas sobre as quais se debruçam, traçando limites da 

categoria, critérios de reconhecimento de seus membros e as possíveis relações com 

outras categorias linguísticas, como a Modalidade Epistêmica, Tempo, Modo e Aspecto, 

Miratividade
22

 etc. Por isso, apresento neste capítulo alguns estudos sobre o tema, desde 

trabalhos clássicos a pesquisas que tratam de estratégias de Evidencialidade em línguas 

românicas e não românicas. Este capítulo também abrange trabalhos que investigaram o 

fenômeno no Português Brasileiro (PB). Esta revisão da literatura fundamenta a 

definição e os critérios adotados para o estudo da Evidencialidade que se mostram mais 

coerentes com os propósitos desta pesquisa, a serem delineados no capítulo de análise 

(Cap. 4). 

                                                             
22 A noção de Miratividade corresponde a uma informação nova que expressa surpresa ou admiração do 

falante, podendo ser codificada linguisticamente por meios gramaticais. Para aprofundamento do tema, 
sugiro Delancey (1997) e Dickinson (2000).  
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Espera-se com isto verificar o padrão das construções no Português Brasileiro que 

expressam Evidencialidade e suas especificações (tipos de evidência) com o verbo VER. 

A hipótese que determina esse objetivo é a de que há pelo menos duas construções em 

PB que expressam Evidencialidade, a saber: 1) VER + Complemento não finito 

(evidência sensorial); e 2) VER + Cláusula QUE (evidência inferida). 

 

2.1. Principais trabalhos 

Um estudo muito importante sobre Evidencialidade foi desenvolvido por 

Anderson (1986), no qual apresenta um mapa mental de significados evidenciais, 

construído a partir de pesquisa tipológica. Apesar das diversas formas recrutadas nas 

línguas para expressão da Evidencialidade, existem padrões de desenvolvimento 

histórico e funções gramaticais similares. Tais regularidades, argumenta o autor, 

resultam dos significados básicos dos evidenciais. O autor apresenta três critérios para 

distinguir evidenciais verdadeiros de usos evidenciais (recorrentes com verbos de 

percepção, por exemplo):  

a) evidenciais mostram o tipo de justificativa disponível ao falante para uma declaração factual, 

seja uma evidência direta mais observação (nenhuma inferência necessária); evidência mais 

inferência; inferência (evidência não especificada); expectativa ponderada pela lógica ou outros 

fatos. Além disso, cabe avaliar se a evidência é auditiva, ou visual etc.; 

b) evidenciais não são em si a predicação principal da cláusula, mas uma especificação 

adicionada a uma declaração factual SOBRE OUTRA COISA; 

c) evidenciais têm a indicação de evidência conforme em (a) como seu significado primário, não 

apenas como inferência pragmática;  

d) morfologicamente, evidenciais são flexões, clíticos ou outros elementos sintáticos livres 

(formas não compostas ou derivadas). 
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Os critérios definidos acima visam identificar elementos linguísticos como 

pertencentes a uma mesma categoria. Os critérios a) e c) são semânticos: evidenciais 

verdadeiros devem apresentar como significado primário uma justificativa disponível ao 

falante para uma declaração factual; o critério b) é um critério sintático: evidenciais 

verdadeiros fazem parte de uma predicação como uma especificação adicional. São, 

assim, evidenciais as estruturas em colchetes nos exemplos do Inglês (ANDERSON 

1986: 274; 276): 

(14) (circumstantial inference) John [must have] arrived, (because I see his coat on the chair) 

 (inferência circunstancial) John [deve ter] chegado, (porque eu vejo seu casaco sobre a 

cadeira)  

(15) (hearsay) [I hear] Mary won the prize. (someone told me) 

 (reportado) *[Eu ouço] Mary ganhou o prêmio. (alguém me disse) 

(16) a. [I hear] Mary won the PRIZE. 

 *[Eu ouço] Mary ganhou o PRÊMIO. 

 b. [I heard] (that) Mary won the PRIZE. 

 [Eu ouvi] *(que) Mary ganhou o PRÊMIO. 

 c. I HEARD that Mary won the prize. 

 Eu OUVI que Mary ganhou o prêmio. 

 d. I HEARD she won it, but nobody told me what the prize WAS. 

 *Eu OUVI ela ganhou isso, mas ninguém me disse o que ERA o prêmio.  

 e. I already HEARD that, you don't need to tell me AGAIN. 

 Eu já OUVI isso, você não precisa me dizer DE NOVO.
23

 

 

Fora dos colchetes encontram-se as declarações factuais; em maiúsculas estão 

representadas as palavras nas quais recai acento. Em (16c),(16d) e (16e), o verbo 

[heard] 'ouvi', porque é acentuado, constitui-se na predicação principal e, portanto, não 

pode ser um evidencial verdadeiro, conforme critério b) de Anderson (1986). Nestes 

casos, ele esclarece que são apenas usos do verbo de percepção. Diferentemente, em 

                                                             
23 Tradução (fiel aos dados, embora alguns exemplos sejam agramaticais em PB). 
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Figura 8: Mapa parcial do espaço mental para significados evidenciais (ANDERSON 1986: 281). 

(16a) e (16b) as estruturas [I hear] 'eu ouço' e [I heard] 'eu ouvi' são consideradas 

evidenciais verdadeiros (reportados), porque não se constituem em predicadores 

principais. Portanto, adicionam uma especificação à declaração factual presente em 

[Mary won the prize] 'Mary ganhou o prêmio', preenchendo o segundo critério do autor.  

Observados os significados dos evidenciais verdadeiros translinguisticamente, em 

contraste com os usos evidenciais, Anderson (1986) propõe o mapeamento semântico 

dessas estruturas na Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os evidenciais verdadeiros são localizados dentro do retângulo, cujas dimensões 

horizontal e vertical, bem como as coordenadas não possuem uma interpretação a 

priori, podendo esta ser um resultado de análises. Usos de verbos de percepção como 

predicadores principais não são evidenciais verdadeiros, e, portanto, o verbo [heard] 

'ouviu' está fora do retângulo, no ponto H5. No ponto G6, localizam-se os evidenciais 
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auditivos, que não existem no Inglês. No ponto F3, Anderson (1986) situa os 

evidenciais reportados, exemplificados em (15) e em (16a) e (16b). As setas de H5 para 

G6 e para F3 representam a hipótese de que o verbo de percepção HEAR 'ouvir' 

historicamente muda com frequência tanto para evidenciais auditivos como para 

evidenciais reportados. Desta forma, pode-se afirmar que G6 e H5 são similares no 

significado, bem como F3 e H5. No entanto, não se pode concluir que G6 e F3 são 

semanticamente semelhantes. O autor argumenta que não há exemplos nas línguas que 

atestem mudanças de G6 para F3 ou o contrário. Esse tipo de problema surgiria quando 

a similaridade entre formas linguística apresenta apenas uma explicação histórica e não 

sincrônica. Quando formas específicas mudam seu significado, movimentam-se pelo 

espaço representado no mapa, pois suas fronteiras categoriais avançam ou recuam. 

Tipologicamente, padrões recorrentes têm com frequência essas relações complexas 

com suas fontes.  

Segundo o autor, generalizações podem ser feitas a partir das duas principais 

características dos evidenciais (verdadeiros), descritas anteriormente em (a) e (b): a) 

evidenciais são normalmente usados em asserções (cláusulas realis), não em cláusulas 

irrealis ou em pressuposições; b) quando o fato declarado é diretamente observável pelo 

falante e ouvinte, evidenciais são raramente usados (ou têm um sentido enfático especial 

ou de surpresa); c) quando o falante (1a. pessoa) é um participante conhecido em algum 

evento (agente voluntário; experienciador consciente), o conhecimento daquele evento é 

normalmente direto e evidenciais são frequentemente omitidos; d) frequentemente é dito 

que a 2a. pessoa é tratada em interrogativas da mesma forma que a 1a. pessoa em 

declarações. 

Outro estudo importante com relação à tipologia de evidenciais encontra-se em 

Willett (1988). O autor aponta que, mais comumente, sentidos evidenciais estão 
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codificados como parte do sistema modal da língua, com sobreposição em algumas 

áreas de Tempo e Aspecto. Não haveria, no entanto, uma compreensão definitiva sobre 

que parte do sistema modal o termo evidencial deve se referir. A Evidencialidade é 

considerada no sentido estrito de “fonte de informação” em línguas que 

gramaticalizaram esse significado. Partindo de observação sobretudo tipológica, Willett 

(1988) distingue a Evidencialidade em dois tipos: a direta e a indireta. A primeira 

refere-se à ênfase no falante como sendo a testemunha da situação (via sentidos 

sensoriais). A Ev indireta diz respeito à ênfase no falante como aquele que não tem 

acesso à evidência direta do fato, o qual só pode ser inferido ou adquirido por 

informação reportada. Haveria três tipos gerais de evidenciais: 

a) Reportado (indireto; via relato verbal): informação de segunda ou terceira mão ou 

ainda pertencente à literatura oral; 

b) Inferido (indireto; evidência sobre a qual uma inferência é baseada): envolve 

evidência observável ou um constructo mental; 

c) Atestado (direta): envolve um dos sentidos do falante; 

As línguas tenderiam a tratar evidências do tipo direta e indireta como duas 

categorias diferentes, além de codificar evidência reportada e inferida separadamente. O 

autor sugere que uma possível causa é uma declaração ser interpretada com base na 

evidência direta ao invés da indireta. Tal interpretação depende da convenção cultural 

de que o falante não precisa especificar a fonte de uma informação que é direta, 

preservando, assim, sua integridade. 

Dentre as distinções encontradas para a categoria Atestado, a maioria das línguas 

não marca o tipo de evidência direta; quando o marcam, há preferência em especificar a 

evidência visual e a auditiva. Com relação às diferenças entre evidência inferida e 

evidência reportada ou atestada, os critérios advêm de suas fontes históricas e do escopo 
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de referência em uma determinada situação discursiva. Para Willett (1988), evidência 

atestada desenvolve-se a partir de verbos de percepção sensorial; marcas de evidência 

reportada, geralmente de verbos dicendi; e marcadores de evidência inferida 

frequentemente surgem de Perfeitos ou de verbos de observação visual. 

A natureza dos inferidos mostra que os sentidos devem ser diferenciados. 

Inferenciais surgem da necessidade de atribuir causas a situações observadas. Isto é, 

quando um falante vê o resultado de alguma ação, provavelmente o usará como 

evidência para inferir o que foi a ação que produziu o estado de coisas observado. O que 

é invariavelmente negligenciado com relação à diferenciação das noções evidenciais, 

segundo o autor, é que uma declaração baseada na percepção da ocorrência real de um 

evento é uma instância de uso da evidência atestada, mas uma declaração sobre a 

suposta ocorrência desse mesmo evento baseada na percepção de seus resultados finais 

é uma instância da evidência inferida. A Figura 9 resume essas relações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor apresenta exemplos das línguas analisadas por ele, línguas de diversos 

troncos e famílias, para mostrar que, além de poucas línguas marcarem Evidencialidade 

como uma categoria gramatical separada, o domínio semântico dos evidenciais é 

frequentemente fragmentado por várias e diferentes subcategorias dos sistemas de 

Figura 9: Tipos de evidências (WILLETT 1988: 57). 
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Tempo/Aspecto/Modalidade das línguas. O lugar mais comum dos contrastes 

evidenciais ocorre como marcação de sufixos verbais. Algumas línguas utilizam 

partículas fixas com relação ao verbo (prepostas ou pospostas). Muito menos frequente 

é uma língua codificar Evidencialidade por prefixos, através do uso de verbos auxiliares 

ou complementizadores, ou por paradigmas verbais separados.  

Com base nas observações anteriores sobre as noções evidenciais, o autor sugere a 

hipótese de que a fonte da informação do falante pode enviesar a relação entre sua 

concepção de verdade de uma situação e a força de sua declaração sobre essa situação. 

Ambos os estudos são importante para o presente trabalho, pois consideram-se os 

critérios de Anderson (1986) na caracterização das construções aqui analisadas como 

estratégias de Ev., uma vez que cabe distingui-las de evidenciais gramaticalizados. As 

construções do Português Brasileiro investigadas são, portanto, tratadas aqui enquanto 

Estratégias de Evidencialidade (ANDERSON 1986; AIKHENVALD 2003; 2004). 

Considero também a classificação de Willett (1988) quanto à identificação da 

participação do falante e consequente tipologia das estratégias evidenciais. Os critérios 

definidos estão discriminados no capítulo de Análise dos dados.  

 

2.2. Evidencialidade e Modalidade Epistêmica 

Muitos estudos tipológicos têm investigado os limites da Evidencialidade e outras 

categorias, como a Miratividade, sistemas de Tempo, Modo e Aspecto e a Modalidade 

Epistêmica (ME). Dentre essas, a relação entre Evidencialidade e a Modalidade 

Epistêmica é a que mais suscita discussão. Nesta seção, mostro os posicionamentos de 

pesquisadores a respeito dessas noções, apresentando também a posição adotada neste 

trabalho com base na tese aqui proposta. Considera-se sobretudo o trabalho de Givón 
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(1982) sobre Epistemologia e categoria evidencial, exposto abaixo, como norteador da 

investigação das construções com verbo VER.  

Na literatura sobre o lugar da Ev com relação à ME, duas posições contrastam: 

uma alega que a Ev faz parte do sistema modal, como uma subcategoria da ME 

(GIVÓN 1982; CHAFE e NICHOLS 1986; WILLET 1988); a segunda posição declara 

que ambas são categorias discretas (AIKHENVALD 2003, 2004; CORNILLIE 2009) e, 

portanto, devem ser analisadas separadamente nas línguas.   

Especificamente, para Aikhenvald (2003; 2004), a Evidencialidade é uma 

categoria gramatical que se refere à fonte da informação, apesar de reconhecer que 

marcadores evidenciais podem ganhar significados adicionais como a probabilidade de 

um evento, ou a veracidade das informações (ME), ou ainda expressar informações 

incomuns ou supreendentes (Miratividade). Quanto a isso, Plungian (2001) afirma que 

enquanto há traços evidenciais em marcadores epistêmicos, o oposto não é verdade: 

nem todos os marcadores evidenciais são modais, pois nem todos necessariamente 

implicam em julgamento epistêmico. Informações epistêmicas fariam parte das 

categorias modais, ao lado das deônticas, e dizem respeito à certeza ou não, veracidade 

ou não, das informações. Com a proposta de mostrar os parâmetros tipológicos da 

Evidencialidade, dois tipos de sistemas mais gerais são considerados: aqueles que não 

especificam a fonte de informação (evidência indireta, através de um mediador), e 

aqueles que se ramificam em subtipos, conforme o número e tipos de fontes 

especificadas.  

A natureza da evidência em línguas de marcação obrigatória deve ser especificada 

em cada declaração: se o falante a viu, a ouviu ou a inferiu de uma evidência indireta 

ou, ainda, aprendeu sobre ela de alguma outra forma. Evidencialidade, portanto, é em 

Aikhenvald (2003) uma categoria em si mesma e a complexidade dos sistemas pode 
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variar de dois termos, visual e não visual ou reportado, por exemplo, a até de mais de 

seis termos. Em línguas em que a Evidencialidade não se apresenta como categoria 

gramatical exclusiva, outras categorias podem adquirir significado secundário de Ev. 

Essas categorias são tratadas como Estratégias de Evidencialidade. 

Algumas considerações são apontadas com relação à posição da Evidencialidade 

como uma categoria à parte: 1. especificações de Evidencialidade podem entrar nas 

relações paradigmáticas com morfemas de vários tipos (gramaticais, derivacionais); 2. 

línguas polissintéticas com rica morfologia verbal apresentam grande parte dos afixos 

como opcionais, e a distinção tradicional entre flexão obrigatória e derivação opcional 

não ajuda na definição da Ev como uma categoria; 3. o status categorial da Ev, nesses 

casos, só pode ser feita com base em critérios internos à língua. 

Um dos argumentos para a autora considerar Ev e ME categorias distintas é que, 

além do significado central, fonte de informação, os termos evidenciais podem 

apresentar extensões semânticas, como os significados epistêmicos (a (relativa) certeza 

da veracidade das declarações do falante). No entanto, tais extensões não chegam a ser 

universais. Nesse sentido, a Evidencialidade pode ser manifesta independentemente do 

tipo de cláusula, modalidade ou escolha de Tempo e Aspecto. Pode, no entanto, estar 

fundida em algum marcador de Tempo e Aspecto ou tipo de cláusula. Pode, ainda, 

adquirir usos específicos no discurso como distinções de informação de Figura e Fundo 

(correlação com gêneros narrativos). Marcadores de Evidencialidade podem indicar a 

atitude do falante quanto à validade de determinada informação, mas isso não é 

obrigatório. Este é o motivo pelo qual a Evidencialidade não deveria ser considerada 

como parte da codificação linguística da Epistemologia. Os significados e extensões 

dependerão do sistema. Quanto mais simples o sistema for, mais esperado é que haja 

maior complexidade semântica.  
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Para outros pesquisadores, tratar as duas categorias como estritamente separadas 

parece ser um contrassenso, uma vez que é reconhecido haver muita dificuldade em 

definir os dois conceitos de maneira estática, pois ambas categorias tratam de atitudes 

do falante com relação à informação veiculada numa proposição.  

Lyons (1977) compreende um enunciado modal epistêmico como aquele em que o 

falante qualifica seu comprometimento com a verdade da proposição expressa. Para 

modais epistêmicos, o significado objetivo pode ser medido em uma escala entre 

necessário e impossível, com provável e possível no meio. O significado subjetivo 

epistemológico seria primariamente evidencial por natureza, incluindo opinião, boatos 

(hearsay), inferências. Chung and Timberlake (1985), em pesquisa sobre a essência de 

Tempo, Aspecto e sistemas modais, distinguiram dois tipos de modalidade epistêmica: 

um para caracterizar uma situação descrita pelo falante tanto no mundo real como em 

mundos possíveis, cobrindo necessidade e possibilidade. Em contrapartida, um falante 

usaria outro modo epistêmico para avaliar a realidade da situação com respeito à fonte 

da informação. Apesar de não chamarem esse segundo tipo de evidencial, os autores 

incluem parâmetros como experiencial (testemunhado ou de outra forma experienciada 

pelo falante); inferencial (inferida pelo falante com base em evidência observada); 

quotative (dita ao falante por outra pessoa); e constructo (mentalmente construída pelo 

falante: um pensamento; uma crença; um sonho). Bybee (1985) define evidenciais como 

marcas gramaticais que indicam algo sobre a fonte da informação da proposição. A 

autora também define Evidencialidade como parte da Modalidade Epistêmica. Palmer 

(1986) expande a noção tradicional de Modalidade Epistêmica para a exibição do status 

do conhecimento ou compreensão do falante, que inclui claramente seus próprios 

julgamentos e o tipo de garantia que ele tem sobre o que ele fala. O autor trata a 

Evidencialidade como um dos dois tipos principais de sistemas de Modalidade 
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Epistêmica. Sugere ainda “inferência” e “confiança” como dois parâmetros epistêmicos 

relevantes. Para Chafe (1986), evidenciais marcam Epistemologia, codificando a atitude 

do falante com relação ao seu conhecimento da situação; no sentido estrito, trata-se de 

marcadores da fonte de tal conhecimento. 

Advogando o estudo da Epistemologia dentro dos estudos da linguagem humana, 

Givón (1982) estabelece a Evidencialidade subordinada à Modalidade Epistêmica, 

considerando as categorias num contínuo. O autor pretende tratar a Epistemologia em 

termos de relevância empírica, mais em sintonia com os fatos reais da linguagem 

humana do que as propostas tradicionais, que consideram as proposições isoladas umas 

das outras. Antes, entender os fenômenos epistemológicos na linguagem humana 

significa entender a certeza subjetiva do falante e um tipo de contrato implícito entre 

falante e ouvinte na transição comunicativa, sobre o qual são avaliadas proposições. 

Tal contrato implícito especificaria três tipos de proposições: 

a) proposições que serão ignoradas, pela força de várias convenções, incontestáveis pelo 

ouvinte e, portanto, dispensam de justificativas evidenciais por parte do falante;  

b) proposições afirmadas com relativa confiança, que estão abertas a contestações do 

ouvinte, requerendo ou admitindo justificativas evidenciais; 

c) proposições afirmadas com dúvida, como uma hipótese, sobre as quais não se 

aplicam substância evidencial. 

Com base em contrastes de Evidencialidade em três línguas tipológica e 

geneticamente diferentes (Kinyarwanda, Sherpa e Ute), é proposta uma escala do 

espaço epistêmico-evidencial na linguagem humana (Figura 10). 
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A escala demonstrada na Figura 10 explicita que a Evidencialidade tenderia a se 

manifestar no discurso quando o falante tivesse relativa certeza sobre o que declara. 

Seria impossível demonstrar alguma evidência para declarações no modo irrealis, como 

hipóteses, probabilidades/possibilidades e eventos futuros, e raramente o falante 

ofereceria evidências para conhecimentos compartilhados com o ouvinte (pressuposto 

ou deiticamente óbvio) ou que está disponível apenas ao falante (revelado).    

O autor reconhece que a escala experiencial entre Evidencialidade e a certeza 

subjetiva do falante não é perfeita. Por exemplo, o topo da escala, máxima certeza 

(highest certainty), envolve algumas categorias de máxima Evidencialidade, como 

obviedade dêitica (deictically obvious), relativa à presença do falante, ou falante e 

ouvinte, na cena do evento como testemunha. Esta mesma porção da escala só agrupa 

situações diversas (conhecimento pressuposto e conhecimento apriori-sintético (de 

dicionário)) por um único fator: o contrato existente entre falante e ouvinte.  

O usuário da língua quantificaria evidência com base em uma escala semelhante à 

proposta na Figura 9, envolvendo quatro tipos de hierarquias: 

a) hierarquia pessoal/dêitica:   falante > ouvinte > terceiro participante 

b) hierarquia sensorial/fonte:  visão > audição > outros sentidos > sensação 

Figura 10: Escala epistêmico-evidencial (GIVÓN 1982: 42). 
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c) hierarquia de diretude
24

:   sentidos > inferência 

d) hierarquia de proximidade:  próximo a cena > longe da cena 

 

Tais hierarquias evidenciais fundam a escala da certeza subjetiva do falante. 

Dessa forma, a certeza subjetiva do falante, enquanto conceito psicologicamente viável, 

direciona a noção de Evidencialidade nas línguas: a Evidencialidade é a fonte da certeza 

e a certeza, a fonte da 'verdade' dos lógicos
25

.  

Essa abordagem parece estar mais perto de determinar uma essência da noção de 

Evidencialidade que cubra os vários sistemas, categorias e estratégias encontrados nas 

línguas para expressar esse fenômeno, pois está pautada na Epistemologia humana, ou 

seja, na organização de conhecimento na mente humana, mais especificamente, a 

relação entre falante-ouvinte e informação, analisada em situações comunicativas reais. 

Essa proposta pode vir a explicar muitas observações sobre a sobreposição de ambas 

noções em algumas línguas do mundo, pois não pressupõe que modalidades sentenciais 

sejam uma questão de se estabelecer valor de verdade. 

Cabe salientar que evidenciais indicam fonte e confiabilidade da informação. Isso 

não implica automaticamente que haja uma perspectivização ou avaliação do 'valor de 

verdade' de uma sentença. 'Valor de verdade' não se aplica no modelo de observação 

linguística aqui proposta, uma vez que se parte de uma modelo cognitivo de construção 

conceptual para entendimento de referência, caracterizado relativamente por aspectos 

experienciais da psicologia humana. Com isso, nem sempre a informação codificada 

linguisticamente se encaixa no mundo exterior corretamente (LAKOFF 1987).  

                                                             
24 Tradução para directness. 
25 evidentiality is the source of certainty and certainty is the source of the logician's "truth" (GIVÓN 
1982: 46). 
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A noção de shifter
26

 de Jakobson (1971[1957]) também relativiza o conceito, pois 

o 'valor de verdade' de um shifter se modifica conforme o contexto: o referente para [eu] 

falado por um indivíduo x será diferente de um [eu] falado pelo indivíduo y. Então, 'o 

valor de verdade' também atribuído a um enunciado pode mudar conforme o contexto 

em que ele é produzido e a perspectiva do falante sobre o evento de que participa. A 

questão é se existiriam estruturas nas línguas que não estariam submetidas a 

modificações contextuais e de perspectiva. 

A confiabilidade da informação, então, se resume em o falante preencher os 

requisitos faltantes do ponto de vista do ouvinte que o faz confiar, num determinado 

contexto de interação, na informação veiculada. O ouvinte não tinha acesso à 

informação e, portanto, exige do falante meios que tornem tal informação confiável. Os 

evidenciais, ao apontar a fonte daquela informação pretendem cumprir essas exigências 

e não revelar um suposto valor de verdade. 

Outro aspecto fundamental na definição de Evidencialidade é que esta noção ou 

envolve o falante ou não. Assim, refere-se à pessoa gramatical (1, 2 e 3 do discurso). O 

significado do verbo contribui para o tipo de evidência e seu argumento externo fornece 

a fonte da informação (ROORYCK 2001a). Fonte da informação e tipo de evidência 

combinam-se de forma limitada. Se a fonte da informação é a 1a. pessoa (falante), então 

o tipo de evidência poderá ser visual, inferencial ou mesmo derivada de intuição, mas 

não será reportada, pois a fonte da evidência é inerentemente à 3a. pessoa. A noção de 

fonte de informação, desta forma, torna-se uma questão de perspectiva do falante (ponto 

de vista). 

                                                             
26 Termo usado pela primeira vez por Jespersen em 1922 (Language, its nature, development, and origin. 
New York: Northon.), referem-se a símbolos indexicais, tais como os pronomes pessoais. 
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No presente trabalho, será considerada a proposta de análise da Evidencialidade 

com base na escala epistemológica do conhecimento humano, conforme demonstrado 

em Givón (1982). Assim a relação entre falante, sua certeza sobre uma proposição e o 

contrato implícito entre falante e ouvinte no ato comunicativo motivam a codificação 

linguística da fonte de uma determinada informação (Ev), bem como o 

comprometimento do falante com aquilo que enuncia (ME). Para tanto, é preciso 

reconhecer que, embora sejam duas categorias conceitualmente diferentes, a Ev é uma 

categoria subordinada a ME; por isso, as duas noções se sobrepõem com frequência nas 

línguas e estão intimamente relacionadas. 

 

2.3. Evidencialidade enquanto estratégia nas línguas  

Como visto anteriormente, a Evidencialidade é uma noção que pode se manifestar 

nas línguas do mundo através de itens gramaticais, obrigatoriamente expressa, ou 

através de outros recursos linguísticos, as Estratégias de Evidencialidade, conforme 

definido por Aikhenvald (2003; 2004).  

Nas línguas em que são adotadas Estratégias de Evidencialidade, várias categorias 

gramaticais podem adquirir significado evidencial, sem que esta seja a semântica 

principal. Aikhenvald (2004) pontua que condicionais e outros modos não declarativos 

com frequência expressam informação incerta ou informação originária de outra fonte, 

sobre a qual o falante não tem nenhuma responsabilidade.  

Squartini (2001) discute os usos evidenciais reportativo e inferencial no sistema 

verbal de línguas românicas (Francês, Italiano, Português Europeu e Espanhol), mais 

especificamente do tempo Futuro, Condicional e Imperfeito do Indicativo. O autor dá 

ênfase às correlações forma-função, representadas nos esquemas de Anderson (1986) e 
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Willett (1988). Para o autor, o modelo de Willett para tipos de evidenciais é o mais 

adequado para o tratamento da Evidencialidade nas línguas românicas por ele 

analisadas.  

Nos dados do Português (Europeu) analisados pelo autor, o Condicional é uma 

forma atual para inferências do passado (17), assim como no Espanhol, transpondo para 

o passado o que seria expresso no presente por um Futuro inferencial (18); em contextos 

inferenciais, o autor observa a realização de um Futuro perfectivo, restrito a casos 

semanticamente correspondentes ao Presente perfectivo (19). Neste exemplo, denotaria 

situação durativa, incluindo o tempo da enunciação.   

(17)  Seriam umas seis horas, mas a noite era evidente (António Botto, Isto sucedeu assim, de 

Sten 1973: 51)  

(18)  Que horas serão? (Aquilino Ribeiro, Lápides partidas, de Sten 1973: 42) 

(19)  nem lhe acode ao espírito que a vida e os anos terão feito dessa mulher um outro  ente 

(Manuela Porto, Doze histórias sem sentido, de Sten 1973:260)
27

  

 

Conforme Mourin (1959 apud Squartini 2001), o uso de Futuro reportativo (20) 

requer maior comprometimento por parte do falante com relação à factualidade da 

situação descrita, comparado ao uso de Condicional (21). 

(20) Segundo David Ximenes, familiares das duas vítimas terão posteriormente morto 

 um soldado indonésio, ainda não identificado (Diário de Notícias 25.2.1999:6)
28 

(21) Segundo certas vozes, teu pai teria reunido a esta altura um bom pecúlio 

 (Aquilino Ribeiro, Uma luz ao longe, de Sten 1973:264)
29

 

 

A Figura abaixo resume os usos dos mesmos tempos verbais nas línguas 

analisadas em Squartini (2001), que aponta uma distribuição dos tipos inferencial (I) e 
                                                             
27 Exemplos do autor (2001: 318). 
28 SQUARTINI (2001: 319). 
29 SQUARTINI (2001: 318). 
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reportado (R) bem variada. Português e Catalão são línguas que apresentam padrões 

uniformes, embora opostos: enquanto o Catalão não apresenta nenhum valor evidencial 

para o Futuro e o Condicional, o Português apresenta ambos valores em cada categoria.  

 

 

 

 

O Espanhol, segundo o autor, apresentaria uma tendência de distribuição uniforme 

para inferência, e o uso Condicional com valor reportado seria uma extensão mais 

recente. No caso do Francês, há um grau menor de uniformidade; o uso de Condicional 

com valor reportado não parece ser recente no sistema verbal da língua. O Italiano seria 

a língua que não apresenta uniformidade alguma com relação aos tipos de 

Evidencialidade observados, pois não há sobreposição dos valores inferencial e 

reportado.   

Cabe aqui uma observação com relação aos dados e análise apresentados pelo 

autor. Os exemplos (20) e (21) acima são bastantes interessantes. Ambos se iniciam 

com a estrutura [Segundo X]. A função dessa expressão adverbial é expressar a fonte da 

evidência da informação: no primeiro caso, a fonte é [David Ximenes]; no segundo, 

[certas vozes]. Isso leva a uma outra análise mais provável dos dados fornecidos pelo 

autor. O Condicional e o Futuro funcionariam não como evidenciais, mas como modais 

epistêmicos, cuja semântica expressa incerteza do falante e, por isso, 

descomprometimento com a informação transmitida. Observando a escala de Givón 

(1982), a Evidencialidade não se aplicaria, pois as proposições envolvidas são 

hipotéticas. 

Figura 11: Usos evidenciais do Futuro e do Condicional nas línguas românicas (SQUARTINI 2001: 321). 
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Em línguas não românicas também podem ser observadas estratégias de expressão 

da Evidencialidade. Paducheva (2012, comunicação individual) apresenta dados do 

Russo, uma língua eslava que não apresenta Evidencialidade enquanto categoria 

gramatical obrigatória. Conforme a autora, em línguas em que marcadores de Ev não 

são gramaticalmente obrigatórios, tais marcadores geralmente reduzem a 

responsabilidade do falante com relação à confiabilidade da informação, inclusive 

marcadores de Ev direta (22)
30

 (WILLETT 1988). 

(22) Shevardnadze proezzhal po ulicam stremitel’no, ego avtomobil’ s četyrex storon 

 oblepljali (sam videl) mašiny oxrany. [Russian National Corpus, RNC]  

 ‘Shevardnadze rode through the streets dashingly, his car was surrounded on four 

 sides (I saw it myself) by the cars of the guard.’ 

 Shevardnadze percorreu as ruas elegantemente, seu carro estava cercado dos quatro lados 

 (eu mesmo vi) por carros da guarda  

 

É atribuído ao Russo, válido para qualquer língua que expressa Ev por estratégias 

diversas, o seguinte postulado:  

in any statement the speaker is the subject of an epistemic obligation: my 

utterance P implies ‘I know that P’ or ‘I believe that P’, depending on the 

type of the proposition P. If predication P is basically evaluative then the 

second variant is realized.31 (slide 8) 

 

A forma parentética [ja vizhu] 'eu vejo', embora ambígua em sua semântica (23), 

mais frequentemente marca Evidencialidade inferencial (24). O mesmo pode ser 

observado quando usado em interrogativas (25). 

(23) Ja vizhu, Dzhona zdes’ net  

 [approximate translation – ‘I see, John is absent here’].  

                                                             
30 PADUCHEVA (2012: exemplo 2.1). Tradução em Português minha. 
31 "em qualquer declaração, o falante é o sujeito de uma obrigação epistêmica: meu enunciado P implica 

em 'eu sei que P' ou 'eu acredito que P', dependendo do tipo de proposição P. Se a predicação P é 
basicamente avaliativa, então a segunda variante é realizada." 
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 Eu vejo, John não está aqui.
32

  

(24) Ja vas za gorduju sčitala, a vy, ja vizhu, prostaja  

 ‘I considered you to be proud, while you are, I see it, plain’ [RNC] 

 Eu achei você orgulhoso, embora você seja, eu vejo (acredito), simples
33

  

(25) Nu-s, vy, ja vizhu, uzhe pristupili?  

 '‘so, as I see, you’ve already begun?’ [RNC] 

 Então, como eu vejo (estou vendo), você já começou?
34

 

 

Quase todas as estratégias podem se desenvolver em sistemas de Evidencialidade 

obrigatórios. Parece haver uma tendência nas línguas de derivar evidenciais de formas 

de Passado e Perfectivo,  de particípios e outros nominalizadores, da reanálise de uma 

cláusula complemento a uma cláusula principal, de verbos gramaticalizados ou de 

intenso contato linguístico. Diewald e Smirnova (2010) descrevem quatro construções 

verbais evidenciais no Alemão moderno (present-day German), construções que, 

segundo as autoras, dão início ao processo de gramaticalização de distinções evidenciais 

em distinções gramaticais no sistema verbal dessa língua.  

A primeira construção, formada pelo verbo werden e infinitivo, entre outros usos, 

expressa a atitude subjetiva do falante com relação a uma proposição quando introduz 

um evento no presente ou passado. No entanto, não se restringe a essas perspectivas 

temporais. 

(26) Er wird   jetzt  in seinem  Büro  sitzen. 

 He WIRD  now  in his   office  sit.INF 

 ‘He is bound to be in his office right now.’ 

 Ele deve estar em seu escritório agora. 

 

(27)  Er wird   gestern  in seinem  Büro  gesessen  haben. 

 He WIRD  yesterday  in his   office  sit.PP   have.INF 

                                                             
32 PADUCHEVA (2012: exemplo 3.1). Tradução em Português minha. 
33 PADUCHEVA (2012: exemplo 3.2). Tradução em Português minha. 
34 PADUCHEVA (2012: exemplo 3.5). Tradução em Português minha. 
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 ‘He must have been in his office yesterday.’ 

 Ele deve ter estado em seu escritório ontem. 

(28)  Er wird   morgen in  seinem  Büro  sitzen. 

 He WIRD  tomorrow in  his   office  sit.INF 

 ‘He is bound to be in his office tomorrow.’  

 Ele deve estar em seu escritório amanhã.
35 

 

Segundo Diewald e Smirnova (2010), todos os exemplos acima possuem o mesmo 

significado, independente da referência temporal, e esse significado é evidencial, pois 

têm como ponto de referência um conhecimento geral, compartilhado. Ao dizer que 

uma determinada situação deve acontecer/aconteceu, o falante apoia-se no 

conhecimento pessoal sobre fatos conectados ao evento descrito. Existe, portanto, uma 

relação inferencial entre os fatos conhecidos e os eventos descritos. Elas advogam um 

significado central, básico, que engloba todos os usos dessa construção e que pode ser 

responsável pela interpretação temporal. 

A segunda construção, scheinen e zu-infinitivo, apresenta duas leituras 

evidenciais: a) marcador de evidência inferida (29) e b) marcador de evidência 

sensorial, geralmente visual (30). 

(29) Gaigern scheint hier draußen Stammgast zu sein, jedermann grüßt und kennt ihn. 

 (DWDS, Kernkorpus) 

 ‘Gaigern seems to be a regular guest here, everyone greets and knows him.’ 

 Gaigern parece ser um convidado regular aqui, todos o cumprimentam e o 

 conhecem
36 

 

 

(30) Jetzt will der Arm über den Kopf hinaus, um etwas zu verscheuchen ... jetzt krümmt er 

sich und scheint ein Gefäß umklammern zu wollen. (DWDS, Kernkorpus) 

                                                             
35 DIEWALD e SMIRNOVA (2010: 170). Tradução em Português minha. 
36 DIEWALD e SMIRNOVA (2010: 187). Tradução em Português minha. 



77 

 

 ‘Now the arm is trying to move overhead to shoo something away… now it is bending 

and seems to clasp a vessel.’ 

 Agora o braço está tentando se mover por cima da cabeça para afastar algo... agora está se 

curvando e parece agarrar um recipiente
37

  

 

A construção no exemplo (29) funciona como marcador de evidencial de 

inferência e o contexto oferece informação precisa sobre que outras evidências levam o 

falante a fazer a inferência de que Gaigern deve ser um hóspede frequente: todos 

cumprimentam Gaigern. 

O exemplo (30) só pode ser interpretado com valor de evidencial direto (visual), 

pois o falante está observando o evento visualmente. A construção scheinen e zu-

infinitivo, neste caso, marca que a situação em andamento (P) e a observação do falante 

(Q) ocorrem ao mesmo tempo. Sempre (P) e (Q) ocorrem simultaneamente, propriedade 

que, para as autoras, define evidenciais diretos. A simultaneidade temporal entre 

eventos será, portanto, um fator a ser considerado na presente tese.     

Outra estratégia de Evidencialidade no Alemão é a construção drohen & zu-

infinitivo. Drohen aqui é um auxiliar evidencial (31) e encontra-se altamente 

gramaticalizado. 

(31) Sie bestehe aus Mitarbeitern JELZINs, einer mächtigen Korporation 

 unberechenbarer Leute aus seiner Umgebung, die das Land in die Katastrophe zu 

 führen drohten. (DWDS, Gesprochene Sprache) 

 ‘It consists of Jelzin’s collaborators, a powerful corporation of unpredictable people 

 around him which threatens to lead the country into a catastrophe.’ 

 Consiste em colaboradores de Jelzin, uma corporação poderosa com pessoas 

 imprevisíveis em torno dele que ameaçam conduzir o país para uma catástrofe
38 

                                                             
37 DIEWALD e SMIRNOVA (2010: 190). Tradução em Português minha. 
38 DIEWALD e SMIRNOVA (2010: 195). Tradução em Português minha. 
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O significado em (31) pode ser descrito da seguinte forma: o falante tem/teve 

acesso perceptual a pedaços de informação que interpreta como pista para a situação 

descrita. Tal situação é avaliada negativamente do ponto de vista do falante. 

A quarta construção também funciona como marcador de inferência no Alemão. 

Versprechen e zu-infinitivo apresenta muitas semelhanças com a construção anterior, 

mas difere no componente avaliativo. A construção versprechen e zu-infinitivo expressa 

avaliação positiva do falante com relação à situação descrita (32).  

(32)  …und nach längerem Suchen und nachdem er ihn mit den Zähnen getestet hatte,  fand 

 Kürenberg einen Reis, der körnig zu kochen versprach. (IDS-Corpora, W) 

 ‘… and after a lengthy search and after testing it with his teeth, Kürenberg found a 

 type of rice which promised to boil grainy.’ 

 e depois de uma longa busca e depois de testar com seus dentes, Kürenberg 

 encontrou um tipo de arroz que promete cozinhar até ficar granuloso.
39 

 

Assim, o falante demonstra que possui alguns pedaços de informação que o 

permitem inferir e avaliar (positivamente) sobre o evento descrito. O processo de 

inferência começa a partir da experiência presencialmente acessível do falante, tal qual 

a construção drohen e zu-infinitivo. No entanto, Diewald e Smirnova (2010) apontam 

que a construção versprechen e zu-infinitivo restringe-se a sujeitos inanimados e está 

num estágio de gramaticalização menos avançado do que drohen e zu-infinitivo. 

 

 

 

                                                             
39 DIEWALD e SMIRNOVA (2010: 209). Tradução em Português minha. 
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Com relação aos graus de gramaticalização das quatro construções investigadas 

pelas autoras, as quatro construções apresentam diferentes estágios no Alemão atual, 

mas todas são apontadas como altamente gramaticalizadas, o que leva a crer que no 

Alemão já exista uma recente categoria gramatical para Evidencialidade, mais 

especificamente para evidência inferida, conforme tabela apresentada em Diewald e 

Smirnova (2010: 224 e 326): 

 

Importante observar que, enquanto os três níveis da categoria formam oposições 

evidenciais distintas, o quarto nível incorpora um significado que não é propriamente do 

Figura 12: Estrutura conceptual do paradigma gramatical de Ev inferencial no Alemão atual. 
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domínio da Evidencialidade, o significado de afetamento emocional/avaliação (non-

desired vs. desired). Esse critério distintivo no paradigma deve-se a reinterpretação do 

conteúdo semântico dos verbos lexicais drohen 'ameaçar' e versprechen 'prometer'.  

Evidenciais podem ser usados de diferentes maneiras para descrever estados 

cognitivos e sentimentos, conforme aponta Aikhenvald (2003). Esses usos abrem 

discussão sobre a relação entre tipos semânticos (verbos volitivos, cognição e 

percepção) e preferências nas escolhas feitas nos sistemas de Ev, relação demonstrada 

no estudo acima exposto. Em nenhuma língua do mundo, por exemplo, ‘paladar’ ou 

‘olfato’ são significados primários de termos não visuais em sistemas categoriais de Ev 

(AIKHENVALD 2003). 

 

2.4. Estudos de Evidencialidade no Português Brasileiro 

Em PB, muitas estruturas podem ser recrutadas pelo falante para expressar a (falta 

da) fonte da informação: advérbios, como [provavelmente] e [talvez], expressões como 

[segundo...], [de acordo...], sintagmas preposicionados ([na televisão], [no jornal] etc.), 

verbos dicendi na 3pl ([disseram], [falaram]). Nesta seção apresento alguns estudos 

sobre Evidencialidade desenvolvidos no PB que abrangem tipos distintos de evidenciais 

ou estratégias de Ev, na maioria dos casos, em processo de gramaticalização.    

Ao analisar a gramaticalização do verbo PARECER, Gonçalves (2003; 2004) 

encontrou cinco padrões de uso, dentre os quais, o uso evidencial, o qual chama de 

satélite atitudinal de natureza adverbial. Interessante observar que este verbo em 

particular apresenta uma sobreposição da Evidencialidade e da Modalidade Epistêmica, 

uma vez que o baixo grau de certeza sobre a informação veiculada está atrelada à falta 
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de evidência direta. O valor evidencial sobreposto, neste caso, é o de inferência 

(evidência indireta inferida não especificada). Os exemplos abaixo ilustram esse uso. 

(33) Eu conheci aqui um pescador antigo que – para mim, eu considero assim uma história – 

mas isso lá foi há muitos anos, mas há muitos anos mesmo e – ele saiu para pescar e não voltou 

mais. Até hoje não se dá definição dele, ninguém encontrou o corpo, ninguém encontrou nada. 

Encontraram só a canoa dele, é, época depois, parece que foi encontrado, não sei se no Recreio 

ou na Barra da  Tijuca. (PEUL/CEN/E03)
40 

(34) [o pedágio] passou para parece que setenta cruzeiro a partir de dia prime- depois  de 

amanhã. (PEUL/CEN/E32)
41

 

(35)   naquele tempo não se tomava uísque tomava-se chope então tinha um barrilzinho de 

cho:pe uns... uns sanduíches... naquele tempo devia ser presunto e queijo ... parece ... eu não me 

lembro bem ((risos)) mas devia ser assim. (NURC/RJ/SET/71)
42 

 

Tais usos, segundo o autor, são os mais gramaticalizados do verbo PARECER, pois 

estão baseados na atitude subjetiva do falante. Em (33), a proposição seria definida com 

base na natureza semântica do predicado matriz. A escolha do verbo por si só modaliza 

a força asseverativa da informação veiculada pelo complemento oracional. O 

complementizador em (34) não introduz complemento oracional, pois ocorre uma 

reanálise da estrutura verbo+QUE+complemento para verbo+QUE. Embora falte 

evidências textuais que sustentem a informação, o contexto orienta ao entendimento de 

que deve haver outras fontes, como relatos, por exemplo. No dado (35), já não há a 

presença de QUE e o verbo apresenta-se totalmente decategorizado, fixo na forma de 3SG 

do Presente do Indicativo. Neste exemplo, trata-se de um modal epistêmico evidencial 

parentético. Gonçalves (2004) aponta que a relação entre ME e Ev na pesquisa decorre 

da necessidade de expressão do indivíduo e de suas relações sociais (2004: 211). 

                                                             
40 GONÇALVES (2004: 204). 
41 GONÇALVES (2004: 208). 
42 GONÇALVES (2004: 209). 
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Casseb Galvão (2004) apresenta a gramaticalização da predicação matriz [(ele) 

diz que] no operador proposicional com uso evidencial [diz que], à semelhança do que 

ocorreu nos dialetos do Espanhol Americano falado na República Dominicana, México 

e Colômbia que hoje apresentam [dizque] como evidencial reportado (36). 

 

(36)   Los terrenos dizque eran de la esposa del superministro Ulises López. (Fuentes, 1987) 

 ‘The land was said to belong to superminister Ulises López’s wife.’ 

 *As terras diz que pertencem à esposa do Ministro Ulises López
43 

 

No Português Brasileiro (PB), a partir da análise de dados, Casseb Galvão (2004) 

mostra a existência de um uso do verbo DIZER que não é predicador e não possui agente, 

conforme esperado em sua estrutura argumental (37). 

(37)  L1 (...) e assim:: morreu um colosso de gente aqui em São Paulo nessa ocasião que foi .. 

 L2 diz que em Jundiaí também enterravam ...agora (dá um) (...) em ( ) Campinas  foi 

menos (NURC/SP,D2, INQ.396)
44 

 

Esse operador teria sido resultado do processo de gramaticalização do uso 

predicativo do verbo DIZER, flexionado no Tempo Presente, 3a. pessoa do singular [(ele) 

diz que] (38). 

(38) (...) o deputado federal José Santana de Vasconcelos (PFL) prega uma grande aliança em 

torno do governador. Ele diz que o bom relacionamento entre o PFL, o PSDB e o PTB mineiros 

deve ser estendido ao plano federal. (EM-LJ)
45 

 

                                                             
43 OLBERTZ (2007: 151). Tradução em Português minha. 
44 CASSEB GALVÃO (2004: 162). 
45 CASSEB GALVÃO (2004: 168). 
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Neste exemplo, o verbo DIZER tem uso descritivo, introdutor de discurso indireto 

no qual se identificam o agente e a fonte da informação veiculada. A estrutura 

argumental foi toda preenchida e o sujeito da oração é textualmente referenciada ([José 

Santana de Vasconcelos]). Segundo a autora, esse uso é a forma fonte do processo de 

gramaticalização, pois já há traços evidenciais presentes (citativo). A gramaticalização 

de [diz que] tal qual apresentada pela autora demonstra que o PB está desenvolvendo 

um sistema evidencial gramatical. Essa expressão é a mais provável de se tornar 

marcador evidencial gramatical prototípico.  

Em Vendrame (2012), são apontados contextos semânticos em que os verbos de 

percepção VER, OUVIR e SENTIR têm valor evidencial. Esses três verbos codificariam, em 

PB, três tipos de Evidencialidade: a reportativa (com exclusão do verbo sentir), a 

inferida e a direta.  

Com relação a esses verbos de percepção, a autora parte do princípio de que estes 

preenchem duas características para que sejam verbos evidenciais. Uma delas é a dêixis: 

o falante é o centro dêitico e, por isso, está envolvida na recepção ou percepção das 

informações. “Pedro viu as crianças correndo” não apresenta o verbo VER com sentido 

evidencial, pois apenas constata o que Pedro viu e Pedro não é o falante. A outra 

característica é a estrutura da oração: somente orações com duas cláusulas possibilitam 

a leitura evidencial. Assim, “Eu vi o cachorro” não apresenta Evidencialidade; já “Eu vi 

o cachorro comendo” é possível fazer tal leitura, uma vez que o falante presenciou o 

cachorro fazer algo.  

A Ev do tipo reportativa seria expressa, segundo a autora, pelos verbos VER (39) e 

OUVIR (40). O verbo SENTIR não é utilizado porque entre seus significados não há o de 

retransmissão de informação. 
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(39) Vi na Folha de S. Paulo que a campanha de vereador em Sampa vai custar 1 milhão 

de reais. (http://afalesp.com.br/abe/abe11.htm) 

(40)  Ouvi, no jornal da manhã da Jovem Pan hoje cedo, que o Serra vai ser o candidato e 

deve fazer o anúncio hoje à noite. (http://forum.cifraclub.terra.com.br/forum/11/127625/)
46

 

 

Conforme a análise de Vendrame (2012), ambos os verbos codificariam que a 

informação foi obtida por outros meios que não o falante, diferenciando-se apenas na 

forma como a informação foi obtida: em (39), a informação foi lida; em (40), foi 

ouvida.  

Definindo a Ev inferida como aquela que expressa que a informação está baseada 

em evidências internas ao falante, os três verbos de percepção analisados poderiam 

servir como evidenciais inferidos, conforme os exemplos a seguir (VENDRAME 2012: 

108): 

(41) Mah, tente não ser tão grossa. Eu li [o texto] inteiro e pelo que eu vi você está tentando 

se afastar dele. (http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100307110552AAKziug) 

(42) é uma necessidade que a criANça tem... éh::... dela de tê(r) a figura do homem e da 

mulher pra educá(r) junto...junto educá(r) a criança... éh aí a gente vê né? filho... a aí começa 

mexê(r) com dro::ga... éh o problema do alcoolis::mo... né?...  a gente vê a FEBEM tão lotada 

de adolesCENtes... que há e a gente ahm:: eu  sinto... que é essa falta da família... essa falta 

do SEio familiar dessa  conviVÊN::cia com o pai e com a mãe... ou até mesmo dois irmãos... 

(AC-102, L.  370-378) 

(43) Eu fiz essa mesa para vocês. Você pode comer a vontade. Pelo barulho que ouvi, esse 

reencontro de vocês foi ótimo. Então vocês têm que repor as energias. 

(http://macaestherportugues.mforos.com/1726172/8776460-encontrei-meu-amor-na-

adolescencia/?pag=13) 

 

No primeiro caso, (41), a expressão [pelo que eu vi], uma estrutura evidencial, 

indica que a informação é uma conclusão a que o falante chega após ler o texto inteiro. 

                                                             
46 VENDRAME (2012: 106). 
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Em (42), o falante faz uma inferência, expressa pelo verbo SENTIR, de acordo com os 

problemas relatados na adolescência. No último exemplo, a inferência pauta-se na 

experiência de mundo do falante, que associa barulho a conversa e, consequentemente, 

no encontro bem sucedido. Os três verbos podem igualmente expressar evidência direta, 

aquela em que o falante deseja informar ao ouvinte que testemunhou um Estado-de-

coisas acontecer. Os dados abaixo exemplificam esse uso (VENDRAME 2012: 110). 

(44) Inf.: é... no dia do desfile... ela desfilô::(u) vi ela desfilá::(r)... tava lin::da... (AC-021, 

L.62-66) 

(45) Sete e meia da manhã. Cruzo a cidade adormecida e escura. Já no centro, perto do 

trabalho, ouço passarinhos cantando. Passarinhos cantando. Em pleno janeiro. 

(http://fabriani.com/?m=200801) 

(46) Quanto as tremidinhas também já senti várias vezes. Mas, gente, fiquei tão feliz agora. 

Senti ela mexer de verdade! Agorinha (http://www.e-familynet.com/vcs-ja-sentem-o-bebe-

mexer.html) 

 

Conforme demonstrado acima, a evidência da informação poderia ocorrer por 

meio da visão, da audição e do tato, respectivamente. O verbo SENTIR ainda poderia 

expressar outras fontes como o olfato (47) e o paladar (48). 

(47) Entrei no carro e fechei a porta. E aquela sensação estranha, de estar sendo observada voltou e 

eu senti o cheiro entrar pelas janelas abertas. (http://ashleygreece-livro.blogspot.com/2009/06/8-

capitulo.html) 

(48) — Sasuke... — ouvi meu nome, de novo — Este é o sabor do sangue Uchiha. Me falou, 

rapidamente eu senti sua mão viscosa e escorregadia, em meu pescoço.  Com plena certeza de 

que me mataria, fechei os olhos. Um beijo voraz e cruel foi o que me deu. Senti o gosto de sangue 

misturar-se com minha saliva e descendo como ácido por minha garganta. 

(http://www.fanfiction.net/s/4139087/1/Palavras) 
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A autora ressalta que o tipo evidencial identificado por cada verbo considerou a 

natureza semântica verbal e a natureza semântica da oração que contém a informação 

que o falante declara em seus enunciados. 

A proposta da presente tese é contribuir de forma criteriosa na compreensão da 

Evidencialidade no PB por meio dos usos do verbo VER, especialmente os usos 

construcionais, de forma a ampliar a abordagem do tema na Linguística brasileira e nos 

estudos tipológicos, igualmente em amplo interesse por sistemas que não apresentam a 

Ev enquanto categoria gramatical, conforme apontado nos estudos desta seção. Assim, 

espera-se com este trabalho contribuir para a ampliação do paradigma da 

Evidencialidade no PB ao analisar as contribuições do verbo VER, suas propriedades 

conceptuais e seus padrões de complemento nas estratégias de Evidencialidade no PB 

que envolvem o falante direta (evidência do tipo atestada visualmente) e indiretamente 

(evidência do tipo inferida). Outro objetvo da pesquisa consiste em apresentar em rede o 

conhecimento linguístico disponível para sustentação das construções, conforme o 

modelo conexionista, integrando esquemas mais abstratos e itens. Também serão 

investigados os usos dos outros verbos de visão a fim de se observar as estruturas 

conceptuais que estes ativam em comparação com os usos do verbo VER. 
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3. METODOLOGIA COM BASE NO USO 

Uma vez definida a base teórica desta pesquisa com base no uso, conforme 

pressupostos da Linguística Cognitivo-Funcional, da Gramática das Construções com 

Base no Uso (GCBU) e da Semântica de Frames, cabe neste capítulo descrever as 

decisões metodológicas usadas para analisar as contribuições do verbo VER, suas 

propriedades conceptuais e seus padrões de complemento na composição de construções 

que funcionam como estratégias de Evidencialidade no PB. Seguem exemplos de dados 

colhidos e analisados para a pesquisa: 

(49)  já tava amanhecendo quando a gente passou pelo Rio ... mas São Paulo foi que eu vi o sol 

nascer eu acho ... (D&G Natal, 39) 

(50) aí outro dia eu estava com o meu namorado... na padaria ali... da rua do Brizolão... eu vi 

ele parado assim conversando com os colegas... (D&G RJ, 161) 

(51)  que eu estava muito sujo... logo vi... que não tinha tempo mais para ir para o... para o 

colégio... (D&G RJ, 247) 

 

Em (49), o complemento do verbo de percepção manifesta-se por um sintagma 

verbal cujo núcleo é um verbo no Infinitivo, [nascer]. Em (50), o complemento 

oracional é encabeçado por um verbo no Gerúndio, [conversando]. No dado (51), o 

complemento é expresso por uma cláusula QUE, [que não tinha tempo mais para ir para 

o colégio].  

García (2000) verificou no Inglês que os verbos to find ‘achar’, to think ‘pensar’, 

to observe ‘observar’ e to see ‘ver’, na narrativa As viagens de Gulliver, nas estruturas 

com that-clause favorecem uma interpretação indireta do evento, enquanto as estruturas 

com complemento não-finito codificam a percepção direta. Cezario (2001) mostrou que 

o mesmo pode ser verificado no Português: 
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A visão direta pode ser codificada tanto por uma completiva com conectivo 
mais cláusula finita quanto por uma cláusula reduzida. Mas a visão indireta, a 

que codifica as percepções e interpretações, só pode ser codificada pela 

forma menos integrada, que é a completiva finita com verbo no indicativo. 

(Cezario 2001:135) 

 

A hipótese levantada aqui com relação aos tipos de complementos descritos de 

(49) a (51) é a de que há, pelo menos, duas construções em PB que expressam 

Evidencialidade, a saber: 1) VER + Complemento não finito (evidência sensorial); e 2) 

VER + Cláusula QUE (evidência inferida), isto porque se espera também verificar o 

padrão das construções no Português Brasileiro que expressam Evidencialidade e suas 

especificações (tipos de evidência) com o verbo VER. 

A primeira decisão com relação à metodologia coube aos fatores de análise que 

seriam investigados, tendo em vista o objetivo geral da tese. São dois os grupos de 

fatores: categoriais, que verificaram a distribuição dos usos do verbo VER no corpus, 

observando os possíveis padrões gramaticais associados a esse verbo, e os fatores de 

análise construcional propriamente dita, que serviram para identificar as características 

da constituição dos padrões gramaticais com o verbo VER, além de determinar quais 

desses padrões apresentam funções evidenciais.  

Fatores categoriais consideram o verbo VER e as colocações
47

 com seus 

argumentos, permitindo que a distribuição desses elementos no corpus seja verificada: 

a. Tempo verbal: frequência das ocorrências do verbo VER de acordo com a 

classificação tradicional dos tempos verbais para o PB: Passado, Presente e Futuro; 

b. Modo verbal: descrição das ocorrências modais de VER: se indicativo, se 

subjuntivo, se imperativo, se em alguma forma nominal; 

                                                             
47 Do inglês collocation, fenômeno linguístico em que uma sequência de palavras ocorre muito mais 

frequentemente do que outras combinações, a princípio por convenção, como [café forte] e não [café 
poderoso]. 
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c. Pessoa do Sujeito: classificação do argumento externo: se 1ª, 2ª ou 3ª pessoa, do 

singular ou plural, se indeterminado; 

d. Sintaxe: frequência da ordenação dos constituintes argumentos de VER: S, para 

sujeito, e O, para objeto, bem como a identificação de usos do verbo em construções 

outras que não as construções de estrutura argumental.  

 

Os fatores de análise propriamente dita constituem-se da observação das 

propriedades do verbo VER e as relações que se estabelecem entre as propriedades dos 

tipos de complementos possíveis, permitindo assim que se chegasse aos padrões 

gramaticais utilizados em PB como estratégia de Evidencialidade: 

  

a. Padrão do Objeto: se o argumento interno é manifesto por sintagma nominal, 

verbal (neste caso, com o verbo no Infinitivo ou Gerúndio) ou por cláusulas QUE; 

b. Simultaneidade Temporal entre os eventos: quando o objeto se constituir por um 

sintagma verbal ou cláusula QUE, será verificado se os eventos descritos pelas duas 

orações (principal e subordinada) compartilham unidade temporal, ou seja, se os 

eventos descritos entre o verbo VER e os complementos oracionais ocorrem 

simultaneamente. 

c. Semântica básica de VER: em meio à polissemia do verbo, dois sentidos são 

considerados mais básicos, conforme está exposto mais adiante: 1) o sentido da 

experiência perceptual física e 2) o sentido metafórico da experiência cognitiva, em 

que CONHECER É VER. 

Esses fatores nortearam a análise qualitativa. 
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A segunda decisão metodológica diz respeito à seleção dos corpora usados para a 

coleta de dados, uma vez que toda a análise se fundamenta em dados reais, isto é, 

produzidos em situações espontâneas e reais de comunicação. Foi, assim, utilizado o 

conjunto de textos do Corpus do Grupo de Estudos Discurso e Gramática - Corpus 

D&G
48

 - amplamente utilizados por pesquisas de cunho funcionalista e 

sociocognitivista. Trata-se de um conjunto de 928 textos, orais e escritos, coletados em 

5 grandes cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Niterói, Natal, Juiz de Fora e Rio Grande), 

na década de 1990, entre 93 informantes de diferentes grupos sociais. Esses textos se 

distribuem por 4 gêneros distintos: narrativo (de experiência pessoal e de experiência 

recontada), descritivo (descrição de local), injuntivo (relato de procedimento) e 

argumentativo (relato de opinião).  

Outra fonte de dados utilizada encontra-se no Corpus do Português
49

, um corpus 

que reúne textos do século XIII ao XX, divididos em oral, ficção, jornal e acadêmico. 

Esse corpus foi consultado sobretudo para análise qualitativa de construções de 

Estratégia Evidencial, como os exemplos (49) a (51)
50

.  

O Corpus do Português é limitado com relação à consulta de contexto, pois só 

estão disponíveis trechos de até 5 linhas, circundantes ao dado. Além disso, os sites da 

internet de onde foram retirados os dados apresentados pelo Corpus não estão mais 

disponíveis para acesso. Outra questão diz respeito à estatística do site. Os dados 

estatísticos que o site oferece em cada busca de termo não é confiável, pois muitas das 

anotações estão incorretas, demandando um esforço maior do pesquisador em verificar 

os dados fornecidos. Por exemplo, ao buscar as ocorrências do Pretérito Perfeito, 1ª 

pessoa do singular, do verbo VER, [vi], entre os resultados foram encontradas muitas 

                                                             
48 Disponível em: http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/ 
49 Disponível em: http://corpusdoportugues.org/ 
50 Pág. 81. 
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ocorrências do algarismo romano seis <VI>, como em [João VI] e [Capítulo VI]. Não 

obstante essas inconveniências, o corpus ainda se apresenta como uma boa opção, 

dentre as acessíveis, para atestação e análise de dados. O site foi consultado em 2015 e 

início de 2016
51

. 

A ferramenta de pesquisa do Google também foi consultada quando necessário, 

geralmente para validar a ocorrência de um determinado padrão pouco frequente no 

corpus. Os dados assim coletados estão devidamente identificados ao longo do texto. 

Num primeiro momento, os dados coletados foram analisados quantitativamente 

através do software para análise estatística SPSS - Statistical Package for the Social 

Sciences
52

. Também foi utilizado o KWIC (Key Word in Context) concordance, o 

formato mais comum para concordâncias entre palavras. Esse aplicativo encontra-se em 

pacotes de softwares como o WordSmith e o MonoConc. O site Corpus do Português 

também oferece essa ferramenta. Um sistema de concordância como o KWIC pode 

revelar padrões de uso, já que rastreia todos os tokens de um texto.  

A terceira decisão da metodologia do trabalho inclui os dados que não podem ser 

analisados e, portanto, são excluídos do banco de dados. Como um dos objetivos da 

pesquisa é verificar o padrão das construções no Português Brasileiro que expressam 

Evidencialidade e suas especificações (tipos de evidência) com o verbo VER, optou-se 

por analisar somente orações declarativas, com complemento formalmente expresso por 

sintagmas nominais (52), verbais (53) ou cláusulas QUE (54). 

                                                             
51 Em meados do ano de 2016, uma nova interface foi inaugurada no Corpus do Português (Corpus do 

Português: Web/Dialects), disponibilizando dados do século XXI, bem como acesso direto da ocorrência 

no contexto original completo (sites). Os dados analisados, no entanto, foram coletados anteriormente a 

esta novidade que por questão de tempo não pôde ser aproveitada.  
52 Versão SPSS Statistics 17 for Windows. 
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(52) então a conclusão foi a separação isso foi dolorozo pois eu só tinha 5 anos e logo não 

veria mais o meu pai, porque depois da separação ele viajaria para Fortaleza (D&G Niterói, 

45) 

(53) daí o homem ... o menino ... “peraí ... peraí ... peraí” ... daí ele pegou ... quando ele 

chegou com a moça na casa ... daí viu o homem ... ameaçando o amigo dele ... ameaçando 

matar ele ... (D&G Natal, 197) 

(54)  porque você... começa a concorrer... concorrer com uma porção de pessoas... aí o que é 

que acontece? você vê... que igual a você... tem milhares... pô... milhares de pessoas... então... 

como eu posso explicar assim? (D&G RJ, 71) 

 

Ficam excluídos da análise, então: 

a. sentenças não declarativas:  

(55) na mesma hora que ela viu a irmã dela também viu... a irmã dela falou assim “você viu o 

que eu vi?” (DeG RJ, 191) 

b. objetos expressos por pronome relativo: 

(56) um filme que eu vi ... que eu gostei muito ... mas ... me lembro poucas coisas ... sabe? 

(DeG Natal, 108) 

c. cláusulas QUE iniciadas por "como": 

(57) a gente vê como a gente é pequenininho... entendeu? (DeG RJ, 79) 

d. VER como intransitivo ou com objetos apagados, recuperáveis pelo contexto: 

(58) como na guerra do Golfo Pérsico a gente via que ... estavam morrendo milhares de 

pessoas e eles diziam ... morreram vinte pessoas num bombardeio ... a gente botava num outro 

canal e dizia ... que famílias inteiras tinham sido dizimadas num alojamento de guerra ... num 

alojamento anti-bombas né ... explodia com pessoas ... milhares de pessoas .... e ainda hoje a 

gente vê né? quando ... quando é alguma coisa do interesse é ... dominante ... da classe 

dominante eles ... eles disfarçam ... (DeG Natal, 73) 

e. dados truncados: 
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(59) é como a televisão ... ela tem:: ela tem iludido as pessoas ... tanto nordestinas ... todos os:: 

todos os lugares ela:: ela tem iludido ... a gente vê que:: numa forma que a gente não nos 

valoriza:: tá na:: no cinema ... no cinema brasileiro ... (DeG Natal, 33) 

Após o levantamento dos resultados quantitativos da análise dos dados, passou-se 

para a análise qualitativa, imprescindível numa abordagem que leva em conta o uso e 

aspectos cognitivos da linguagem humana. Nesta fase, consideraram-se as restrições de 

padrões de uso que satisfazem os requisitos para a expressão da noção de 

Evidencialidade aqui investigadas. Ou seja, considerou-se os padrões gramaticais cujo 

sujeito refere-se ao falante. Além disso, parece haver uma tendência nas línguas de 

gramaticalizar evidenciais de formas de Passado e Perfectivo (AIKHENVALD 2003). 

Esses aspectos são considerados na análise. A análise qualitativa revelou que o 

contexto, linguístico e extralinguístico, é determinante no processamento e na 

interpretação de um dado linguístico. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

O primeiro passo para se chegar à análise das construções foi coletar todas as 

ocorrências do verbo VER no corpus selecionado e categorizar essas ocorrências a fim 

de verificar a distribuição deste verbo e principais tendências gerais de uso. Após o 

reconhecimento dessas tendências, passou-se para a análise qualitativa dos dados, 

avaliando construções de estrutura argumental com o verbo VER e seus possíveis 

complementos. O capítulo 5 reúne as conclusões decorrentes das análises.   

 

4.1. Frequências básicas preliminares 

Apresento a seguir o perfil distributivo dos usos do verbo VER no corpus, 

levantado para observar se existe algum padrão construcional mais saliente. Os 

parâmetros do perfil foram os fatores de ordem categorial, mencionados no capítulo 

anterior, a saber: Tempo e Modo Verbal, Pessoa do Sujeito e Ordem dos Constituintes 

(Sintaxe). As frequências dos fatores de análise propriamente dita Padrão do Objeto e 

Semântica de VER também foram levantadas e estão apresentadas na seção 4.3. 

A primeira observação a ser feita com relação à coleta dos dados no corpus D&G, 

composto por cerca de 447.549 palavras, diz respeito às ocorrências das frequências 

type e token do verbo VER. Tratam-se de dois métodos diferentes para contar a 

frequência (BYBEE 2003). Frequência type conta a ocorrência de um padrão enquanto 

que a frequência token conta a frequência de uma unidade específica realizada em um 

texto. Por exemplo, cada ocorrência do verbo VER, considerando o Tempo e Modo 

verbal constitui-se em types distintos ([vi] e [viu] são types diferentes, por exemplo). 

Cada repetição de um type constitui a frequência token (cada vez que [vi] se repete no 

corpus, por exemplo). Conforme aponta a Tabela 2, 740 ocorrências do verbo VER 
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foram coletadas no corpus D&G, distribuídas em 16 types diferentes. O type mais 

frequente é [ver], com 297 ocorrências, seguido por [viu], com 106 ocorrências, e [vê], 

com 104 tokens. A forma [vi] ocorre 62 vezes. 

 

Types Tokens 

ver 297 

viu 106 

vê 104 

vi 62 

vejo 44 

vendo 36 

visto 23 

via 21 

viram 19 

veja 8 

vimos 7 

vemos 5 

visse 4 

vejam 2 

viam 1 

veria 1 

Total 740 

Tabela 2: Types e tokens das ocorrências do verbo VER. 
 

 

Com relação ao Tempo e Modo do verbo, os usos se mantiveram bastante 

distribuídos, como demonstra a tabela a seguir. O Infinitivo predomina, com 40,1% do 

total de dados, seguido pelo Pretérito Perfeito, com 26,2%, contemplando os types [vi], 

[vimos] e [viu]: 
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Tempo x Modo Frequência Percentual 

Infinitivo 297 40,1 

Perfeito        Indicativo 194 26,2 

Presente Indicativo 151 20,5 

Gerúndio 36 4,9 

Particípio 23 3,1 

Imperfeito Indicativo 22 3,0 

Imperativo 7 0,9 

Imperfeito    Subjuntivo 4 0,5 

Presente       Subjuntivo 3 0,4 

Futuro          Subjuntivo 2 0,3 

Futuro (pret.) Indicativo 1 0,1 

Total 740 100,0 

 

 

 

Apesar de o corpus D&G apresentar 2 espécies de textos do tipo narrativo (de 

experiência pessoal e de experiência recontada) dentre 4 tipos textuais (narrativo, 

descritivo, injuntivo e argumentativo), de forma geral, o verbo VER não predomina nos 

tempos verbais passados, os quais constituem 26,2% no Perfeito e 3,0% no Imperfeito, 

totalizando 29,2% dos 740 dados coletados e analisados. As formas nominais somam 

48,1% dos dados. O que chama a atenção na Tabela 3 é a quantidade de ocorrências do 

verbo no Infinitivo. Cruzando essas ocorrências com padrões sintáticos encontrados no 

corpus (Tabela 4), verifica-se uma grande preferência do verbo no Infinitivo em ser 

recrutado para atuar em construções mais preenchidas do que as de estrutura 

argumental, com cerca de 61,3% de 297 dados. 

Modo 

 

(S) V O S O V V O V Cx Total 

Infinitivo 
107 3 3 2 182 297 

36,0% 1,0% 1,0% 0,7% 61,3% 100,0% 

Tabela 4: Distribuição sintática de VER (Infinitivo). 

Tabela 3: Distribuição dos usos do verbo VER quanto ao Tempo e Modo. 
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Voltando ao corpus, foi verificado que as 182 ocorrências se dividem por 18 

outras construções (Tabela 5). As frequências type e token, conforme tabela abaixo, são 

altas. Trabalhos futuros podem explorar as contruções individualmente e verificar se 

estão potencialmente conectadas na rede linguística de VER.  

Construções Exemplos Instâncias 

deixa eu ver 
deixe-me ver 

deixa eu ver o que que tem mais no meu 
quarto... tem uma televisão...(RJ 67) 

45  

pra (S) ver se 
aí falei até com meu namorado... pra ver se ele 

se mancava... sabe?(RJ 161) 
41  

não TER (x) nada a ver 
e:: ainda falou assim “olha o que/” começou 

com um assunto que não tinha nada a ver... 

perguntou... que baile ela freqüentava...(RJ 111) 
29  

DAR pra ver 
a janela que dá pra ver a casa do vizinho... (JF 

73) 
11  

no meu modo de ver 
na minha maneira de ver 

a/ao meu ver 

porque o gover/ no meu modo de ver... o 

governo é que tinha que... batalhar a educação... 

ir embora... entendeu?(RJ 70) 
9  

vamos ver (se)  
então eu também vou ler agora o texto e vamos 

ver... se a gente consegue adiar... pro dia 
seguinte...(RJ 62) 

9  

quando (S) (IR) ver 

aí (S) (IR) ver 

quando eu fui ver... era a mesma prova do 

quarto bimestre...(RJ 107) 
8  

TER (x) a ver 
se jogar seis pessoas... cada um coloca a frase 

que tem mais a ver... né? 
6  

TER que ver 
eu tenho que ver que tipo de peixe que eu vou 

usar ... (Natal 21) 
5  

vai ver que 
ah... ele chutou a parede... vai ver que torceu o 

dedo...(RJ 239) 
3  

você vai ver 
isso é um crime muito bárbaro ... e vai continuar 

... você vai ver ... vai continuar cada vez mais 

esses crimes ...(Natal 114) 
3  

vou ver (se) 
mas eu vou ver se eu me lembro de mais 

alguma coisa ... (Natal 111) 
3 

você vai ver (só) 
se você gritar você vai ver só o que vai 

acontecer com você...(RJ 111) 
2  

tinha que ver 
as cartas que ele mandava tinha que ver... cada 

declaração de amor linda...(RJ 175) 
2  

nada a ver 
colégio é trabalho... trabalho... casa... 

divertimento em casa... nada a ver com 

espiritualidade...(RG 18) 
2  

pra você ver 
aí arranjei um namorado ... e isso minha filha ... 

pra você ver ... e disse pro rapaz ... que eu tinha 

um namorado ...(Natal 106) 
2  

eu quero ver na hora 
ih... a Marcela é metida... valentona... eu quero 

ver na hora da briga se ela é boa...(RJ 225) 
1  

PAGAR pra ver 
ou então se eu... deixava rolar... pagava pra ver 

e via se acontecia alguma coisa (JF 24) 
1  

Total  182 

Tabela 5: Construções com infinitivo [ver]. 
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A multiplicidade de funções e de construções que o verbo VER apresenta são 

apontadas em muitos estudos sobre o verbo, como o de Matos (2012) que, ao analisar a 

polissemia de VER, constatou também que o item aparece em diversas construções
53

: 

(60) E minha prima tem, é :: tinha um amigo que via muitas fotos minhas e falava que eu era 

legal e que eu era, ó, legal (balanço dos lábios), ele nem me conhecia, que eu era muito bonita e 

tudo. (VER=ENXERGAR) 

(61) Teve um aluno lá com onze anos que falou que ainda não tinha tomado a segunda dose da 

BCG e assim, agente fica preocupado com isso, que são doenças que têm como prevenir, a 

vacina é de graça no posto e os alunos não, não vão lá tomar, então aí a gente deu uma palestra 

sobre isso pra eles verem a importância. (VER=PERCEBER) 

(62) Leva lá em casa todo mundo apóia trabalhar e estudar, meu pai vê que eu fico bem 

cansada, mas, ele acha que é bom sabe? Faz a gente crescer, a gente aprende muito. 

(VER=HÍBRIDO) 

(63) E cê tem alguma história pra contá, que cê via seu vô falando, seu... Ah... um coisa assim, 

dexa eu vê... a naquela época lá era uma coisa assim, ah... casamento era tudo em casa, num 

tinha esse negócio de ficá saino muito... é... era uma coisa assim muito... por exemplo, cê ia na 

casa da moça tomá chá com o pai. Essas coisa aí. Eu num sei muita coisa não, da época assim. 

(MARCADOR DISCURSIVO) 

(64) Mas agora eu acho que Arceburgo agora, se Deus quiser, eu acredito muito em 

Arceburgo. Eu acho que agora vai mudá. Eu acho que depois de NP... eu acho que depois que a 

NP veio pra cá, cê vai vê: vai mudar pra melhor. (MARCADOR DISCURSIVO) 

(65) E o quê você acha da festa ser na praça? Ce acha que a festa tem que ser na praça?  

Ah eu acho que tem senão tira a tradição da cidade, num tem nada à ver mudar a festa pra 

outro lugar, num fais o estilo. Eu acho que começô lá tem que sempre ser lá porque é lá que 

todo mundo conhece, é lá que todo mundo gosta. (OUTRAS CONSTRUÇÕES) 

(66) Cê acha que isso, com um planejamento da prefeitura vai melhorar? A prefeitura vai... ta 

fazeno um planejamento pra isso. Né? Já tem projeto, já! Dizem que tem projeto, agora vão vê. 

Né? Vão esperá. (OUTRAS CONSTRUÇÕES). 

 

                                                             
53 A análise entre parênteses corresponde à análise da autora.  
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Para os propósitos desta pesquisa, espera-se observar dois sentidos básicos, 

centrais do verbo dentre os vários sentidos existentes. A questão relacionada aos 

sentidos do verbo VER será analisada mais adiante. 

Embora os usos estejam bem distribuídos, há uma tendência em o sujeito (Tabela 

6) fazer referência à pessoa do falante (229+68= 40,1% dos dados), seguido da 

referência à não pessoa do discurso, 3ª pessoa (219+41= 35,1% dos dados), o que pode 

indicar que o verbo VER seja mais usado quando pela perspectiva do falante ou pela 

perspectiva de terceiros.    

(67) uma vez eu vi no jornal... na época do Collor mesmo... uma... uma charge... que estava a 

Zélia... o Collor... e os ministros atrás de uma trincheira... (D&G RJ, 85) 

(68) então minha mãe ia vir me buscar... me buscar na escola... mas aí ela... ela viu um carro 

descendo... e perguntou pra uma pessoa que estava perto que conhecia ela... (D&G JF, 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

A Tabela 7 descreve os padrões sintáticos encontrados no corpus. Segundo os 

resultados, parece haver uma preferência pela construção Transitiva ((S)VO), cujo 

padrão é o mais frequente no PB (249+230 = 64,6% dos dados). 

 

Sujeito Frequência Porcentagem 

1SG 229 30,9 

3SG 219 29,6 

2SG 105 14,3 

Indeterminado* 78 10,5 

1PL (nós e a gente) 68 9,2 

3PL 41 5,5 

Total 740 100,0 

*Indeterminado inclui usos com partícula [se], como em lá 
de cima se vê parte da serra do Mar ou em orações finais 
reduzidas, como em a rede é o melhor lugar pra ver 

televisão.  

Tabela 6: Distribuição dos usos do verbo VER quanto à referência do argumento externo. 
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Essa tendência pode indicar que o cenário comunicativo de uso mais frequente é 

aquele codificado por padrões típicos do PB, que inclui dois participantes, neste caso, o 

experienciador e a coisa percebida ou experienciada, quando por metáfora. 

(69) De manhã fomos conhecer a casa que nasceu Marechal Deodoro da Fonseca, e lá vimos 

as camas o penico o Armário, mesa e as cadeiras.(D&G Natal, 170) 

(70) (Contexto: A informante está contando a história do filme Mudança de Hábito) 

um dia... é... o cara descobriu né... que ela estava no convento... procurou... porque ela deu um 

telefonema... pra delegacia... não é... e eles tavam... caiu... é linha cruzada que chama ? 

E: grampeado... 

I: é... grampearam né... e aí viram né... o telefonema dela e descobriram... ela deu um 

telefonema pra casa do delegado... o cara lá... o policial... que tava ajudando ela nesse caso... e 

eles estavam com o telefone grampeado... aí descobriu onde ela tava né... (D&G Natal, 131) 

 

Em suma, as análises preliminares das frequências de usos do verbo investigado 

apontam uma distribuição bem difusa na língua e, apesar de figurar em muitas 

construções menos esquemáticas (30,4% de 740 dados, conforme Tabela 7), 

predominam usos em padrões mais abstratos, como a construção predicativa [N V N] ou 

[S V O], tradicionalmente chamada de TRANSITIVA.  

Na seção a seguir, os dados serão analisados com base nos resultados preliminares 

aqui apresentados, com o objetivo de identificar os sentidos básicos do verbo VER. 

Sintaxe Frequência Porcentagem 

S V O 249 33,5 

V O 230 31,2 

Outras 

construções 
224 30,4 

S O V 12 1,6 

V 9 1,2 

S V 7 0,9 

O V 7 0,9 

O S V 2 0,3 

Total 740 100,0 Tabela 7: Distribuição dos usos do verbo VER quanto à ordenação de constituintes. 
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Seção 4.3. investiga seus tipos de complementos, suas propriedades e as relações que se 

estabelecem entre os usos de VER e seus objetos, permitindo assim que se verifique 

quais padrões gramaticais utilizados em PB podem ser estratégias de Evidencialidade. O 

frame ativado por VER será comparado com frames de outros verbos de visão, como 

ENXERGAR e OLHAR na seção 4.4. Na seção 4.5 ofereço uma representação mental em 

rede que expresse os usos de VER, a incluir as construções usadas como estratégias de 

Evidencialidade. 

 

4.2. Sentidos do verbo VER 

O verbo VER é polissêmico, ou seja, pode apresentar muitos sentidos. Grande 

parte desses sentidos, no entanto, pode ser entendida como produto de uma organização 

cognitiva conceptual em rede. A partir dessa ideia de rede conceptual, Gisborne (2010) 

estabelece 5 sentidos para o verbo SEE 'ver' do inglês: 

 

- Sentido 1: sentido prototípico básico, encontrado em Jane saw Peter 'Jane viu Peter' e 

Jane saw the dog cross the road 'Jane viu o cachorro atravessar a rua'. Refere-se a uma 

entidade ou evento como o objeto da percepção (percepção física). Há dois outros 

sentidos vinculados a este sentido, como subpartes: 

- Sentido 2: neste caso, não é necessário que o objeto tenha sido visualmente percebido, 

e sim que haja um significado direcional. Ex: Jane saw into the room 'Jane olhou para 

dentro do quarto'. 

- Sentido 3: também uma subparte do sentido 1, refere-se à imagem mental de um 

objeto potencialmente percebido, como em Jane is seeing stars 'Jane está vendo 

estrelas'.  
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- Sentido 4: presente em Jane saw that Peter was right 'Jane viu que Peter estava certo', 

sugere sentido de 'entender/perceber', em que o segundo argumento não é de forma 

alguma um objeto potencialmente percebido, mas uma proposição. 

- Sentido 5: o autor coloca este quinto sentido como o relacionado à Evidencialidade e 

pode ser observado em exemplos como I saw in the paper that there was another 

government scandal 'Eu vi no jornal que tem outro escândalo do governo'.  

 

O autor apresenta uma representação das conexões existentes entre esses sentidos 

com base no pressuposto da Word Grammar de que o conhecimento, inclusive o 

linguístico, é organizado a partir da palavra em uma rede conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Rede completa de SEE (GISBORNE 2010:147). 

 

SEE 1, SEE 2, SEE 3, SEE 4 e SEE 5 são os 5 sentidos trabalhados em Gisborne 

(2010) e representam sublexemas do lexema SEE (ponto inicial da rede). Cada um destes 

sublexemas está associado a um significado, ou conceito, em que estão discriminadas 

relações de dependência entre os participantes de cada cena conceptual (er: 
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experienciador; ee: objeto experienciado/percept). Assim, estruturas linguísticas estão 

em rede porque conceitos estão em rede.  

Neste trabalho, não obstante a polissemia do verbo, podemos afirmar que há dois 

sentidos centrais ativados cognitivamente com o uso do verbo VER no PB. São estes:   

 
- Sentido 1: percepção física; uma entidade ou evento podem ser visualmente 

percebidos pelo falante, mesmo se não corresponder à realidade. Se um falante diz que 

viu uma tartaruga, mas na verdade era uma pedra, o que o falante acredita ter visto é o 

objeto percebido considerado na análise (a tartaruga)
54

.  

(71) Quando eu cheguei na festa, eu logo na entrada vi um menino que me chamou atenção. 

(D&G RG, 26) 

  

O segundo sentido identificado está baseado na visão de que a vida é permeada de 

expressões metafóricas porque a metáfora não é apenas uma figura de linguagem, mas 

uma habilidade cognitiva que nos permite entender conceitos mais abstratos e 

complexos a partir de conceitos mais concretos e mais próximos à nossa experiência, 

principalmente a corporal (LAKOFF e JOHNSON 1980).  

  

- Sentido 2: conhecer/entender/perceber - percepção mental, através da metáfora geral 

"Mind-as-Body" 'MENTE É CORPO' (cf. SWEETSER 1990:30). Assim, "visão" está 

relacionada conceptualmente a "conhecimento", porque pelos olhos é possível adquirir 

                                                             
54 Lakoff (1987) apresenta o conceito de ICM (Ideal Cognitive Model) ou modelo cognitivo idealizado. 

Este modelo é idealizado por aspectos da psicologia humana que não necessariamente correspondem ao 

"mundo externo". Esse conceito opõe-se ao Princípio da Veridicalidade (BARWISE 1980) dos filósofos 

lógicos, que diz que se um indivíduo vê algo acontecendo, então o que foi visto acontecendo deve ter 

acontecido. ICM da experiência visual, por sua vez, diz que o que um indivíduo vê, não é 

necessariamente o que aconteceu externamente. Deve-se considerar que ICM são culturalmente 

construídos e podem ou não se encaixar perfeitamente no mundo objetivo. Portanto, desconsidera-se na 

análise aqui proposta a relação entre objeto percebido e a imagem mental que se forma a partir da 
percepção visual (sentido 3 de Gisborne 2010). 
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novas informações e a experiência física transforma-se em conhecimento. Este sentido 

está ancorado no sentido 1, sendo posterior a ele por ser uma derivação metafórica. No 

entanto, listo aqui como um sentido central porque o verbo VER, principalmente quando 

observado em construções mais idiomáticas, é frequentemente usado com este sentido. 

(72) (Contexto: Durante uma entrevista, Gottardo, um jogador de futebol, fala sobre seu desejo 

de ser convocado para jogar na Copa do Mundo.)  

Estado - Você nunca mais foi convocado para a seleção brasileira..  

Gottardo - Em 1989, assisti a uma palestra do Sebastião Lazaroni (então técnico da seleção 

brasileira) na Faculdade Castelo Branco, no Realengo, e me lembro perfeitamente das palavras 

dele: " A lista para a Copa da Itália não está fechada e muitos jogadores têm condição de 

disputá-la " Estava bem no Botafogo, senti que aquilo era uma oportunidade para mim e 

acreditei numa convocação. Quando saiu a lista final, vi que ele não havia dito a verdade.  

Estado - Isso foi antes da Copa América de 1991. E depois?  

Gottardo - Não, ainda espero ser convocado para disputar a Copa da França. (CDP, 1997) 

 

Em (72), o jogador está desapontado com o fato de não ter sido convocado para 

jogar na Copa da Itália. Assim, quando usa o verbo VER [vi], não está se referindo a algo 

que fora percebido 'com os olhos', ou algo mentalmente imaginado por ele; na verdade, 

o falante percebeu que não teria a chance de ser convocado, como havia esperado. O 

complemento é uma cláusula QUE [que ele não havia dito a verdade], o que implica em 

uma proposição, não uma entidade ou evento. Uma proposição não pode ser percebida 

de nenhuma forma, antes é apreendida (cf. GISBORNE 2010:122). Dito isto, o que o 

falante quer dizer é que ele 'percebeu' que o técnico havia mentido pra ele.  

Verbos de percepção ativam experiências sensoriais cujos frames englobam um 

experienciador e um objeto percebido (estímulo). No entanto, verbos de percepção 

também codificam como complementos "entidades abstratas", objetos que não são 
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fisicamente percebidos. Nestes casos, como em (73) e (74), o verbo tem o sentido de 

"ter conhecimento", "perceber".     

 

(73) (Contexto: a informante oferece sua opinião sobre pena de morte, quando começa a 

lembrar de dois homicídios famosos na década de 90)  

Entrevistado: é:: eu vou dizer minha opinião sobre a pena de morte ... na minha opinião a pena 

de morte deveria ser adotada aqui no Brasil ... porque há muitos crimes bárbaros ... né? como 

houve com ... a Daniela Perez ... Mirian ... a garotinha .. eu fiquei super ... horrorizada ... e com 

pena de morte ... antes de:: qualquer pessoa ... cometer algum crime ... de assassinato ... ele ... 

pelo menos eles pensariam ... “não ... eu vou pagar por isso com a minha vida” ... e sem pena de 

morte não ... eles levam uns anos de cadeia ... têm bons advogados ... você sabe que ... até pra 

criminosos ... os advogados ... né? tem bons advogados ... de repente sai da cadeia ... mata do 

mesmo jeito ... como o crime de Daniela Perez foi muito ... cho/ chocou todo mundo ... né? 

(...) 

Entrevistador: a justiça é corrupta? 

Entrevistado: é ... demais até ... minha filha ... dinheiro fala mais alto em todos os campos ... 

todos os setores dessa vida o dinheiro fala mais alto ... você tendo dinheiro ... você ... faz o que 

quiser ... você bagunça ... você num vê esses filhos de papai? bagunça ... batem em ... em 

autoridade ... num sei o quê ... e no fim ... num fica tudo bem entendido? vá um pobre fazer isso 

... vai pra cadeia ... vai passar uns tantos anos ... num sei o quê ... é assim ... é uma situação 

muito difícil ... sabe? mas a pena de morte é um assunto:: muito polêmico ... porque tem muitas 

... tem muitos lados ... é porque eu sou radical nesses par/ nessas partes sabe? quando eu vejo 

uma pessoa sendo assassinada
55

... como eu vi esses dois casos que me impressionaram ... 

pronto ... eu já fico assim ... radicalmente ... sabe? horrorizada ... e digo logo ... tem que morrer 

... e num quero nem saber ... aí não penso nos outros lados ... né? que pode ser assim ... que 

pode acontecer dessa forma ... dessa outra ... não penso ... só penso que tem que morrer ... 

(D&G Natal, 117)
 
 

 

                                                             
55 Há outro uso do verbo VER no tempo Presente (1SG): [quando eu vejo uma pessoa sendo assassinada]. 

Ainda que o complemento descreva um evento que poderia ser fisicamente percebido, esta não é a 

interpretação permitida no contexto. É provável que o falante não tenha acesso a assistir, de forma 

regular, pessoas sendo assassinadas. Então, neste caso particular em que o falante está emocionalmente 

envolvido na narrativa, o uso do verbo VER no tempo Presente é uma estratégia (inconsciente) do falante 

para fazer com que suas reações sejam sentidas pelo ouvinte. O que está sendo dito é "quando eu sei / 
tenho a informação de que alguém foi assassinado...".   
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A informante tenta mostrar em (73) a razão pela qual ela é a favor da pena de 

morte: embora seja uma questão controversa e seja do conhecimento dela de que a 

justiça brasileira é muito corrupta, ela argumenta que é extremamente afetada por 

homicídios como os mencionados no início da entrevista (o de Daniela Perez e o de 

Mirian)
56

. Dessa forma, a informante não está falando de um evento realmente visto por 

ela, mas de informações que de alguma forma chegaram ao seu conhecimento, por 

exemplo, por notícias de jornais ou televisão (não mencionados). Assim, [vi] 

corresponde a um sentido abstrato ou cognitivo do verbo de percepção.  

(74) (Contexto: narrativa de experiência pessoal; uma menina descreve um retiro do qual ela 

participou e como ela aprendeu sobre amor lá) 

não só eu senti como todo mundo sentiu ... a gente tava lá ... e era um amor tão grande ... todo 

mundo assim sabe ... aquela união ... todo mundo dizendo pro outro que amava como:: como 

pessoa ... que a vida era maravilhosa ... cada um dando uma força de um conselho ... pra que 

viesse melhor ... era um amor verdadeiro ... depois disso a gente continuava o mesmo ritmo né 

... tomava café ... descia pra praia ... brincava ... jogava ... voltava novamente ... à tarde ... aí à 

tarde ... aí à noite também ... né ... fazia:: fazíamos as necessidades que qualquer pessoa normal 

... aí o que:: agora eu vi o meu aprendizado ... o que eu:: muito:: nessa:: nessa viagem foi na 

despedida ... no último dia ... na terça-feira de manhã ... cada um foi agradecer ... foi assim ... 

cada um tinha a oportunidade de falar ... mas falar o que tava sentindo ... (D&G Natal, 28) 

 

O sentido de percepção mental, Sentido 2, dos dados (72) a (74) é um sentido 

abstrato possível apenas pela habilidade cognitiva da metáfora, que, neste caso, tem 

como domínio fonte o sentido concreto de percepção física. A metáfora é um processo 

cognitivo de domínio geral por meio do qual é possível entender sentidos abstratos a 

partir de sentidos mais concretos da experiência humana, principalmente a experiência 

corporal (LAKOFF e JOHNSON 2003). Entre os sentidos 1 e 2 estabelece-se, portanto, 

                                                             
56 Essas informações não estão descritas no texto, mostrando que são informações compartilhadas por 
falante e ouvinte.  
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uma metáfora em que CONHECER É VER (Figura 14). Uma vez que metáforas que partem 

de experiências corporais parecem ser básicas e robustas na cognição humana, tratadas 

por Sweester (1990) como "Mind-as-Body" Metaphor (Metáfora da MENTE É CORPO), o 

sentido de 'conhecer' pode estar disponível a partir do sentido de percepção física, 

porque a visão é uma das nossas fontes primárias de aquisição de informação
57

.  

Não se trata, portanto, de uma questão de codificação linguística ou de simples 

derivação metafórica, mas de como nosso conhecimento de mundo e suas relações são 

entendidas por nosso "processador" conceptual: but, most of all, vision is connected with 

intellection because it is our primary source of objective data about the world (idem 

p.39)
58

. Verbos de percepção podem ser usados num sentido cognitivo, com o 

significado de 'conhecer' ou 'entender' porque é provavelmente motivado por 

correlações entre nossa experiência exterior e estados cognitivos e emocionais 

interiores
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Representação da metáfora CONHECER É VER. 

 

                                                             
57 Apesar de experiências sensoriais completamente diferentes, Bedny e Saxe (2012) sugerem que 

crianças cegas adquirem conceitos típicos de objetos, ações e estados mentais por caminhos similares ao 

de pessoas de visão normal. Devido à plasticidade do córtex visual, as mesmas regiões do cérebro 

responsáveis por discriminação visual-espacial em pessoas de visão normal também estão envolvidas em 

funções cognitivas abstratas em pessoas cegas, tal como a linguagem. Através de convencionalização 

linguística, então, pessoas cegas também teriam a habilidade de armazenar 'visão' e 'conhecimento' juntos 

na rede (ex. "ver com as mãos"). 
58 Trad: mas, antes de tudo, visão está conectada com intelecção porque é nosso fonte primária de dados 

objetivos sobre o mundo. 
59 SWEETSER (1990:30): ... probably motivated by correlations among our external experience and our 
internal emotional and cognitive states. 

visão 
experiência física 

 
'ver' 

conhecimento 
experiência mental 

 
'conhecer' 

domínio-fonte domínio-alvo 
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A hipótese da existência de dois sentidos centrais para o verbo VER, proposta aqui, 

fundamenta-se numa habilidade cognitiva de domínio geral muito importante para a 

aquisição de conhecimento a partir da experiência, inclusive a experiência com a 

linguagem: a categorização. A experiência linguística, assim como qualquer outra 

experiência humana, também é categorizada. Sentidos e usos de itens linguísticos 

(lexemas e construções) são organizados em categorias. A categorização é responsável 

pelo agrupamento por similaridade ou identidade de elementos quando estes são 

reconhecidos e combinados a representações anteriormente armazenadas na cognição 

(BYBEE 2010). As categorias resultantes são a fundação de qualquer sistema 

linguístico. Aqui, assume-se que as categorias linguísticas organizam-se radialmente. 

Tal organização estabelece diferença entre membros centrais, prototípicos, exemplares, 

da categoria e membros que se distanciam um pouco do elemento central, ficando mais 

nas fronteiras categoriais. Assume-se também que as fronteiras categoriais não são 

discretas, isto é, não apresentam limites nítidos, o que permite que um membro 

marginal de uma categoria encontre-se também nas margens de outra categoria. A 

Figura 15 ilustra uma categoria organizada radialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Categoria AVES organizada radialmente (FERRARI 2011: 42). 
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Tomando como exemplo a categoria AVES, é possível observar membros que são 

mais representativos da categoria, como os sabiás, e outros que se distanciam desses 

representantes, como é o caso do pinguim, uma ave que não possui penas e cujas asas 

são atrofiadas, o que a impossibilita voar como o sabiá. A avestruz também não voa, 

mas suas asas são muito mais semelhantes as do membro central do que as do pinguim, 

o membro marginal.  

Outra característica do modelo de categoria adotado nesta pesquisa é a 

semelhança por famílias. Uma membro de uma categoria não necessariamente precisa 

compartilhar semelhanças com o protótipo ou exemplar; basta compartilhar algumas 

características com outros membros (Figura 16). Assim, um membro A pode 

compartilhar características com o membro B, mas não com o membro C, que, por sua 

vez, compartilha características com o membro B. 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme apontado anteriormente, 'ver' é uma experiência básica, primária, dos 

seres humanos que envolve um experienciador (er - o self) e um objeto ou evento 

percebido (ee - o percept). Dessa experiência, processa-se o sentido metafórico 

'conhecer' porque a visão é uma maneira de obter dados do mundo, o que significa dizer 

que é um modo de conhecer o mundo. Esse senso metafórico é ativado em nossa 

cognição pelo mesmo verbo que codifica o domínio-fonte para a metáfora, o verbo VER. 

Figura 16: Categoria organizada por semelhança por famílias. 
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Outros sentidos relacionados, como 'imaginar' ou 'perceber', devem estar associados na 

rede conceptual como resultado de coerções e efeitos contextuais e pragmáticos (75). 

(75) (Contexto: Entrevista com Nora Ephron, diretora de cinema norte-americana) 

Estado - John Travolta foi sua primeira opção para viver o anjo Michael?  

Nora - Não, porque quando começamos a alinhavar o roteiro, John ainda não tinha se auto-

reinventado. Sempre soube que o anjo do retorno estava sorrindo para nós. Enquanto 

desenvolvíamos o projeto, John fazia Tempo de Violência - Pulp Fiction. Quando assisti ao 

filme, vi, como todo mundo deve ter sacado, que John podia fazer coisas que não o 

imaginávamos fazendo antes. Agora sabemos que, provavelmente, ele pode fazer de tudo. Eu 

sempre vi John como um garoto charmoso em seus filmes. Nunca consegui enxergá-lo como 

um homem maduro, malvado às vezes. Em Pulp Fiction, mesmo sendo um homem pesado, 

continua a exalar sensualidade. (CDP, 1997) 

 

O falante em (75) não se refere a John como um objeto visualmente percebido, 

embora John pudesse ser um objeto da percepção física; ela se refere a uma imagem 

mental que ela tinha de John, baseada em sua performance em outros filmes. Isso está 

codificado pelo PP [como um garoto charmoso em seus filmes], cujo escopo não é 

[John], mas o verbo de percepção [vi].   

A Figura 17 é uma tentativa de representação da metáfora CONHECER É VER como 

informação armazenada na rede conceptual. Os sentidos, ou conceitos, estão conectados 

por uma seta mais grossa, o link metafórico. Em versalete estão representados os verbos 

prototípicos para cada sentido, por sua vez, representados em letras minúsculas. Nos 

cantos da Figura, vê-se os sentidos centrais do verbo VER com seus participantes 

discriminados. 
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Segundo esse esquema, há duas representações conceptuais que podem ser 

ativadas pelo verbo de percepção VER
60

: 'ver', convencionalizado pela experiência física, 

e 'entender', motivado por metáfora. Esses sentidos de VER (1 e 2) estão em negrito. 

Alguns sentidos podem ser mutuamente ativados, como nos casos de 'testemunhar' (76) 

e 'perceber' (77). Estes podem ser ativados pelo uso do verbo VER ou ativar através do 

uso de outros verbos, no caso, TESTEMUNHAR e PERCEBER (setas duplas). Sujeitos e 

complementos são funções linguísticas que preenchem a cena conceptual, quando o 

conceito é codificado por um verbo. O <percept> de VER1 pode ser "entidades 

concretas" ou eventos. O <experienciado> de VER2 pode ser codificado como "entidades 

abstratas" ou cláusulas QUE.
61

 

(76)  Pediam informações sobre o grupo, mas eu respondia que não sabia de nada porque era 

mulher, e as mulheres nunca sabem de nada. Depois, fui transferida para outro comando, do 

batalhão que matou meu marido. Lá, servi de guia na mata, mas fingia não conhecer os 

lugares. Testemunhei ataques a vilas. Os soldados destruíam casas, roubavam as hortas, 

torturavam e chutavam o rosto das pessoas. Cortavam os braços das vítimas e depois lambiam 

os facões. Usavam os cadáveres para praticar tiro ao alvo. (CDP, 1997) 

(77) Hoje, eu estou convencido de que o Senna realmente morreu na pista e que tudo que 

aconteceu depois foi apenas para justificar a continuidade da corrida. Naquele instante, logo que 

eu cheguei no hospital, percebi que os médicos estavam muito mais preocupados, depois de um 

certo momento, em dar entrevistas coletivas do que em estar ao lado do paciente. (CDP, 1997) 

 

 

 

 

                                                             

60 Ou [see] em inglês, [ver] em espanhol, [voir] em francês,  (CAPOVILLA, RAPHAEL & 
MAURICIO 2009) em Libras, e assim por diante. 
61 Experienciadores são seres humanos quando em relação a VER1 e VER2. Não analisarei aqui as ativações 
cognitivas envolvidas em sentenças como [Essas pedras viram muitas mudanças].  
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 VER <experienciador, percept> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                 ENTENDER <experienciador, experienciadosubj> 
   

Figura 17: Conexões cognitivas parciais envolvendo VER e ENTENDER. 

 

Portanto, embora haja vários sentidos atribuídos ao verbo VER, considera-se aqui 

os sentidos centrais. Os demais sentidos devem se relacionar com ou a partir desses, 

provavelmente por força do contexto, discursivo e gramatical. A Tabela 8 apresenta a 

distribuição dos dois sentidos de VER nos dados coletados. 

Semântica VER Frequência Porcentagem 

Percepção Física 374 72,5 

Percepção Mental 142 27,5 

Não se aplica 224  

Total 740 100,0 

  

 

Tabela 8: Sentidos centrais do verbo VER distribuídos no corpus. 

entender imaginar 

VER1 

ENTENDER 

LM 

ver 

perceber 

PERCEBER 

VER2 

IMAGINAR 

testemunhar TESTEMUNHAR 
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Dentre os dados coletados e retirando aqueles que se referem a outras construções 

que não as de estrutura argumental ("Não se aplica", na Tabela 8), verifica-se que, em 

72,5% das ocorrências, VER é usado com sentido mais concreto, com referência à 

experiência física (sentido 1). O sentido de percepção mental (sentido 2) foi 

reconhecido em 27,5% das ocorrências. Na seção seguinte, analisa-se qualitativamente 

as possibilidades de complementação que o verbo apresentou no corpus. 

  

4.3. Complementos do verbo VER 

O verbo de percepção VER no Português Brasileiro pode ter como complemento 

nomes (78), small clauses (79)-(80) e cláusulas encabeçadas pelo complementizador 

QUE (QUE-clauses) (81). Cada padrão será discutido aqui.  

(78) Vi espetáculos experimentais lá... (CDP, 1997) 

(79) eu vi o sol nascer (D&G Natal, 39) 

(80)  ...eu vi o Zé Lins tomando um drinque com a mulher. (CDP, 1997) 

(81)  ...vi que ele não havia dito a verdade. (CDP, 1997) 

 

Dentre os fatores de análise propriamente dita, levantou-se a frequência básica de 

Padrão do Objeto. Houve uma preferência no corpus por complementos do verbo VER 

expressos por sintagmas nominais, com 72,2% do total de dados que apresentaram 

objeto. Complementos com cláusulas QUE representam 16,0% e com sintagmas verbais, 

11,8%. 
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As subseções seguintes analisam cada uma dessas possibilidades de 

complementação. No capítulo 2 (Evidencialidade), foi observado que fonte da 

informação e tipo de evidência combinam-se de forma limitada. Se a fonte da 

informação é o falante, então o tipo de evidência poderá ser visual, inferencial ou 

mesmo derivada de intuição, mas não reportada, pois a fonte da evidência é 

inerentemente a 3a. pessoa. Como o objetivo principal desta pesquisa é analisar as 

contribuições do verbo VER, suas propriedades conceptuais e seus padrões de 

complemento na composição de construções que funcionam como estratégias de 

Evidencialidade no PB, a análise qualitativa se concentrará nos complementos da forma 

[vi] do verbo VER. Comparativamente, serão analisados dados com a forma do verbo no 

Presente para verificar se há também leitura evidencial.  

 

4.3.1. Nomes (NP) 

Como exemplificado em (78), o verbo VER pode apresentar complementos 

nominais, com ou sem modificadores. Os exemplos a seguir tem como estrutura 

sintática [NP VER [(Det) N ([Mod])]NP]VP. 

Objeto Frequência Porcentagem 

Nome 361 72,2 

QUE 80 16,0 

Verbo 59 11,8 

Sem Objeto* 240  

Total 740 100,0 

*Inclui os dados que não apresentaram objetos 
formalmente expressos por sintagmas nominais, 
verbais ou cláusulas QUE e os categorizados em 

"outras construções".  

Tabela 9: Distribuição dos usos do verbo VER quanto à complementação. 
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(82) (Contexto: o informante está descrevendo seu lugar favorito) 

... e foi ali também sentado naquela duna que ela bateu umas fotos de ... de perfil meu ... minhas 

... ((riso)) muito interessantes... 

E: eu vi as fotos ... ficaram muito boas ... (D&G Natal, 52) 

(83) (Contexto: narrativa de experiência pessoal; o informante descreve um momento ruim no 

trabalho como DJ)  

...porquê logo assim que eu comecei a mexer eu lembrei que não era aquele equipamento em 

que eu estava acostumado, então tirei o fone e virei para trás para pedir alguns conselhos, nisso 

que eu virei eu não vi os garotos que estavam ali perto, conclusão a música já estava 

acabando e eu não sabia o que fazer. (D&G RJ, 148) 

 

Nesses dados, o verbo de percepção possui o sentido de percepção física, isto é, o 

falante obteve visualmente a informação codificada como NP na função de 

complemento direto. Este NP é uma "entidade concreta"; portanto, o objeto é 

visualmente percebido. No entanto, como já visto, são possíveis complementos na 

forma de NP referirem-se a entidades abstratas, como em (84), em que [oportunidade] 

não pode ser fisicamente percebido. 

(84) Fomos convidados e vi com prazer a oportunidade de fazer brilhar no Brasil o 

excelente trabalho dos bailarinos... (CDP, 1997) 

 

4.3.2. Small Clauses (VP) 

Outro tipo de complemento do verbo VER está presente em (79), com Infinitivo, e 

(80), com Gerúndio. Em Sintaxe Formal, esses complementos são estruturas ambíguas, 

uma vez que há posição de compartilhamento de caso em que ao item nessa posição 

pode ser atribuídos caso nominativo ou acusativo. Dessa forma, haveria duas 

possibilidades de interpretação sintática: small clause, o que implica a codificação de 

eventos, ou NP seguido de predicado secundário, que assume o percept como uma 
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entidade. Em (85), poderia ser argumentado que [a], pronome acusativo, está sob o 

escopo de [vi], o verbo matriz. Por isso, seria interpretado como um NP seguido de 

predicado secundário. Entretanto, em (86) o sujeito de [indo] é um pronome 

nominativo. 

(85) Quando a vi dançando, simplesmente abri a boca. (CDP, 1997) 

(86) nem vi ela indo embora (D&G JF, 37) 

 

Se em (86) há um pronome nominativo, então, o verbo matriz não atribui caso a 

este item, o que leva a crer ser o caso de small clause. Não obstante a isso, outra questão 

deveria ser colocada: se se trata de atribuição de caso ou de um problema de indistinção 

de pronome, ao que parece em (87). 

(87) no sábado quando eu cheguei... logicamente eu vi ele primeiro... (D&G Natal, 194) 

 

Determinar qual o caso atribuído ao item em posição de compartilhamento de 

casos, como visto nos exemplos anteriores, não resolverá o que parece ser um problema 

estrutural. A atribuição de caso não é um bom teste, ao menos para o Português 

Brasileiro, para argumentar em favor de uma ou outra interpretação sintática, uma vez 

que os falantes na maior parte dos casos parecem escolher um pronome acusativo, sob o 

impacto da gramática normativa. Isto posto, sugiro que os complementos em questão 

são small clauses porque o que está sendo percebido é o evento: em (85), 'ela estava 

dançando'; em (86), 'ela estava indo embora'.  

A mesma análise pode ser aplicada a infinitivos, como em (88)-(90). Nesses 

dados, todas as small clauses devem ser entendidas como o objeto da percepção, por 

descreverem eventos que podem ser percebidos: 'ela canta' em (88); 'ele olha o canto' 

em (89); e 'a galinha bota ovo' em (90). 
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(88) (Contexto: Entrevista com Carlos Manga, diretor de cinema e televisão, sobre Carmen 

Miranda) 

Manga - (...) Eu tenho a impressão de que ela sabe, lá em cima, que eu tenho essa promessa de 

fazer. Acho que ela vai ajudar-me e eu vou acabar fazendo isso, sim.  

Estado - Você chegou a conhecê-la pessoalmente?  

Manga - É, eu a conheci pessoalmente, a admirei pessoalmente, a vi cantar pessoalmente, 

conheço muitas coisas da vida dela, muitas coisas.. Era fascinante. Uma moreninha que vendia 

gravatas na Rua do Ouvidor e conheceu um cara na loja, cantando uma musiquinha. E daquela 

loja ela saiu para a Hollywood, para ser estrela e a maior bilheteria da Fox.. Foi um pulo, hein? 

Tem o esplendor da década de 40, daqueles musicais, aquela coisa que a gente não pode fazer 

mais porque é muito caro... (CDP, 1997) 

(89) (Contexto: Entrevista com um jogador de futebol após o jogo)  

O goleiro saltou para o canto direito e espalmou. Após o jogo, cercado por microfones, revelou 

os detalhes do lance. 

- Eu vi ele olhar o canto, quando estava preparando a bola na marca — conta.  

- Foi um chute forte, fico feliz de ter conseguido ajudar. (site Colorado ZH
62

) 

(90) ...tem um galinheiro... eu fico vendo... teve um dia que eu vi... a... a galinha botar ovo... 

aí eu “oba... botou um ovo...” aí eu saí correndo... entrei lá no galinheiro... peguei o ovo... aí 

quando... peguei o ovo... o ovo estava quenti::nho... né? porque saiu agora... (D&G RJ, 240) 

 

 

4.3.2.1. O caso dos particípios 

Particípios em Português Brasileiro, assim como em várias línguas, podem 

funcionar como adjetivos, a exemplo de [experimentais] em (78). No entanto, para que 

particípios sejam analisados como adjetivos, um conjunto de características deve estar 

presente. Além de concordância em número, gênero e função de modificador de nomes, 

adjetivos podem ser modificados por construções comparativas, intensificadores como 

[muito] ou virem coordenados com outros adjetivos. Em (91), [cansada] é a forma 

participial do verbo [cansar], mas comporta-se como adjetivo "verdadeiro".  

                                                             
62 Dado de pesquisa do Google, disponível em  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/inter/noticia/2011/07/rei-dos-penaltis-renan-revela-como-parou-pato-
vi-ele-olhar-o-canto-3417412.html (acessado em 09/07/2015, 16h19min). 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/inter/noticia/2011/07/rei-dos-penaltis-renan-revela-como-parou-pato-vi-ele-olhar-o-canto-3417412.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/inter/noticia/2011/07/rei-dos-penaltis-renan-revela-como-parou-pato-vi-ele-olhar-o-canto-3417412.html
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(91) a. As crianças cansadas pediram água. 

 b. Os meninos estão tão cansados quanto as meninas. 

c. As meninas estão muito cansadas e felizes. 

Diferentemente de [experimentais] e [felizes], [invadida] não pode ser usado em 

todos os contextos de adjetivos (92), de acordo com os critérios citados acima. Assim, 

não pode automaticamente ser interpretado como um modificador de núcleo de NP.  

(92) a.Vi minha casa invadida (CDP, 1997) 

 b. *A casa muito invadida 

 c. *A casa estava mais invadida do que o escritório. 

 d. ?*O escritório estava invadido e sujo.
63

 

 

No entanto, esses testes apenas separam itens pertencentes à categoria adjetival ou 

à categoria verbal, sem esclarecer se particípios devem ser interpretados como 

predicados secundários ou small clauses. Como a questão aqui não se restringe à 

categorização de palavras, mas ao uso efetivo, minha proposta é analisar particípios 

como se adjetivos fossem e, portanto, passíveis de modificar nomes. A estrutura [NP VER 

[(Det) N ([Mod])NP]VP, então, será igualmente considerada nos casos de particípios. 

Outros usos de particípios são mostrados no exemplos a seguir: 

(93) Vi a Carmem Miranda morta, tailleur vermelho, toda maquiada... (CDP, 1997) 

 

(93) é um dado interessante porque [morta] pode ser analisado como particípio, a 

semelhança de (94), ou como adjetivo. Há coordenação com outro particípio, 

[maquiada], também usado como adjetivo. Ambos coordenam-se com [tailleur 

vermelho], um NP. Assim, [morta] nesse exemplo é um modificador de [Carmem 

Miranda], assim como [vermelho] modifica [tailleur].  

                                                             
63 Alguns falantes podem não apresentar problemas de aceitabilidade neste caso.  
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(94) O bandido foi morto pelos policiais. 

(95) As lojas tinham pagado os impostos ano passado. 

 

Embora [morta] e [maquiada] sejam particípios, ambos são usados como 

adjetivos, mais prototipicamente do que [invadida] em (92a). Um fato linguístico que 

pode ser observado é o continuum existente entre particípios prototípicos e adjetivos 

prototípicos. Particípios prototípicos (94) não concordam em número e gênero. Em 

termos de uso, membros marginais das categorias são, por conseguinte, sintaticamente 

ambíguos.  

 

4.3.3. Cláusulas QUE 

O verbo de percepção VER também pode ter como complemento uma proposição, 

encabeçada pelo complementizador QUE.  Esse tipo de complemento será tratado aqui 

como cláusulas QUE. Cláusulas QUE estão associadas ao sentido de 'entender/ perceber' 

do verbo de percepção, conforme exemplo em (81) e também em (96), abaixo. 

(96) Vi, então, que tinha me tornado indispensável. (CDP, 1997) 

  

Está claro que [vi] neste exemplo não trata seu complemento como algo percebido 

visualmente, o que significa dizer que o verbo não possui um sentido físico, mas mental. 

Gisborne (2010) destaca que SEE 'ver', REALIZE 'perceber', KNOW 'conhecer/saber', e 

UNDERSTAND 'entender' são verbos factivos
64

, em contraste com BELIEVE 'acreditar'. Tal 

status factivo das proposições em complementos de cláusulas QUE mostra que esses 

                                                             
64 Verbos factivos introduzem a pressuposição de que a proposição expressa é verdadeira (KIPARSKY E 
KIPARSKY 1971: 348). 
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verbos compartilham sentidos similares, diferentemente de BELIEVE 'acreditar', que não 

assevera factualidade (97).  

(97) a. Peter saw/realized/knew/understood that he was in danger. 

 Peter viu/percebeu/soube/entendeu que ele estava em perigo. 

 b. Peter didn’t see/realize/know/understand that he was in danger.
65

 

 Peter não viu/percebeu/soube/entendeu que ele estava em perigo. 

 c. Peter believed that he was in danger. 

 Peter acreditou que ele estava em perigo. 

 

Cabe verificar nos dados a manifestação de tipos de complementos do verbo VER, 

levantados na análise do corpus, em relação aos sentidos centrais de VER, a saber: 

percepção física e percepção mental.  

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 10 mostra os resultados do cruzamento entre esses fatores. Quando o 

verbo apresentou objeto NP, houve maior frequência de o verbo VER apresentar sentido 

de percepção física, com 85% do total de ocorrências de objeto nominal. Também 

houve maior tendência de objetos verbais não finitos ocorrerem com sentido físico de 

                                                             
65 Exemplos (29a,b) de Gisborne (2010:141). Tradução em Português minha. 

Objeto 

Semântica VER 

Total 

Percepção

Física 

Percepção 

Mental 

Não se 

aplica 

Nome 
307 54 0 361 

85,0% 15,0% 0% 100,0% 

Verbo 
55 4 0 59 

93,2% 6,8% 0% 100,0% 

QUE 
3 77 0 80 

3,8% 96,3% 0% 100,0% 

Sem 

Objeto 

9 7 224 240 

3,8% 2,9% 93,3% 100,0% 

Total 
374 142 224 740 

50,5% 19,2% 30,3% 100,0% Tabela 10: Sentidos centrais do verbo VER e os tipos de complementos no corpus. 
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VER, apresentando 93,2% dos dados com objeto VP. Dos 80 dados que apresentaram 

cláusula QUE como objeto, 96,3% ocorre com verbo VER com sentido de 'perceber' 

(percepção mental). Esses resultados corroboram a hipótese de que construções de 

estrutura argumental diferentes são usados com funções evidenciais diferentes.  

Recorreu-se ao corpus para verificar os 3 dados com objeto cláusula QUE 

associados ao sentido 'ver' percepção física: 

(98) não sei se você sabe como é que a lancha... tem quatro::/ uma fileira de quatro cadeiras 

assim de madeira... com encosto e a cadeira é ( ) normal... aí até fui entrando... conversando... 

aí::... pede pra dar lugar pros outros sentar também... sentei no canto... os outros dois sentaram... 

perto de mim... só que eu não vi que estava sem encosto a cadeira... me sentei... a cadeira é 

de::/ é imóvel... vim pra trás... caí deitado no colo do negrão atrás de mim... (D&G RG, 4) 

(99) Entrei na lancha juntamente com dois colegas de serviço e sentei na cadeira do canto, 

porém não vi que a cadeira estava sem encosto. Caí com tudo pra trás no colo de um senhor 

que estava no banco de trás. (D&G RG, 5) 

(100) (Contexto: a informante descreve uma barragem onde os jovens da cidade iam se 

banhar)  

... lá fazia um piquenique mesmo ... lá ... foi depois proibiram ... o pessoal achava o má/ o 

máximo era quando chegava policiais pra tirar né ... todo mundo ficava com aquela tensão ... 

aproveitava o máximo pra quando ... enquanto não chegava esse policial ... quando chegava 

todo mundo corria ... aí vol/quando dava um tempinho que ele saía ... todo mundo via que ele 

saía ... aí todo mundo que tava escondido voltava de uma vez ... porque era o lugar nos mato aí 

dava pra se esconder ... era gostoso por causa disso ... (D&G Natal, 32) 

 

Nos primeiros dois exemplos, (98) e (99) o falante narra em dois momentos 

diferentes que ele caiu da cadeira por não ter percebido que esta estava sem encosto. 

Essa não percepção mental pode ter sido decorrida da não percepção física, mas pode 

decorrer também de o falante ter visualizado a cadeira, mas não ter percebido que 

aquela especificamente estava sem encosto. Observa-se essa ambiguidade de percepção 

porque o dado não pode ser parafraseado por 'eu não vi a cadeira sem encosto' com 
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preservação de significado. Parece que a evidência física não foi suficiente para o 

falante inferir as consequências de sentar em uma cadeira sem encosto. A leitura de 

inferência por falta de evidência atestada, no entanto, não pode ser descartada.  

Em (100), o verbo material [sair] na proposição [que ele saía], remete a um evento 

[ele saía]. Por coerção do aspecto interativo do tempo verbal Pretérito Imperfeito, tanto 

em [todo mundo via] e [que ele saía] não faz referência a um evento específico, mas a 

eventos diferentes. Além disso, o alinhamento temporal entre o evento da percepção e o 

evento na proposição apenas indica que os eventos eram recorrentes no passado: os 

jovens sempre iam à barragem, o policial sempre aparecia, os jovens sempre se 

escondiam, o policial sempre ia embora, os jovens sempre voltavam à barragem. Além 

disso, o evento da percepção [todo mundo via] não parte do ponto de vista do falante. 

Por esses motivos, há bloqueio da interpretação do verbo VER, neste caso, como 

percepção mental.   

Também há bloqueio do sentido de percepção mental de VER quando há sintagmas 

preposicionais evidenciais, como em (101). 

(101) Outro dia, vi na televisão que estavam pedindo a convocação do Bebeto. (CDP, 1997) 

 

Neste exemplo, está explícita que a fonte da informação [que estavam pedindo a 

convocação do Bebeto] é [na televisão] e, portanto, retira do falante a responsabilidade 

de inferências. O mesmo acontece se o objeto fosse expresso por um VP Gerúndio 

(102). 

(102) Vi na televisão eles pedindo a convocação do Bebeto. 
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Complementos encabeçados por complementizadores, além de tomar uma 

proposição como complemento, parecem implicar na existência de um sentido subjetivo 

ao falante permeando uma proposição factual, quando o falante é o sujeito do evento de 

percepção e não há a presença de sintagmas preposicionais evidenciais como [na 

televisão] e [no jornal]. 

Almeida e Ferrari (2012), em um estudo sobre (inter)subjetividade de construções 

com verbo epistêmico THINK 'pensar/achar', argumentam que construções com 

complementos sem complementizadores [X think Y] indicam conjunção cognitiva do 

falante com relação à perspectiva dos outros participantes presente no discurso anterior 

ou disponível por conhecimento compartilhado; construções com complementizador [X 

think that Y] assinalam, por sua vez, disjunção cognitiva, isto é, não há alinhamento 

entre a perspectiva do falante e a perspectiva dos outros participantes.  

Assim, trato os complementos na forma de cláusulas QUE como mais subjetivos, 

resultados do pensamento (reasoning), associados ao sentido de 'entender/perceber' do 

verbo de percepção VER.  

Em (103), embora haja um evento descrito na proposição, há também uma 

avaliação desse evento, [como se fosse um forró lascado], resultado de atividade 

cognitiva, uma percepção mental do evento, provavelmente percebido visualmente neste 

caso, demonstrando, assim, que o evento descrito pela cláusula QUE é mais suscetível a 

um sentido mais subjetivo.  

(103) Vi que eles tocavam Stravinski como se fosse um forró lascado (CDP, 1997) 
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Todas as proposições das cláusulas QUE, objetos de VER, são passíveis de 

indagação por parte do ouvinte sobre qual a fonte da informação veiculada. A 

informação do exemplo (104), poderia ser enunciada de outras formas: 

(104) a. Os batalhões ficaram se protegendo com os escudos - depois vi que esses escudos 

estavam cheios de bala. (CDP, 1997)  

 b. depois vi os escudos cheios de bala. 

 c. Os escudos estavam cheios de bala. 

 

Das possibilidades acima, apenas (104a) é julgada pelo falante como possível de 

ser questionada pelo ouvinte sobre como ele obteve a informação. Em (104b),o falante 

explicita o objeto da sua percepção física através de um NP, [os escudos cheios de bala]. 

Não está, portanto, aberta à justificativa evidencial. Enunciados como o exemplo em 

(104c), embora possam ser questionadas pelo falante com relação à fonte da 

informação, não são julgados pelo falante como prováveis de justificativa evidencial, 

por ser afirmada com máxima certeza, sendo, por isso, inquestionável pelo contrato 

implícito entre falante e ouvinte (GIVÓN 1982).  

Exemplo (104a) possui uma cláusula QUE como complemento e, apesar da 

existência de um objeto potencialmente percebido visualmente, [escudos], dizer que os 

escudos estavam cheios de bala é produto do raciocínio, uma conclusão a partir do que 

provavelmente é visto: escudos cheios de buracos. 

Proponho, portanto, segundo os tipos de proposição apontadas por Givón (1982), 

que o falante enuncia:  

1) proposições afirmadas com base no contrato implícito entre falante e ouvinte em que 

o ouvinte confia na informação veiculada pelo falante, não requerendo evidências; 
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portanto, estas proposições não apresentarão qualquer marca linguística do 

relacionamento do falante com a informação veiculada, como em (104c); 

2) proposições que evidenciam seu comprometimento com a informação, assegurando 

ao ouvinte confiabilidade. Conforme análises desta pesquisa, a fonte pode ser o próprio 

falante, quando utiliza construções com verbo VER, complementado por VP Gerúndio, 

ou ainda por inferências a partir de evidências que não são importantes ou não 

interessam ao ouvinte, como parece ser o caso de construções com verbo VER e 

cláusulas QUE, como em (104a). A evidência pode ou não ser visual.    

As evidências para a veiculação da informação poderão ser de vários tipos, 

incluindo evidências visuais. Segue dado abaixo: 

(105) talvez aqui na via costeira em Natal tenha um ar igual no inverno ... mas muito agradável 

o ar e uma imensa rajada de frio ... porque eu tinha ... eu pensava que tinha ido bem agasalhado 

... que tinha levado os cober/ é ... os casacos certos ... a luva certa ... mas eu vi que meu casaco 

era insuficiente pra aquele frio ... ((riso)) mas aí eu tive que me agüentar até ... até Rio Grande 

(D&G Natal, 41) 

 

A conclusão do falante de que [meu casaco era insuficiente pra aquele frio] em 

(105) deve decorrer do fato de o falante sentir frio mesmo ao usar o casaco que julgava 

eficiente para o frio de Porto Alegre, conforme informação em [mas aí eu tive que me 

agüentar até ... até Rio Grande]. Outras informações também podem servir de evidência, 

o que deixa mais claro que a proposição da cláusula QUE é uma inferência do falante, 

como por exemplo em (106). 

(106) (Contexto: Entrevista da escritora Hilda Hilst, sobre um de seus personagens) 

Estado - Quem é Vittorio?  

Hilda Hilst - É um ser que se pensa desesperadamente. No fundo, tudo o que ele quer é ficar 

sozinho para encontrar-se com o deus que mora dentro dele. Mas só quando terminei é que eu vi 
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que o Vittorio é cínico, mente demais para poder ficar sozinho. Para ficar assim só, ele pede a 

Alessandro, e o paga, para ficar com sua mulher, Hermínia. Mas eu fiquei boba quando 

descobri, quando me veio, depois de reler pela segunda vez o livro, que o Alessandro, na 

verdade, é um filho bastardo dele. Ele protege o Alessandro o tempo todo, tanto que deu a 

Hermínia para ele,... (CDP, 1997)  

 

Nesse dado, a proposição [o Vittorio é cínico] parece resultar de [mente demais 

para poder ficar sozinho], atitudes anteriores que levaram o falante a tal conclusão.  

Na transação comunicativa, conforme Givón (1982), existe sempre um contrato 

implícito entre falante e ouvinte com relação àquilo que se está comunicando. 

Proposições podem ser ignoradas pelo ouvinte, por fazer parte do conhecimento 

compartilhado ou ainda, as informações tornam-se incontestáveis pelo ouvinte por 

convenções. Nestes casos, evidenciais são dispensados. Proposições podem também ser 

afirmadas assegurando relativa confiança da informação ao ouvinte, admitindo, assim, 

justificativas evidenciais. As proposições das cláusulas QUE parecem ser este último tipo 

de proposição. 

Objetos cláusula QUE, portanto, devem contribuir para a leitura de Evidencialidade 

Inferida na construção com [vi]. Outro exemplo em (107).  

(107) o guarda-chuva saiu da minha mão... caiu no chão... aí... caiu um montão de água em 

mim... aí eu me molhei todo... e voltei para casa... eu estava todo molhado e sujo... logo quando 

eu cheguei em casa... fui tomar banho... tomei um banho bem tomado... que eu estava muito 

sujo... logo vi... que não tinha tempo mais para ir para o... para o colégio... eu fui dormir... 

(D&G RJ, 247) 

 

Acima, o falante percebe ou entende que não haveria tempo suficiente para ir para 

o colégio depois de ter voltado para casa para se limpar. Provavelmente, esta conclusão 

tenha resultado de consultar o relógio logo depois do banho e de calcular o tempo de 
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deslocamento de casa para o colégio. Outras evidências, portanto, levaram o falante a 

racionalizar sobre o que é manifesto na proposição [não tinha tempo mais para ir para o 

colégio]. 

Por sua vez, para que haja leitura de Evidencialidade Direta com o verbo VER, a 

partir da experiência perceptual física do falante, espera-se que os objetos oracionais 

descrevam eventos de ação e não de estado. O Gerúndio, pelo aspecto progressivo, 

parece indicar que o falante está presente na cena e no tempo do evento descrito pelo 

objeto oracional, como em (108). Neste dado, está claro que o evento da percepção 

coincide com o evento descrito pelo objeto [ele parado assim conversando com os 

colegas], pois o contexto descreve um ponto em comum entre os eventos: [ele ficou... 

olhando assim pra minha cara...]. Diewald e Smirnova (2010) afirmam que a 

simultaneidade temporal entre os eventos é uma propriedade que define evidenciais 

diretos. Quando o verbo do objeto VP é Infinitivo, a simultaneidade temporal não 

parece estar presente, embora o falante possa estar na cena.  

(108) (Contexto: A informante conta sobre um dia que ela e uma amiga foram abordadas na rua 

por dois rapazes que insistiam em andar com elas) 

... ele falou assim “tá legal...” aí nós fomos embora... aí tivemos que dar uma volta danada... 

passar lá pela rua da feira... lá na Estrada do Pé... pra sair aqui embaixo de novo... e chegar em 

casa...  

E: cara insistente... né?  

I: insistente pra caramba...  

E: depois... você nunca mais viu o cara?  

I: aí outro dia eu estava com o meu namorado... na padaria ali... da rua do Brizolão... eu vi ele 

parado assim conversando com os colegas...  

E: e ele te reconheceu?  

I: reconheceu... ele ficou... olhando assim pra minha cara... eu disfarcei assim... olhei para um 

lado... olhei pro outro... aí falei até com meu namorado... pra ver se ele se mancava... sabe? mas 

aí ele pegou... e continuo olhando... quis nem saber... (D&G RJ, 161) 
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Outro exemplo de objeto VP com Gerúndio está em (109), em que o falante atesta 

conhecer uma técnica por experiência anterior [eu já vi alguém trabalhando assim]. A 

seguir, utiliza o pronome [ele] para retomar [alguém]. Provavelmente, o falante tem em 

mente uma pessoa específica. Além disso, detalha a técnica observada, [ele coloca 

vários traços delimitando...], o que comprova o compartilhamento temporal entre os 

eventos.  

(109) (Contexto: diálogo entre entrevistador e informante sobre cópias de fotografias para 

desenho) 

E: você delimita na tela? 

I: na tela ... 

E: na tela ... e num precisa desenho também? 

I: no desenho? 

E: sim ... 

I: não ... não de um desenho anterior? 

E: é ... porque eu já vi alguém trabalhando assim ... 

I: desenha primeiro a fotografia? 

E: não ... é ... ele coloca vários traços delimitando ... tanto no desenho original ... como na tela 

então vai copiando ... vai transferindo na verdade ... certo ... porque seria cada qua/ 

quadradozinho da ... da fotografia ... ele estaria copiando na tela ... você não faz dessa maneira? 

I: não ... alguns ... quando é um trabalho de fisionomia talvez precise ... eu já fiz isso ... eu 

delimito a fotografia ... e pego a fotografia milimetro todinha sem ... sem danificar a ... a 

fotografia ... eu faço isso até com linha sabe? é ... (D&G Natal, 58) 

 

No dado (110), o falante diz que viu a galinha botar ovo, mas no decorrer da 

narrativa, diz "[aí eu saí correndo... entrei lá no galinheiro... peguei o ovo...]", 

mostrando que não participou do evento descrito no momento em que ele ocorre, mas 

posteriormente. Ainda neste dado, a ausência/presença de artigo definido revela um 

contraste entre [ovo], em [a galinha botar ovo], e [o ovo], em [peguei o ovo]. A não 
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individuação do objeto no primeiro caso parece corroborar a hipótese do distanciamento 

temporal entre o evento da percepção e o evento da informação expresso por Infinitivo.  

(110) (Contexto: O informante está descrevendo o lugar de que mais gosta, a casa da avó) 

no/ lá na casa... no quintal... né? tem um galinheiro... eu fico vendo... teve um dia que eu vi... 

a... a galinha botar ovo... aí eu “oba... botou um ovo...” aí eu saí correndo... entrei lá no 

galinheiro... peguei o ovo... aí quando... peguei o ovo... o ovo estava quenti::nho... né? porque 

saiu agora... aí eu dei pra minha avó... (D&G RJ, 240) 

 

A diferença entre complementos com Gerúndio e complementos com Infinitivo, 

ainda que ambos sejam small clauses e descrevam eventos, reside no alinhamento 

temporal com o evento da matriz, isto é, o evento de percepção, considerando o sentido 

físico do verbo VER. Somente complementos com Gerúndio parecem colocar o falante 

na cena como um observador próximo, e no tempo do evento, porque o aspecto é 

progressivo.  

Proponho, com base nos resultados da análise, que eventos codificados por 

complementos com Gerúndio, associados ao sentido de percepção visual do verbo 

matriz, conferem força evidenciária à cláusula (cf. GIVÓN 1982:25). 

Estudos tipológicos afirmam que evidenciais visuais raramente desenvolvem-se 

de palavras relacionadas ao campo semântico de visão (DE HANN 2001; 

AIKHENVALD 2003), mas tendem a originar-se de demonstrativos ou marcadores de 

tempo/aspecto. Isso contribui para se pressupor que as construções de Estratégias 

Evidenciais no PB selecionem [vi], indicando a participação do falante e delimitando o 

evento de percepção no tempo passado concluído.  

Em suma, a expressão da Evidencialidade Direta Atestada (WILLETT 1988) deve 

se manifestar quando houver simultaneidade temporal entre o evento da percepção e um 

evento específico percebido, codificado no objeto, como demonstrado em (111a). No 
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exemplo (111b), não é possível atribuir leitura evidencial porque o evento [eu vejo] não 

é um evento específico que compartilhe tempo com o evento percebido, [elas varrendo o 

pátio]. Parece haver uma coerção do aspecto habitual do tempo Presente de [vejo] sobre 

o evento percebido. Em (111c), o evento de percepção é apenas potencial e não pode 

funcionar como evidência de uma informação.  

(111) a. Eu estava na minha sala trabalhando, vi o pessoal saindo para a passeata. Acabei 

ajudando a organizar porque sou comunicativo... (CDP, 1997)  

 b. eu vejo sempre elas varrendo o pá::tio... limpando o banhei::ro... (D&G RJ, 183) 

 c. * Eu verei/vou ver elas varrendo o pátio. 

d. Eu vi que elas varreram o pátio. 

Os complementos na forma de cláusulas QUE são mais subjetivos, resultados do 

pensamento (reasoning), associados ao sentido de 'entender/perceber' do verbo de 

percepção VER, porque não descrevem eventos e sim proposições, dado (111d). 

Na seção 4.4. analiso outros verbos relacionados à visão, como ENXERGAR e 

OLHAR, que não podem participar das construções de Estratégias Evidenciais. A 

hipótese é que estes verbos ativam frames diferentes do frame de VER e, portanto, 

apresentam outros usos. As construções, portanto, definem-se com o verbo VER, com 

preenchimentos na forma [[(Eu) vi OBVPger]↔[Evidencialidade atestada visualmente]] 

ou [[(Eu) vi CLÁUSULA QUE]↔[Evidencialidade inferida]]. Na seção 4.5. ofereço uma 

rede linguística que represente como essas construções podem refletir o conhecimento 

na mente do falante, visto a alta complexidade de relações dos itens linguísticos, 

estabelecidas no contexto da comunicação. 
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4.4. Frames de verbos de visão 

O verbo VER, conforme análise anterior, evoca um evento que envolve dois 

elementos, o Experienciador, aquele que vê, e a coisa experienciada, o objeto ou evento 

percebido. Os dicionários, no entanto, não assumem como critério a experiência de 

mundo que é evocada pelo item. As acepções mais comumente encontradas nos 

dicionários
66

 tradicionais para o verbo VER são: 

 (v. tr. e intr.)  

1. Conhecer por meio do sentido da visão; 

2. Alcançar com a vista, enxergar;  

3. Presenciar, ser testemunha de;  

4. Reconhecer; 

5. Compreender;  

6. Inferir, concluir;  

7. Imaginar;  

8. Visitar;  

9. Atender, considerar, tomar em conta;  

10. Ocupar-se de, importar-se, cuidar de. 

 

Os usos prototípicos do verbo, conforme os dados, envolvem o sentido básico, 

concreto da percepção e o sentido de percepção mental. Com o sentido mais físico de 

percepção visual, o verbo pode apresentar como objeto um NP (112) ou um VP (113). 

Objetos com cláusula QUE (114) combinam-se com VER quando este apresenta sentido 

metafórico de percepção mental. A forma [vi] com objeto VP Gerúndio funciona como 

uma estratégia de Evidencialidade no PB para evidências do tipo direta, atestada 

visualmente. Com cláusula QUE como objeto, a construção é usada como uma estratégia 

de Evidencialidade Indireta, do tipo Inferida. Neste caso, outras evidências levam o 

                                                             
66 Todas as definições dos verbos de visão apresentados nesse capítulo foram compiladas dos dicionários 

Michaelis e Houaiss, e dicionários de acesso online gratuito: Dicionário Caldas Aulete 
(http://www.aulete.com.br), e Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (http://priberam.pt/dlpo). 

http://priberam.pt/dlpo/olhar
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falante a concluir a informação através de processos mentais de pensamento, podendo 

inclusive ser a evidência visual. 

(112) Aí eu vi uma senhora com duas bolsas... né? (D&G RJ, 157) 

(113) Peguei a arma dele, um pouco da munição e, de repente, vi o sangue tomando a cabeça 

dele. (CDP, 1997) 

(114)  aí ... ela ficou assim ... eu vi que ela ficou assim com raiva ... sabe? (D&G Natal, 159) 

 

Assim, a caracterização conceptual do verbo fica definida da seguinte forma: 

(115) Um conceptualizador vê um objeto ou evento 

Há na língua outros verbos relacionados à experiência visual que apresentam usos 

diversos de VER, como: AVISTAR, ENXERGAR, MIRAR, OLHAR, VISUALIZAR. Cabe verificar 

se esses outros verbos podem operar nas construções com funções evidenciais. Para 

isso, foi investigada a partir da noção de frame a conceptualização e usos de cada um 

desses verbos. No corpus D&G, foi observada a frequência de ocorrência desses verbos 

(Tabela 11). 

  

 

 

 

 

O verbo OLHAR, depois de VER, é o verbo mais frequente no corpus, dentre os 

verbos de visão selecionados.  

Nesta seção, foram analisados os verbos OLHAR, AVISTAR, ENXERGAR, 

VISUALIZAR e MIRAR segundo os pressupostos da Semântica de Frames. Pretendo aqui 

Verbos ocorrências 

olhar 391 

avistar 9 

enxergar 6 

visualizar 2 

mirar 0 

Tabela 11: Frequência de ocorrência de outros verbos de visão. 
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mostrar os usos mais frequentes desses verbos e testar a hipótese de que, apesar de 

todos envolverem significados no campo semântico da visão, evocam frames distintos. 

Conforme já explicitado no cap. 2, Arcabouço teórico, frames são esquemas 

cognitivos do conhecimento de mundo do falante, organizados e adquiridos na 

experiência, que permitem identificar situações e seus participantes e fazer inferências 

de subeventos. Segundo os pressupostos da Semântica de Frames, as palavras, ou itens 

linguísticos, estão subordinados a frames. Passa-se então à análise de cada um dos 

verbos acima destacados. 

Segundo os dicionários, OLHAR pode significar: 

 

(v. tr. e intr.)  

1. Dirigir a vista; 

2. Encarar; fitar os olhos ou a vista em; ver, mirar; contemplar;  

3. Estar em frente ou em face de;  

4. Estar voltado do lado de; 

5. Ponderar, considerar, atender a; reparar;  

6. Cuidar de; atender a; tomar conta em;  

7. Velar, proteger, interessar-se por;  

8.Sondar, pesquisar, observar, examinar, estudar;  

9. Atender, considerar, tomar em conta;  

10. Ocupar-se de, importar-se, cuidar de;  

11. Acautelar-se, ter conta em si, fugir aos perigos;  

  

 

Cabe verificar se esses sentidos podem ser encontrados no corpus. Os padrões de 

usos mais frequentes nas 391 ocorrências do verbo OLHAR estão demonstradas na 

Tabela 12
67

.  

                                                             
67 Com exceção dos dados que foram analisados como marcadores discursivos (130 dados). 
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As definições propostas pelos dicionários, como já afirmam as teorias semânticas 

cognitivistas experiencialistas, não cobrem toda a gama de usos e mesmo de 

conhecimento que são evocados por itens linguísticos, sejam lexemas, sejam 

construções. Os padrões encontrados envolvem sentidos corroborados pelo contexto, 

como "encarar" ou "procurar". Também foi encontrado o item na função de marcador 

discursivo, com 130 ocorrências no corpus, desempenhada pelas formas imperativas do 

verbo, [olha] e [olhe], seguidas de pausa e geralmente introduzindo uma opinião ou 

avaliação (116). A Tabela 12 reúne outros usos do verbo. 

(116) E: você acha... que o presidente dos Estados Unidos da América... Bill Clinton... deve 

renunciar o seu posto por causa do escândalo ocorrido com sua estagiária... Monica Lewinsk? 

I: olha... eu acho isso uma grande besteira... entendeu? essa coisa de.../ eu acho que a vida 

sexual das pessoas pertence a elas... entendeu? 
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Usos Sentido/Função Exemplos Instâncias % 

OLHAR (NP) 

Ação de percepção 

visual 

colocou ele debaixo de um caixote... 

e todo dia ele olhava o dedinho 

dele... pra ver se estava gordo... (JF, 

68) 

81 31,0% 

=Encarar 

rapaz assim... com uma pinta 

estranha... olhando muito pra trás... 

está ele olhando... e ela está distraída 

na dela... né? (RJ, 110) 

19 7,3% 

=Observar 
mas esse tema deve ser olhado e 

analisado com muito cuidado. (Natal, 

101) 
18 6,9% 

=Procurar 

eu não tinha nada pra dar a ela... aí eu 

fui... procurei... procurei... olhei... a 

primeira coisa que eu vi foi meu 

relógio... (Niterói, 44) 

13 5,0% 

=Prestar atenção 

naquele dia ele estava com a chave do 

carro... no bolso... porque ele 

andava assim... sempre olhando... e 

tal... (RJ, 79) 

2 0,8% 

OLHAR para 
Ação de percepção 

visual + direção 

porque eu ... fico olhando pra tela e 

só imagino essa tela sem a montanha 

.. (Natali, 61) 
104 39,9% 

OLHAR em 
Ação de percepção 

visual + local 
aí eu vou... olho na geladeira... vejo 

se tem suco pronto... (Niterói, 34) 
8 3,1% 

OLHAR de 
Ação de percepção 

visual + distância 

não ficou um trabalho bem feito... 

mas conseguiu assim... conservar 

o::... aspecto da imagem... quem olha 

de perto () assim... um trabalho mal 

feito... mas conseguiu... conservar o 

aspecto... da imagem... (JF, 42) 

4 1,5% 

OLHAR alguém =Cuidar 
na minha escola... tem as inspetoras 

que ficam... olhando a gente... para 

a gente não se machucar... (RJ, 209) 
4 1,5% 

OLHAR por 
Ação de percepção 

visual + meio 

toda noite ela botava a roupa na corda 

de madrugada ela olha pelo burraco, 

as roupas não estava lá (RJ, 186) 
3 1,1% 

quando/aí (X) (ir) 

OLHAR era Y 

=Perceber com 

surpresa 

aí que eu percebi... que o carro era 

conhecido... aí quando eu fui 

olhar... era a minha irmã (RJ, 66) 
3 1,1% 

OLHAR com 
Ação de percepção 

visual + modo 

O Carlos me olhava com a “cara” 

mais simplória do mundo, todo 

faceiro! (RG, 12) 
2 0,8% 

TOTAL   261 100% 

 

 

Outros padrões revelam que o verbo OLHAR possui alguns elementos específicos 

no que diz respeito à conceptualização da experiência visual. Comparando os usos de 

VER e de OLHAR, algumas diferenças podem ser observadas. No que diz respeito ao 

Experienciador, em OLHAR, este apresenta-se como ser intencional (ativo). Nos usos do 

Tabela 12: Distribuição dos usos do verbo OLHAR. 
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verbo VER, o Experienciador é de outra natureza, é acidental (passivo). O contraste pode 

ser observado em (117). 

(117)  

a.  Na próxima estação soltamos e vimos um buraco enorme do lado do trem. (D&G RJ, 126) 

b.  quando cheguei em casa... minha mãe olhou os meus cadernoss... né? (D&G RG, 58)  

 

O verbo OLHAR apresenta objeto percebido, como no exemplo acima. Dos 261 

dados, 31,0% foram usados desta forma. No entanto, 39,9% dos dados possuem um 

sentido de direcionamento, de movimento de cabeça, que permite ao Experienciador ter 

acesso ao objeto percebido (118). O objeto experienciado, não parece, nestes casos, ser 

o elemento principal a ser evocado pelo verbo, mas a mudança de posição da cabeça do 

Experienciador, que permite a experiência visual. É, por isso, expresso por PP 

encabeçado por [para].  

(118) quando eu cheguei aqui a garota me contou... que... a Jussara havia sido suspensa por... 

ter... respondido à diretora... aí... foi suspensa por um mês... só volta em agosto... ah... ele te 

disse que... a diretora havia entrado em sala... para dar uma bronca geral na turma... e que aí... 

ela... toda hora olhava pra diretora e começava a rir... (D&G RJ, 141) 

 

O objeto experienciado parece também não ser o elemento principal em dados que 

apresentam sintagmas preposicionais encabeçados por [em], por [por], por [de] e por 

[com]. Mais exemplos em (119) demonstram, respectivamente, o local que funciona 

como "ponto de chegada" do olhar; o meio pelo qual ocorre o acesso à visão; a distância 

para onde o olhar se lança; e o modo por como o olhar ocorre, que também pode ser 

expresso por adverbiais, como em (120). 

(119) a. eu perguntei pra ela... o que/ quais seriam as matérias que eu teria que fazer... pra poder 
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entrar no curso do magistério... então ela olhou no meu currículo... a... a minha papelada 

toda... (D&G JF, 29) 

 b. chegando em Areia Branca ... minha cidade do ... na/ natal né ... e ... e então nessa hora 

eu olhei pela janela e eu contemplei uma paisagem linda ... que eu nunca mais vou esquecer na 

minha vida ... (D&G Natal, 41) 

 c. aí o João Paulo... todo mundo ficou olhando... lá da rua... (D&G RJ, 199) 

 d. aí eu estava na dúvida se ele estava com a minha irmã... ou se era outra... garota 

qualquer... aí eu... caí na asneira... de falar assim “pô... esse cara é o maior...” pensei mil 

coisas... né? aí na hora que eu desci do carro... para olhar... aí eu fui ver era a minha irmã... aí 

ela me olhou com aquela cara de assustada ((risos)) aí “boa noite...” fiquei muito sem graça... 

(D&G RJ, 66) 

(120)  Eu sentada de lado, encostada na parede, não percebi a menina olhando 

desesperadamente para minha prova. (D&G RJ, 114) 

Com base nesses dados, proponho uma caracterização em (121) para o verbo em 

análise que elucide os contextos em que é usado, assim como os elementos que são 

perfilados pelos constituintes mais frequentemente colocados com o verbo. A noção de 

perfilamento envolve o enquadramento de um aspecto de um conceito por uma 

expressão a partir de uma base conceptual mais ampla. Em outras palavras, perfilar é 

recortar um frame. A definição conceptual abaixo pretende apontar para o frame que 

OLHAR evoca.  

(121) Um conceptualizador olha em direção a um alvo (para X), podendo esse evento ocorrer 

através de alguma barreira (por Y), a alguma distância (de W), e de um determinado modo (com 

Z). O evento de OLHAR também pode ocorrer em algum lugar específico (em K). 

 

Com relação ao verbo AVISTAR, as definições dicionarizadas mais comumente 

encontradas são: 
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(v. tr.) 

1. Conseguir ver ao longe; 

2. Alcançar com a vista; 

3. Ter vista para, defrontar; 

4. (v. pr. [com]) Ter um encontro ou entrevista.  

 

Novamente, recorre-se aos dados para verificar os sentidos e os usos do verbo. 

Porque no corpus D&G foram encontrados apenas 9 dados, consultou-se o Corpus do 

Português para aumentar a consistência das análises aqui propostas. Entre os dados do 

século XX, do Português Brasileiro, em textos não literários, foram encontrados 32 

dados com o verbo AVISTAR, cujos padrões extraídos são apresentados na tabela a 

seguir: 

 

Usos Sentido/Função Exemplos Instâncias % 

AVISTAR NP Percepção física 

mas... continuavam vivendo 

bem né... aí um certo dia... 

ele avista esse soldado que 

tinha espancado ele... 
(Natal, 30) 

41 100% 

TOTAL 41 100% 

 

 

Todos os 41 dados analisados apresentam a mesma estrutura, em que o objeto 

percebido visualmente é codificado linguisticamente por um NP, inclusive na voz 

passiva (125). Seguem exemplos: 

(122) Segundo o oceanógrafo, essas unidades são criadas para proteger os animais e fazer um 

plano de ordenamento das atividades nesses locais, para que eles possam continuar descansando 

ali. Uma área será estabelecida para que as pessoas avistem os animais sem interferir no 

comportamento deles, e o local será transformado num dos roteiros do projeto Ecoturismo, 

criando alternativa econômica para a região. 

Tabela 13: Distribuição dos usos do verbo AVISTAR. 
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(123) quando ela escutou ... acho que ela conheceu o ... a buzina... aí saiu na janela ... quando 

ouviu ... quando ela saiu avistou ele ... no cavalo ... todo de branco com a espada ... aí ela 

desceu com tudo ... pela ... entrada de serviço ou saída ... (D&G Natal, 113) 

(124) aí ele começou a contar que ele estava sozinho de barco... aí estava assim... mar a/ 

praticamente aberto... né? aí ele avistou uma ilha assim.... pequena... né? não muito 

pequena...né? uma ilha... aí ele foi se aproximando... aí ele disse que quanto mais ele se 

aproximava parecia que a ilha se afastava... (D&G Niterói, 35) 

(125) Para coibir as atividades, o responsável pela 2a^ Companhia do 1º BPM, tenente Roberto 

Vasconcellos, elaborou um planejamento estratégico.' Estamos mantendo um PM, nos horários 

de maior movimento, em cima da passarela de pedestres para observar a ação dos flanelinhas 

com a utilização de um binóculo', revelou. Sempre que um guardador de carros é avistado, o 

fato é comunicado por rádio para os PMs que fazem policiamento e eles são tirados de 

circulação.' (CDP, 1997) 

 

Nos dados acima, observa-se que o evento de percepção evocado por AVISTAR 

envolve o Experienciador, acidental (passivo), como no caso de VER, e o objeto 

percebido. Analisando o contexto desses dados, percebe-se que a cena do evento de 

percepção envolve uma distância entre o ponto de observação do Experienciador e o 

objeto percebido: em (122), o ponto de observação de [as pessoas] em relação a 

[animais] deve ter tal distância que a presença das pessoas não seja percebida pelos 

animais; em (123), [ela] é o Experienciador, presente a uma certa altura, pois [desceu 

com tudo pela entrada de serviço], após o momento de percepção visual de [ele], o 

objeto percebido. No caso de (124), o Experienciador [ele] é apresentado dentro de um 

barco em mar aberto no momento em que ocorreu a percepção de [uma ilha assim 

pequena]. O contexto informa que a partir disso, há uma aproximação entre o 

Experienciador e o objeto percebido. Em (125), a informação é expressa através de voz 

passiva, colocando em ênfase o objeto percebido [um guardador de carros] e o próprio 

evento de percepção. O contexto enriquece o evento deixando explícito que o 

Experienciador [um PM], não codificado na cláusula que contém o verbo AVISTAR, está 
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localizado a uma distância e, por isso, utiliza um binóculo para ter acesso ao objeto 

percebido. Por vezes, o ponto de observação do Experienciador pode vir codificada na 

forma de um PP, encabeçado por [de], conforme (126) e (127).  

(126) No terceiro dia, a visita é à cidade de Madaba, 30 quilômetros ao sul de Amman, onde 

está o mais antigo mapa de Jerusalém, datado do ano de 560 e o monte Nebo, de onde Moisés 

teria avistado a Terra Prometida. (CDP, 1997) 

(127) Serra Leoa é um pequeno país na costa oeste da África. Seu nome foi dado pelo 

navegador português Pedro de Sintra, porque a serra que ele avistou do mar parecia uma leoa e 

os trovões em época de chuva lembravam o rugido desse animal. (site Britannica Escola 

Online
68

) 

Assim, dois elementos principais parecem ser destacados quando o verbo AVISTAR 

é utilizado: o Experienciador como um agente passivo e uma relativa distância entre o 

ponto de observação do Experienciador e o objeto percebido. A definição conceptual, 

então, para o verbo AVISTAR, a partir da cena que evoca, pode ser descrita da seguinte 

forma: 

(128) Um conceptualizador avista um objeto de uma certa distância (de X). 

 

As definições para o verbo ENXERGAR, encontradas nos dicionários, por sua vez, 

são: 

(v. tr.) 

1. Perceber pelo sentido da visão; ver  

2. Ver o que está distante; ser capaz de avistar;  

3. ver a custo ou com dificuldades; 

4. Descortinar; divisar;  

5. Notar; observar; perceber;  

6. Ter entendimento ou compreensão de. 

                                                             
68 Dado de pesquisa do Google, disponível em http://escola.britannica.com.br/article/482500/Serra-
Leoa?view=print. Acessado em 04 de novembro de 2016. 

http://escola.britannica.com.br/article/482500/Serra-Leoa?view=print
http://escola.britannica.com.br/article/482500/Serra-Leoa?view=print
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Novamente, não se encontra uma definição clara, que dê conta dos usos do verbo 

e das diferenças entre os usos de outros verbos de visão, como VER, OLHAR e AVISTAR. 

As definições 1 e 2 acima praticamente mostram o verbo ENXERGAR como sinônimo de 

VER e AVISTAR, respectivamente. Os dados comprovam a inexatidão das definições, 

conforme análise a seguir. No corpus D&G foram coletados apenas 6 dados, portanto, 

recorre-se novamente ao Corpus do Português para uma análise com base em dados 

mais robusta.  

 

Usos Sentido/Função Exemplos Instâncias % 

ENXERGAR NP 

= Compreender 

um observador crítico que vá fazer a o - a 

crítica histórica desse meu momento - 

desse meu momento e enxergar 

exatamente essa dimensão do homem - 

que tá sendo esquecida (CDP, 1997) 

40 36,0% 

Percepção física 

eu tenho a impressão que quando eu me 

sento num lugar onde eu enxergo um 

gramado - aquilo me dá uma sensação 

de repouso (CDP, 1997) 

6 5,4% 

ENXERGAR (NP) 
= Distinguir 

visualmente 

o modo como o olho humano enxerga a 

coloração dos objetos não emissores de 

luz própria é determinado, 

simultaneamente, pela reflexibilidade e 

pela assimilação de luzes de 

determinados comprimentos de ondas 

(CDP, 1997) 

26 23,4% 

ENXERGAR NP em 

espaço da 

visão/reconhecimento 

de NP 

E isso, segundo Fernando Henrique, não 
será bom para ninguém, muito menos 

para o governo, que enxerga nessa CPI 

excelente oportunidade para que, 

finalmente, sejam feitas correções no 

sistema financeiro nacional. (CDP, 1997) 

17 15,4% 

ENXERGAR (adv) 

Habilidade visual 
estava sem os óculos, mas não queria 

admitir que não enxergava bem, e não 

entendi nada do filme. (CDP, 1997) 
10 9,0% 

= Antever 

A visão da pesquisa é e sempre foi a 

capacidade de enxergar mais adiante. 

Quando nós antevemos problemas, já 
começamos a gritar (pelo amor de Deus) 

para que nos dêem recursos para se 

resolver tal problema. (CDP, 1997) 

3 2,7% 

ENXERGAR NP 

como 

= Reconhecer NP 

como "categoria" 

os alemães começaram a enxergar o 

Brasil como uma economia 

diferenciada do restante da América 

Latina (CDP, 1997) 

9 8,1% 

TOTAL   111 100% 

 
Tabela 14: Distribuição dos usos do verbo ENXERGAR. 
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Entre os textos não literários do PB do século XX, foram encontrados 105 dados, 

perfazendo um total de 111 dados analisados. Esses dados revelam padrões de uso, 

conforme Tabela 14. O verbo ENXERGAR pode apresentar usos em que NP é o seu 

objeto, quando com sentido de "compreender" e "antever", contribuídos pelo contexto, 

ou de percepção física visual, à semelhança de VER. Pode também não apresentar 

objeto; neste caso, o sentido identificado é o de habilidade visual, como explícito em 

(129). 

(129) O escritor Jorge Amado, de 84 anos, revelou que pretende ditar seu próximo livro. Ele 

disse que, como está enxergando pouco, não se sente mais em condições de escrever à 

máquina ou computador. (CDP, 1997) 

 

O evento de ENXERGAR independe do evento de VER. A sentença [Só não enxerga 

isso aquele que não quer ver] de (130) se constrói sobre os dois eventos. O evento de 

VER, que diz respeito à percepção física natural ou acidental (Experienciador passivo), 

pode ou não incluir o evento de ENXERGAR, que inclui não apenas a percepção visual, 

mas a habilidade de distinguir visualmente o objeto da percepção, como em (131). É 

provavelmente a partir dessa estrutura conceptual acionada pelo verbo que se encontram 

tantos usos com o sentido de "compreender" (cerca de 40 dados no corpora). Mais 

adiante se faz uma análise comparada dos usos dos verbos de visão com base nas 

estruturas conceptuais que evocam.  

(130)  O governo do Estado pode minimizar o quanto quiser o seu discurso, mas, no entanto, o 

projeto do sistema financeiro estadual que está tramitando na Assembléia Legislativa vai acabar 

de vez com a Caixa Econômica Estadual e com o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul. Só não enxerga isso aquele que não quer ver. A morte anunciada da Caixa 

Estadual começou com Flávio Obino. (CDP, 1997) 
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(131) Não aguento mais esse tal de Olho Mágico. O livro está em toda parte e eu sou de aqueles 

que não conseguem ver a imagem em outra dimensão. o que faço? Devo fingir que enxergo a 

figura ou sento a as margens de o Rio Piedra e choro? (CDP, 1994) 

O exemplo (131) também deixa claro a diferença existente entre os dois eventos, 

pois o contexto registra que, embora o falante tenha os olhos fixos numa imagem, não 

consegue distinguir a figura que deveria se formar a partir de ilusão de ótica (efeito 

estereoscópico) durante a experiência visual proporcionada pelo livro. Já em (132) e 

(133), o que está em jogo, mais uma vez, não é o evento da percepção física visual, mas 

a capacidade de ver do Experienciador. Dados como esse tendem a apresentar 

adverbiais de intensidade. 

(132)  São inúmeros os gêneros e espécies pertencentes à família Felidae, porém todos 

caracterizados pelos olhos, que possuem pupilas bastante versáteis, ora dilatando-se com a baixa 

luminosidade do ambiente (caso em que conseguem enxergar muito bem), ora estreitando-se 

com a alta luminosidade. (CDP, 1997) 

(133) porque fez a operação mas não deu resultado ... porque ela levou uma pancada muito 

grande ...  

E: será que hoje ... ela é cega né? será que é por causa ... foi efeito também? 

I: foi ... porque o médico disse que ela não podia levar nenhuma pancada ... ela já tava 

enxergando um pouquinho ... mas aí ... com essa pancada ... aí pronto ... acabou com tudo ... 

(D&G Natal, 103) 

 

Outro elemento que circunda a conceptualização visual do verbo ENXERGAR é o 

limite ou espaço onde se distingue visualmente o objeto, como em (134) e (135), 

expresso por PP encabeçado por [em]. A associação do objeto percebido a uma 

categoria, modelo ou expectativa, codificada em expressões iniciadas com o conectivo 

[como], (136), foi encontrada no corpora apenas quando o verbo ENXERGAR 

apresentava o sentido de "compreender" ou "reconhecer". Ou seja, não foi encontrada 

nos dados com o sentido  de percepção visual do verbo. 
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(134) A corrida de ontem foi um incrível teste de pneus. Na mesma corrida, tivemos todo o tipo 

de condições possíveis de tempo. Começamos com uma chuva forte, com muita água dentro da 

pista, sem conseguir enxergar absolutamente nada nas retas. (CDP, 1997) 

(135) Você pode enxergar na figura uma taça ou dois perfis, o que caracteriza uma 

ambigüidade que não (CDP, 1997) 

(136) Eu sempre vi John como um garoto charmoso em seus filmes. Nunca consegui enxergá-

lo como um homem maduro, malvado às vezes. Em Pulp Fiction, mesmo sendo um homem 

pesado, continua a exalar sensualidade. (CDP, 1997) 

 

Com isso, pode se caracterizar o evento conceptual de visão evocado por 

ENXERGAR conforme (137): 

(137) Um conceptualizador enxerga quando possui a capacidade de distinguir um objeto a partir 

da experiência de percepção física visual. Essa distinção pode ocorrer num espaço específico da 

experiência (em X).  

 

Outro verbo relacionado à conceptualização de  visão é o verbo VISUALIZAR. Nos 

dicionários geralmente se encontram as seguintes acepções para tal: 

(v. tr.) 

1. Tornar visual; 

2. Formar imagem mental;  

3. Imaginar; 

4. Tornar visível graficamente ou com qualquer recurso. 

 

Dos 47 dados analisados, 2 foram coletados no corpus D&G e 45 no Corpus do 

Português. Os padrões de uso observados nos corpora foram registrados na Tabela 15. 

Os resultados apontam para sentidos do verbo mais atualizados do que os que os 

dicionários propõem. 
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Usos Sentido/Função Exemplos Instâncias % 

VISUALIZAR NP Acesso visual 

ao longo dos tempos, os 

microscópios foram sendo 

aprimorados e foi possível conhecer 

novas estruturas da célula, 

visualizar detalhadamente tais 

estruturas e entender melhor seu 
funcionamento (CDP, 1997) 

21 44,7% 

VISUALIZAR NP = Entender 

no segundo par o indivíduo 

consegue visualizar muito mais 

claramente os motivos da sua 

ação que no primeiro (CDP, 1997) 

11 23,4% 

VISUALIZAR NP = Pensar 

Porém, infelizmente, há os maus 

motoristas que só visualizam a 

possibilidade de obter lucros 
(CDP, 1997) 

7 14,9% 

VISUALIZAR NP = Imaginar 

se a gente associasse o caráter que a 

rua Nova já teve com a forma - da 

Guararapes a gente começa a 

visualizar um pouco o que era - a 

ágora para os gregos (CDP, 1997) 

6 12,8% 

VISUALIZAR NP Percepção física 

A Figura 2 ilustra o movimento 

geral-para-específco seguido nesse 

estágio. Visualizando a Figura 2 e 

fazendo uma analogia, pode-se 

pensar nesse estágio como um 

processo (CDP, 1997) 

2 4,2% 

TOTAL   47 100% 

 

 

Dentre os verbos analisados até aqui, o verbo VISUALIZAR apresenta menos usos 

no campo da visão física. Apenas 2 dados foram encontrados com esse sentido. Dos 47 

dados, 21 mostram o verbo sendo utilizado com o sentido de possibilitar o acesso à 

experiência física da visão, como em (138) e (139). 

(138) A lupa é um instrumento muito utilizado por biólogos e pesquisadores em geral quando 

desejam visualizar um certo objeto de tamanho muito reduzido. (CDP, 1997) 

(139) Há ainda a possibilidade de visualizar os textos disponíveis nas áreas Texto Fonte e 

Texto Alvo, para isso basta selecionar o texto desejado e clicar no botão "visualizar" acima da 

respectiva área de textos. (CDP, 1997) 

 

Tanto em (138) como em (139), o objeto a ser percebido passa primeiro por 

alguma condição, instrumento ou processo, descrito pelo contexto, que possibilita o 

Tabela 15: Distribuição dos usos do verbo VISUALIZAR. 
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acesso visual do Experienciador àquele objeto. Em (138), o objeto [um certo objeto de 

tamanho muito reduzido] só está acessível visualmente através da utilização de lupa. Já 

em (139), [os textos disponíveis] passam a ser visualmente acessíveis a partir do 

momento em que se realiza um determinado procedimento: [selecionar o texto desejado 

e clicar no botão "visualizar" acima da respectiva área de textos]. Outro exemplo está 

em (140), em que o contexto informa que houve reposicionamento de um veículo para 

que a câmera de televisão, provavelmente acoplada do lado de fora do veículo, tivesse 

acesso à área desejada, a [área de reconhecimento]. 

(140) Esse novo meio de transporte aumentou incrivelmente a área de reconhecimento dos 

astronautas. Antes da decolagem de volta, Scott posicionou o veículo de modo que sua câmera 

de televisão pudesse visualizá-la a partir da superfície lunar. (CDP, 1997)  

 

Outros sentidos menos relacionados ao campo da visão física foram identificados 

nos dados, como "entender", em (141), "pensar", em (142), e "imaginar", em (143). 

(141) Se a filosofia, enquanto esforço no sentido de contemplação da idéia, é um exercício de 

visão, então seus praticantes deverão ver a realidade com mais acuidade que os outros homens, 

uma vez que são capazes de visualizar seu fundamento. (CDP, 1997) 

(142) Os outros não estão contando com um sistema de financiamento que lhes permita acelerar 

o crescimento. O que segura hoje é a nossa incapacidade de financiar os investimentos na 

agricultura. Ninguém consegue visualizar os caminhos para fazer a recuperação, porque há 

desestruturação na cadeia produtiva. (CDP, 1997) 

(143) Vamos tentar entender o que acontece quando uma fonte sonora se move mais 

rapidamente do que as ondas sonoras no ar: a cada instante em que a fonte emite um som, a 

frente de onda deste som pode ser representada por um círculo, que vai aumentando seu raio à 

medida que se propaga. Para visualizar este efeito, lembre-se de uma pedra caindo em uma 

piscina. ao cair, vão surgindo frentes de onda circulares que se propagam por toda a superfície 

da piscina. (CDP, 1997) 
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Esses sentidos estão todos ancorados contextualmente, imprimindo ao verbo uma 

leitura diferente da que foi assinalada para os dados de (138) a (140). Se esses sentidos 

são possíveis, é previsível que estejam conceptualmente próximos na experiência e nas 

categorias decorrentes desta. Considerando os usos associados à visão física, proponho 

em (144) uma caracterização conceptual do verbo VISUALIZAR, que deve estar intrínseca 

ao frame ativado pelo mesmo.   

(144) Um conceptualizador visualiza um objeto quando este torna-se acessível à experiência 

física visual.  

 

O último verbo a ser analisado é o verbo MIRAR. Não havendo nenhuma 

ocorrência no Corpus D&G, procurou-se dados no Corpus do Português a fim de tornar 

possível a caracterização do verbo, bem como a relação deste com os demais verbos 

analisados nessa seção. Foram coletados, assim, 10 dados com verbo MIRAR. 

Segundo os dicionários, este verbo é definido geralmente como: 

 

(v.tr.) 

1. Fazer pontaria; 

2. Olhar, estar voltado para; 

3. Ver-se no espelho, na água; 

4. Olhar(-se) ou contemplar(-se); 

5. Olhar longamente à distância; observar; 

6. Ter a pretensão de; desejar. 

 

 

Com relação ao verbo MIRAR, constata-se que seu uso é o que apresenta menor 

frequência dentre os verbos de visão analisados, frente aos corpora que foram 
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utilizados. Não obstante os poucos dados, padrões de uso no PB, em textos não 

literários do século XX, puderam ser extraídos, conforme Tabela 16. 

 

Usos Sentido/Função Exemplos Instâncias % 

MIRAR NP = Olhar; Observar 

Os especialistas recomendam a escolha 

da Serra da Cantareira como base dos 

curiosos. Chegando lá, basta mirar a 

região onde o Sol se esconde logo no 

início do anoitecer. (CDP, 1997) 

4 40,0% 

MIRAR se em exemplos 

= Fundamentar-se 

em; Usar como 

modelo 

Todos deveriam se mirar no exemplo 

da diretoria da Souza Cruz no Brasil 
- lá, quase ninguém fuma. Eles, afinal, 

sabem o que fazem. (CDP, 1997) 

3 30,0% 

MIRAR PP = Pretender atingir 

Agora, cada ala montou seu palanque. 

Os adversários todos mirando em FH. 

(CDP, 1997) 
2 20,0% 

MIRAR se em = Ver se em 

São xifópagos dependentes um de o 

outro, explica o diretor. Miram-se em 

um riacho poluído e rejeitam a mulher 

que os ama, Eco. (CDP, 1994) 

1 10,0% 

TOTAL   10 100% 

 

 

Dentre os usos encontrados, 4 dados apresentam sentido de "olhar" ou "observar", 

cujos objetos são expressos por NP, como em (145) a (147), este último com o sentido 

de percepção física visual cujo Experienciador é intencional, como nos usos 

relacionados à visão do verbo OLHAR.   

(145) Se acrescentarmos o que também fez por o nosso futebol Garrincha, Alegria do Povo, por 

o nosso urbanismo Brasília Contradições de uma Cidade Nova e por a memorialística de Pedro 

Nava O Tempo e a Glória, chegaremos a a conclusão de que nenhum cineasta brasileiro 

mirou com igual amplitude esta terra irremediavelmente carnavalesca e antropofágica. 

Amplitude esta que se estende a os diferentes estilos e modos de abordagem cinema verdade, 

cinema direto, realismo lírico, alegoria, sátira por ele adotados ao longo de 30 anos de carreira. 

(CDP, 1994) 

(146) Basta correr os olhos por alguns de os cantões de pobreza que pululam por o Brasil afora, 

assim como basta mirar a infinidade de ícones de o Primeiro Mundo disponíveis a os mais 

abastados, para se concluir que ambas as comparações são legítimas. (CDP, 1994) 

Tabela 16: Distribuição dos usos do verbo MIRAR. 
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(147) A criança foi criada e educada por pais adotivos sem cabeça e farta cabeleira composta de 

serpentes. Além disso, possuíam presas pontiagudas, mãos de ouro, asas de ouro e olhos 

faiscantes, com poder de petrificar quem os ousasse mirar. Habitavam o extremo ocidente no 

país das sombras, onde jamais chegava um único raio de sol. (CDP, 1997) 

 

Três dados apresentam-se colocados com [em exemplo], estrutura interpretada 

como "fundamentar-se em", "usar como modelo", conforme se verifica em (148) e 

(149). 

(148) Estado - Qual é o projeto político do MST e o que você pensa do socialismo em 

decadência na Europa do Leste?  

Stedile - Olha, o projeto político do MST nada tem de ideológico, de ficar mirando-se em 

exemplos. O que temos dito, nunca escondemos, é que lutar por reforma agrária no Brasil, 

participar desse processo, já é em si uma luta política. (CDP, 1997) 

(149) "A Ciência é fortemente induzida pelo espírito inovador. O que a Administração procura 

fazer é estruturar o espírito empreendedor em torno de princípios de convivência humana. Neste 

sentido percebo em José Reis um esforço de disciplina com criatividade, ou, se quiser inverter, 

o esforço de uma criatividade disciplinada." Mirando-se no exemplo do Dr. José Reis, Jacques 

Marcovitch crê haver muitas qualidades na divulgação científica feita pela mais importante 

Universidade do país, a despeito das melhorias necessárias (CDP, 1997) 

 

Uma consulta à ferramenta de busca do Google forneceu mais dados de uso desse 

padrão, sobretudo em sites jornalísticos. Exemplos abaixo: 

(150) Pré-candidata ao governo do Rio de Janeiro, a deputada federal Jandira Feghali se 

mira no exemplo da presidenta Dilma Rousseff para concorrer ao cargo pelo pequeno PC 

doB. (site O Dia Rio
69

) 

(151) Prefeito de Feira mira-se em exemplo alemão: 25 anos ininterruptos no poder (site 

Blog da Feira
70

) 

                                                             
69 Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-11-10/pre-candidata-ao-governo-do-

rio-jandira-feghali-se-mira-no-exemplo-de-dilma.html, acesso em 15 de novembro de 2016. 
70 Disponível em: http://blogdafeira.com.br/home/2016/03/15/prefeito-de-feira-mira-se-em-exemplo-
alemao-25-anos-ininterruptos-no-poder/, acesso em 15 de novembro de 2016. 
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(152) Euller se mira no exemplo de Fred para construir história no Flu (site NetFlu
71

) 

(153) O ministro da Justiça se mira no exemplo de dois antecessores e amplia o capítulo 

brasileiro da história universal da infâmia (site Veja
72

) 

Outro padrão encontrado é aquele que se associa ao sentido de "pretender atingir" 

(154). Exemplos (155) e (156) foram colhidos em consulta no Google. 

(154) Se for para se afastar do PT e do PDT, o PSB vai ficar fora da Frente Rio, com o PPS e o 

PV, garante Roberto Amaral, vice-presidente do diretório nacional e do diretório regional do 

partido no Rio. - Qualquer informação que nos vincule a qualquer ação divisionista é mera 

fantasia - diz Amaral, mirando nas declarações do ex-vereador Alfredo Sirkis. Sirkis, do PV, 

propõe uma " terceira via " para a esquerda. (CDP, 1997) 

(155) PF deflagra operação que mira em banda Aviões do Forró (site Estadão política
73

) 

(156) Novo livro da franquia ‘Assassin’s creed’ mira em público mais jovem (site Publish 

News
74

) 

 

Esse padrão também pode ser encontrado com o sentido de "ver se em", como em 

(157) e (158), retirados da internet. Neste caso, parece ser colocado com [espelho], o 

que deve ser investigado num corpus ampliado.  

(157) O amigo de Harry, Rony Weasley, também se mira no espelho, mas ele se vê como 

Monitor Chefe de Hogwarts e capitão do time de Quadribol, segurando a Taça das Casas. Esse 

era o seu desejo, já que, nascido numa grande família, tinha avidez por destacar-se em meio aos 

seus irmãos mais velhos. (site Wikipedia
75

) 

(158) Na sua altivez, o seu longo pescoço e o "négligé" das suas asas, emprestam-lhe a 

elegância da qual, me parece, eles terem a percepção de possuirem!!! E miram-se naquele 

                                                             
71 Disponível em: http://www.netflu.com.br/euller-se-mira-no-exemplo-de-fred-para-construir-historia-

no-fluminense/, acesso em 15 de novembro de 2016. 
72 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/o-ministro-da-justica-se-

mira-no-exemplo-de-dois-antecessores-e-amplia-o-capitulo-brasileiro-da-historia-universal-da-infamia/, 

acesso em 15 de novembro de 2016. 
73 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/pf-deflagra-operacao-que-mira-

em-banda-avioes-do-forro/, acesso em 15 de novembro de 2016. 
74 Disponível em: http://www.publishnews.com.br/materias/2016/11/11/novo-livro-da-franquia-assassins-

creed-mira-em-publico-mais-jovem, acesso em 15 de novembro de 2016. 
75 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espelho_de_Ojesed, acesso em 15 de novembro de 2016. 
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espelho de água com uma tal auto-estima, deslizando suavemente no remanso das pequenas 

ondas acordadas pela brisa que me dá vontade de imitá-los... (Blog Anjo Azul
76

) 

 

Assim, a partir dos usos do verbo MIRAR relacionados ao campo da visão, 

proponho em (159) uma caracterização conceptual. Ressalto que é necessário levantar 

mais dados para verificar as conceptualizações que são evocadas pelo verbo, pois, ao 

que parece, sentidos ligados à experiência física visual não são os sentidos centrais 

evocados. 

(159) Um conceptualizador mira um objeto em um alvo (em X) para alcançar visualmente o 

objeto de percepção. 

 

Inicialmente, uma das hipóteses desta pesquisa consiste em que os verbos de visão 

não poderiam integrar as construções que funcionam como estratégia de 

Evidencialidade no PB por ativarem frames distintos. No entanto, as caracterizações 

conceptuais a partir dos usos dos verbos mostram que os eventos de percepção visual 

não são diferentes, mas recortam a cena de modos distintos, de perspectivas distintas. A 

noção de perspectiva recorta um frame em vários subframes, colocando em relevo 

aspectos diferentes do frame maior. Abaixo são retomadas as caracterizações 

conceptuais dos verbos analisados:  

(160) VER: um conceptualizador vê um objeto ou evento 

(161) OLHAR: um conceptualizador olha em direção a um alvo (para X), podendo esse evento 

ocorrer através de alguma barreira (por Y), a alguma distância (de W), e de um determinado 

modo (com Z). O evento de OLHAR também pode ocorrer em algum lugar específico (em K). 

(162) AVISTAR: um conceptualizador avista um objeto de uma certa distância (de X). 

                                                             
76 Disponível em: http://wwwanjoazul.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html, acesso em 15 de 
novembro de 2016. 
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(163) ENXERGAR: um conceptualizador enxerga quando possui a capacidade de distinguir um 

objeto a partir da experiência de percepção física visual. Essa distinção pode ocorrer num 

espaço específico da experiência (em X). 

(164) VISUALIZAR: um conceptualizador visualiza um objeto quando este se torna acessível à 

experiência física visual. 

(165) MIRAR: um conceptualizador mira um objeto em um alvo (em X) para alcançar 

visualmente o objeto de percepção. 

Enquanto o verbo OLHAR destaca o movimento de cabeça para se ter acesso ao 

objeto da percepção, o verbo AVISTAR ressalta a distância entre Experienciador e o 

objeto da percepção. ENXERGAR faz referência à capacidade de distinguir o objeto no 

evento da percepção e VISUALIZAR aponta para à acessibilidade visual do objeto ao 

Experienciador. O verbo MIRAR, por sua vez, parece preservar o evento de movimento 

em prol da experiência visual, à semelhança do frame evocado por OLHAR. Portanto, os 

verbos analisados não ativam frames diferentes, mas o mesmo frame, o frame da visão. 

O que se evidencia é que cada verbo evoca subeventos do evento de percepção visual. 

Cada verbo então evoca subframes que compõem o frame de Visão, caracterizando a 

apresentação da experiência visual de forma específica. Cada verbo analisado, assim, 

perspectiviza aspectos do mesmo frame.  
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Frame de Visão 

VER 
 

-Experienciador acidental 

-objeto percebido 

OLHAR 

 
-Experienciador intencional 

-objeto como alvo da 

percepção visual 

-movimento de cabeça 

AVISTAR 

 
-Experienciador acidental 

-distância entre 

Experienciador e objeto 

ENXERGAR 

 
-Experienciador acidental 

-distinção do objeto 

percebido visualmente 

VISUALIZAR 

 
-Experienciador acidental 

-acessibilidade do objeto 

à percepção visual 

MIRAR 

 

-Experienciador 

intencional 

-objeto como alvo 

da percepção visual 

Figura 18: Frame e subframes de Visão. 

 

A Figura 18 ilustra a relação dos evocadores (os verbos) e seus elementos com o 

frame, mostrando que o verbo VER evoca o frame de Visão de forma mais ampla e geral, 

enfatizando o evento de percepção visual através do Experienciador acidental e do 

objeto percebido. Os demais verbos evocam subframes a partir da especificação de 

elementos que recortam a cena da experiência visual. Assim, por exemplo, o subframe 

evocado por OLHAR especifica que o Experienciador é intencional, pois envolve 

compreender o objeto de percepção como um alvo para onde os olhos se direcionam 

através do movimento de cabeça. O verbo ENXERGAR, por sua vez, especifica que o 
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objeto, além de ser visualmente percebido, necessita ser distinguido também 

visualmente. A hipótese inicial com relação aos verbos de visão neste trabalho era a de 

que os usos que envolviam o verbo VER se distinguiam dos usos dos outros verbos de 

visão porque estes evocavam frames diferentes do evocado pelo verbo VER. A análise 

resultou que não são evocados frames diferentes, mas recortes (perspectivas) diferentes 

de um mesmo frame. Cada verbo, portanto, destaca elementos conceptuais da mesma 

experiência, a experiência visual. A relação entre o frame e esses subframes pode ser 

observada nos exemplos (166) a (169). 

(166) aí sem querer ele puxou assim um pouquinho... aí bem pegou assim nas costas da garota... 

o elástico... aí a garota ficou olhando pra ver quem era... mas não achou... (D&G RJ, 200)  

(167) aí veio o professor... o co/ o garoto estava na minha frente... aí falou/ aí... aí... o outro... 

que estava na minha frente... que tomou a espetada... olhou pra trás... viu na minha mesa... 

falou pra professora que tinha sido eu... mas tinha sido o colega do lado... (D&G RJ, 154) 

(168) Alguem TB não conseguiu enxergar direito o bebe na primeira eco? Estou com 11 

semanas e três dias e vi apenas um borrão dentro do saco gestacional, mas escutei o coração... 

Será que na próxima vou enxergar melhor? Ele esta com 4,6 cm. (site BabyCenter
77

) 

(169) Promoção "Enxerguei Vantagem", das lentes Crizal/Transitions
78

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Disponível em: http://brasil.babycenter.com/thread/1028745/nao-enxerguei-o-bebe-direito-na-

ecografia-de-11-semanas, acesso em 16 de novembro de 2016.  
78 Imagem disponível em: http://allevents.in/sert%C3%A3ozinho/enxerguei-
vantagem/289936914704679#, acesso em 16 de novembro de 2016.  

Fonte: Google (imagem adaptada). 
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Nos dados (166) e (167), percebe-se a diferença conceptual entre as cenas 

evocadas por OLHAR, que envolve movimento do Experienciador, que é intencional, e 

VER, e em (168) e (169), entre ENXERGAR e VER. Em (169), a propaganda da promoção 

aproveita a expressão idiomática "Vi vantagem" e, ao mudar o verbo VER por 

ENXERGAR, evoca a noção de capacidade visual, reforçando a qualidade do produto em 

questão (lentes de contato). 

O subframe evocado por MIRAR aparece ao lado do subframe de OLHAR por evocar 

o objeto da percepção também como alvo, embora o uso do verbo com esse sentido seja 

menos frequente. VISUALIZAR e AVISTAR evocam um Experienciador acidental, que 

encontra a barreira do acesso ao objeto e a distância entre Experienciador e objeto, 

respectivamente.    

 Dessa forma, entende-se que os verbos de visão aqui analisados apresentam 

proximidades conceptuais porque foram categorizados dentro de um mesmo frame, ou 

seja, dentro de uma mesma experiência, a visual. Não por acaso, os dicionários tendem 

a definir um verbo em termos de outro, como já demonstrado.  

Goldberg (1995) afirma a importância de se considerar a Semântica de Frames ao 

investigar os sentidos de uma palavra, mas deixa claro que o mapeamento entre 

semântica e sintaxe ocorre via construção e que semântica verbal e semântica 

construcional devem se manter distintas. Esse pressuposto teórico funciona muito bem 

quando se verifica usos de verbos em construções de forma não ou menos 

composicional, mas torna-se um desafio quando verificada a luz de construções que se 

apresentam muito composicionais e incorporam para seus sentidos os sentidos das 

partes. Na próxima seção, serão consideradas as implicações teóricas e de representação 

de se considerar frames de itens lexicais e sua participação em construções. 
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4.5. A rede linguística  

Nesta seção da análise, proponho um modelo de rede complexa para construções 

mais composicionais, como é o caso das construções de Estratégia Evidencial com 

verbo VER, objeto deste estudo. Para a Linguística Cognitivo-Funcional, a experiência 

que o falante acumula com o uso linguístico gera representações múltiplas e 

redundantes. Partindo desse pressuposto, o modelo de rede aqui adotado procura 

incorporar não apenas informações construcionais, mas inclui as contribuições do item 

VER nas construções analisadas nesta pesquisa. Para tanto, primeiro estruturo uma rede 

construcional típica das pesquisas em Gramática das Construções, isto é, rede de 

construções conectadas por links de herança. Esse tipo de representação não parece 

exprimir a realidade cognitiva das construções composicionais, como será mostrado 

mais adiante.  

De acordo com a Gramática das Construções com Base no Uso, todos os 

elementos linguísticos, lexemas e construções, estão potencialmente conectados entre si, 

não exclusivamente por relações de herança, mas por associações por semelhança 

(forma ou significado/função) e identidade. Elaboro, portanto, uma representação em 

rede mais complexa e dinâmica, que leva em conta as conexões entre as unidades da 

rede a partir de dados da experiência.    

Assim sendo, numa abordagem puramente construcionista
79

, os sentidos 

principais de VER devem ser especificados por e nas construções gramaticais. Estas, por 

sua vez, herdam características formais e/ou semânticas de construções mais gerais 

através de links. Os links podem ser de vários tipos e estabelecem relações de herança 

hierárquica entre as construções. A Figura 19 mostra como seria a representação 

linguística em rede, considerando apenas construções de estrutura argumental.  

                                                             
79 Considera-se aqui a grande ênfase em construções de estrutura argumental. 
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Sem percebido visual. <er ee> 

         

Sin        VER1     S        CPERCEPT 

 

 

 

 

Sem percebido mental. <er ee>   
 

Sin          VER2     S         CSUBJ 

 
Figura 19: Representação construcionista para os sentidos de VER. 

 

 

 

O esquema da Figura 19 demonstra que os significados atribuídos ao verbo VER 

estão relacionados por extensão metafórica entre uma construção que inclui o verbo 

com sentido de percepção física, visual (VER1), e uma construção com verbo VER com 

sentido de percepção mental (VER2). Então, a questão da metáfora entre esses sentidos 

passa a ser, segundo essa rede, uma questão construcional.  

Conhecendo as possibilidades de complementação, tanto de VER1 quanto de VER2, 

faz-se necessário ampliar a rede para especificar as diferenças decorrentes da realização 

de cada padrão de complemento do verbo. A representação construcional teria, então, 

uma estrutura espelhada
80

, conforme Figura 20. Se esta for a estrutura representacional 

subjacente, o processamento de um constructo pode se tornar mais custoso, uma vez que 

o mapeamento à estrutura correta exija o descarte da outra estrutura no momento do 

processamento. 

 

 

   

                                                             
80 A construção com complemento com cláusulas QUE não está representada, mas se trataria de uma 
microconstrução da construção com VER com sentido de 'percebido mentalmente'.  

M 
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Sem percebido visual. <er ee>       Sem    percebido visual. <er ee> 

         

Sin        ver         S         NPPERCEPT      Sin               ver     S         VPPERCEPT 
             

         

 

 

 

 

Sem percebido visual. <er ee> 

         

Sin        ver     S       OBJPERCEPT 

 

 

 

 

Sem percebido mental. <er ee>   
 

Sin          ver     S        OBJSUBJ 

 
 

 

 

 

 

Sem percebido mental.       <er      ee>   Sem percebido mental.       <er      ee>   

 

Sin          ver              S        NPSUBJ   Sin          ver               S           VPSUBJ 

 
Figura 20: Rede 2 de construções com VER. 

 

 

Como os dois sentidos de VER permitem que o verbo tenha NP (170) e VP (171) 

como seus complementos (apenas cláusulas QUE serão exclusivas do sentido de 

'entender', VER2), então, microconstruções devem ser consideradas a fim de que as 

especificidades de cada complementação sejam contempladas. 

(170)  a. Depois que eu sai do hospital eu fui consertar a minha bicicleta que tinha ficado toda 

quebrada, chegando na oficina eu vi o garoto que fez eu cair da minha bicicleta. (DeG-RJ 

1992) 

 b. Que tipo de experiência marcou o sr. nos lugares que percorreu?  

Doctorian - Vi muita fome. As pessoas estão famintas pelo mundo afora. (CDP 1997) 

M 

I I 

I I 
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(171) a. Quando cheguei à escola e vi o pessoal fazendo aula, pensei logo como era estranho 

todos serem fracos de técnica... (CDP 1997) 

 b. (Contexto: uma menina conta como "acompanhou" o novo relacionamento do seu ex 

namorado via Facebook) 

Fui a espectadora da viagem de férias dele, enquanto ele usava um relógio que foi presente meu. 

Vi eles dirigindo juntos no carro em que nos beijamos - o mesmo carro em que terminamos. Eu 

vi o relacionamento deles chegar a fases que o nosso tinha chegado, e a fases que não tinha. 

(site BuzzFeed 2015)
81 

 

Além da estrutura espelhada, os sentidos de VER não parecem ser um fenômeno de 

metáfora entre construções, como no caso de link metafórico entre construções de 

MOVIMENTO CAUSADO ([Ele chutou a bola para o gol]) e RESULTATIVAS ([João quebrou 

o vidro em pedaços
82

]) (GOLDBERG 1995; 1991), e sim de metáfora entre conceitos, 

mais básicos, como ENTENDER É VER, que envolve experiência corporal, conceito este 

armazenado e evocado juntamente pelo item VER. A experiência de 'ver' nos leva a 

'entender'/'conhecer' como resultado. 

Com relação à estrutura representacional de itens lexicais, Goldberg (1995) adota 

a Semântica de Frames ao abordar a questão da natureza do significado verbal. No 

entanto, ao contra-argumentar posições teóricas que privilegiam a centralidade do 

significado verbal na estrutura sintática de uma língua, a autora propõe que as estruturas 

semânticas decomposicionais correspondem na verdade aos significados construcionais. 

Apenas em alguns casos os verbos teriam tal estrutura, como no caso de give 'dar' e 

make 'fazer'. O argumento central é que o mapeamento entre semântica e sintaxe é feito 

através de construções, que são, por sua vez, motivados independentemente.  

                                                             
81 Dado de pesquisa do Google, disponível em http://www.buzzfeed.com/kirstenking/como-vi-meu-ex-se-

apaixonar-por-outra-pelo-facebook#.ui2b9y1bm (acessado em 10/07/2015, 19h33min). 
82 Exemplo retirado da tese de Marcelo Andrade Leite, Resultatividade: um estudo das construções  
resultativas em Português. Referência completa em Referências Bibliográficas. 

http://www.buzzfeed.com/kirstenking/como-vi-meu-ex-se-apaixonar-por-outra-pelo-facebook%23.ui2b9y1bm
http://www.buzzfeed.com/kirstenking/como-vi-meu-ex-se-apaixonar-por-outra-pelo-facebook%23.ui2b9y1bm
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O exemplo clássico para demonstrar a plausibilidade de significados 

construcionais independentes de verbos é Sam sneezed the napkin off the table 'Sam 

espirrou o guardanapo para fora da mesa'. Para compreender essa sentença, é necessário 

o conhecimento de que ESPIRRAR envolve forte expulsão de ar. Essa informação só pode 

ser evocada devido à ancoragem do verbo a cenas da experiência humana, ou frames. 

Entretanto, não está incluída no verbo a ideia de movimento, que, por sua vez, é 

atribuída à construção. Ficaria demonstrada assim a insuficiência da 

decomposicionalidade estrutural do verbo enquanto entrada lexical na ordem "alguém 

espirra". 

Ao tratar sobre a integração verbo-construção, Goldberg distingue papéis dos 

participantes, que representam os participantes específicos do frame evocado pelo 

verbo, e papéis argumentais, referentes a papéis temáticos mais gerais como agentes, 

pacientes, alvos etc. Papéis dos participantes são instâncias dos papéis argumentais, 

mais gerais, designados pelas construções. Portanto, para que um item verbal seja 

incluído numa construção, dois princípios devem ser observados. O primeiro é o 

Princípio da Coerência Semântica, em que apenas papéis semanticamente compatíveis 

podem ser fundidos. Por exemplo, no frame de CHUTAR, o papel do participante, 

'chutador', é uma instância do papel argumental 'agente' da construção DITRANSITIVA do 

Inglês. O segundo princípio refere-se à fusão entre o participante do frame verbal, 

perfilado e expresso lexicalmente, e o papel argumental da construção, também 

perfilado. Por exemplo, o verbo ENTREGAR perfila o 'entregador', a 'coisa entregada' e o 

'recebedor'. Os participantes deste verbo fundem-se perfeitamente com a construção 

DITRANSITIVA, porque esta apresenta três papéis argumentais: o agente, o paciente e o 

recipiente. Na sentença Sam sneezed the napkin off the table 'Sam espirrou o 

guardanapo para fora da mesa', ocorre um mismach (desajuste) entre os participantes do 
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frame evocado pelo verbo e dos papéis argumentais da construção: o elemento de 

espirrar é apenas o 'espirrador'; os papéis da construção de MOVIMENTO CAUSADO são 

causa, alvo e tema. Portanto, só há fusão entre o elemento 'espirrador' e o papel causa. 

Os outros dois elementos são contribuições da construção.  

Assim, itens lexicais estão associados a frames e construções estão, segundo a 

autora, associados a tipos de eventos gerais, como aqueles que denotam que alguém faz 

algo a alguém, alguém experiencia alguma coisa, alguma coisa se move etc. Cada língua 

lançará mão de um conjunto básico de cláusulas que codificarão os tipos de eventos. 

Nesse sentido, os eventos evocados por verbos seriam subtipos dos eventos das 

construções, prototípica e universalmente (GOLDBERG 1995:66). Eventos de 

construções tem, portanto, primazia sobre os eventos de itens. 

A questão que se levanta nesta tese no que diz respeito à representação linguística 

é a de que, nas relações de conhecimento que pautam as relações linguísticas, não existe 

supremacia entre itens e construções, mas conexões várias entre nós, frames evocados e 

padrões generalizados. Então, espera-se que uma representação linguística em rede com 

base no uso, principalmente de construções mais composicionais, explicite de alguma 

forma a contribuição dos itens. 

Bencini e Goldberg (2000) concluíram através de experimentos que tanto verbos 

quanto construções são relevantes na determinação de significado. Conforme Tomasello 

(2003) aponta, duas habilidades da cognição do ser humano são extremamente 

importantes na aprendizagem e uso da linguagem: a habilidade de buscar padrões, que 

envolve categorização e automação (rotinização) do processamento, e a habilidade de 

perceber intenções, relacionada ao compartilhamento de informações e intenções 

comunicativas. Por isso é um pressuposto deste trabalho a ideia de que contexto, 
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linguístico
83

 e extralinguístico, não pode ser desprezado no processamento de sentenças, 

pois é o contexto que guiará o processo de ativação de categorias e conexões.  

Dito isto, procuro mostrar nas redes a seguir como a experiência moldaria o 

conhecimento linguístico dos falantes de uma língua.  

Lidando diretamente com as construções objetos de análise desta pesquisa, a rede 

da Figura 21 mostra os nós envolvidos, bem como as relações (links), na ancoragem das 

mesmas no sistema linguístico e conceptual. 

                                                             
83 O que se tem denominado nas teorias com base no uso de cotexto. 
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A rede dinâmica das construções de Estratégia Evidencial com o verbo VER 

compõe-se de nós (círculos), que são os elementos de processamento, e de conexões 

(arestas), que asseguram a aprendizagem através da variação de pesos (ou forças) de 

P 

Construção processo 
mental 

N VER2 N 

S VER2 C 

<percepção mental> 

Construção processo 

mental 
N VER2 O 

S VER2 C 

<percepção mental> 

Construção processo 

mental 

N VER2 QUE 

S VER2 C 

<percepção mental> 

FRAME DE 

VISÃO 

 

-Vidente 

 

-Visto 

M 

FRAME DE 

CONHECIMENTO 

 

-Conhecedor 

 

-Conhecido 

VER2 
Rad. + Flexões 

 

Construção 
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Figura 21: Rede dinâmica das construções de Estratégia Evidencial com verbo VER. 
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conexão
84

. Os nós são fundamentais no modelo conexionista e correspondem, no 

modelo biológico, aos neurônios. As conexões são difíceis de serem classificadas, 

porque podem ser motivadas por aspectos cognitivos e linguísticos diversos. Portanto, 

todas as conexões nas redes aqui apresentadas serão tratadas como conexões de forma 

geral como associativas (salvo as que forem especificadas). As conexões dos nós não 

são de herança por default, como pressupõem modelos simbolistas de redes 

construcionistas (TRAUGOTT e TROUSDALE 2013; GOLDBERG 1995). Nos 

modelos com base no uso, a configuração (e mudança/adaptação) dos nós e conexões da 

rede ocorre bottom-up, isto é, a partir dos usos. Então, falar de herança pressuporia 

contruções mais abstratas herdarem de construções mais concretas (constructos) e não o 

contrário. 

A Figura 21 mostra redes de conexão entre nós que se ativam, a depender do 

token processado (produção e compreensão). Uma das redes envolve a construção 

experiencial e VER1. Cada sentido de VER expresso na rede é recrutado da rede 

categorial do verbo (Figura 22), evocando o frame ao qual se associa.  

A construção experiencial e VER1 se conectam às construções experienciais 

visuais, preenchidas por tipos de complementos verbais específicos (N para nomes e O 

para orações com verbos não finitos). Cada uma dessas construções é, por usa vez, o 

resultado de tokens apreendidos da experiência. São generalizações. Da mesma forma, a 

outra rede constitui-se da construção experiencial e de VER2. Conectados a esses nós 

estão as construções de processo mental, preenchidas com complementos verbais 

específicos, generalizados a partir da experiência de uso. 

 

 

                                                             
84 Os pesos das conexões não estão demonstrados nas redes.  
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A construção experiencial, abstrata e generalizada dos usos do falante, associa-se 

a um dos sentidos armazenados do item verbal VER
85

, no caso, o sentido de percepção 

física, VER1 ou de percepção mental, VER2, bem como à categoria de verbos e suas 

                                                             
85 Reforço aqui que não excluo outros sentidos para o verbo VER; apenas destaco dois sentidos centrais, 
que são relevantes para as construções analisadas. 
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possibilidades de complementação (ora nome, ora oração, ora cláusula QUE ou sintagma 

preposicional) . Cada um desses nós, associa-se com outras construções (Figura 22 e 

Figura 23). 

   

 

Tais observações corroboram a hipótese de que, especificamente no caso de 

representação de construções mais composicionais, a rede deve explicitar de alguma 
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Figura 23: Rede de construções esquemáticas. 
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forma a contribuição de itens em construções. Numa análise fundamentada no uso, a 

representação do conhecimento linguístico em rede deve incluir informação detalhada e 

redundante. Assim, o fundamento da rede aqui proposta é a organização como uma rede 

de ativação (LANGACKER 2000; CROFT 2001; DIESSEL 2004). 

Redes conexionistas fundamentam-se no pressuposto de que a aprendizagem é 

baseada em processamento associativo em que os pesos das conexões sofrem alterações 

à medida que a experiência aponta para o fortalecimento ou enfraquecimento dos 

padrões de ativação. Além disso, é vantajosa a ideia de que o processamento de 

múltiplos fenômenos ocorram simultaneamente.  

Em suma, as construções de Estratégia Evidencial apontadas nesta pesquisa, por 

serem mais composicionais, vinculam-se às suas partes de maneira mais significativa do 

que se observa em construções menos composicionais. Em relação aos verbos de visão, 

o verbo VER, que compõe as construções de Estratégia Evidencial, evoca a experiência 

visual de forma mais ampla, perfilando os elementos Experienciador, que é acidental, e 

a entidade ou evento percebido (algumas vezes citado como percept ao longo da 

pesquisa). Outros verbos de visão analisados evocam outras perspectivas da experiência 

visual e, portanto, apresentam usos diferentes dos usos encontrados para o verbo VER. 

Com relação à representação das construções, decidiu-se pelo modelo de rede 

conexionista por se tratar de um modelo que pressupõe auto-organização, isto é, 

categorização, e generalizações, ou busca de padrões a partir de dados da experiência. 

Com isso, as redes aqui propostas procuram explicitar com detalhes as informações 

envolvidas nos padrões de ativação do processamento das construções de Estratégia 

Evidencial, informações que são armazenadas redundantemente por toda a rede, 

conforme pressupostos dos modelos linguísticos com base no uso, mais especificamente 

da Linguística Cognitivo-Funcional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os princípios desenvolvidos pelas abordagens linguísticas fundamentadas 

em análise de dados com base no uso, o que mais necessita ser explorado atualmente é o 

princípio de que todos os signos linguísticos, sejam lexicais ou gramaticais, estão 

conectados entre si por meio de vários tipos de links, conforme a visão de gramática 

enquanto rede dinâmica de signos interconectados (cf. DIESSEL 2015:2). Considerando 

essa premissa, esta tese analisou as contribuições do verbo VER nas construções de 

Estratégias Evidenciais no PB, a partir da análise de dados que revelou os padrões de 

uso do verbo.  

Duas construções no Português Brasileiro foram reconhecidas como estruturas 

recrutadas na língua para expressão da Evidencialidade, a saber, as construções com 

verbo VER complementadas por orações não finitas com Gerúndio e as construções com 

VER complementadas com cláusulas QUE. Observou-se que construções com SV com 

verbos no Gerúndio transportam o falante para a cena e o momento do evento, por 

coerção do aspecto progressivo, apresentando dessa forma uma função secundária de 

Estratégia de Evidencialidade do tipo Atestada Direta. Construções com SV com verbos 

no Infinitivo transportam o falante apenas para a cena do evento, sem compartilhamento 

temporal e, portanto, sem função evidencial. A simultaneidade temporal entre o evento 

de percepção visual e o evento percebido determinou a Evidencialidade Direta, 

conforme apontado por Diewald e Smirnova (2010) para construções do Alemão.  

Cláusulas QUE, por sua vez, expressam atividade cognitiva subjetiva do falante a 

partir de outras experiências captadoras de informações, evidencias não reveladas, que 

podem ser inclusive, mas não necessariamente, de percepção visual física (no exemplo 

(172), a evidência é dermo-epidélica).  
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(172) talvez aqui na via costeira em Natal tenha um ar igual no inverno ... mas muito agradável 

o ar e uma imensa rajada de frio ... porque eu tinha ... eu pensava que tinha ido bem agasalhado 

... que tinha levado os cober/ é ... os casacos certos ... a luva certa ... mas eu vi que meu casaco 

era insuficiente pra aquele frio ... ((riso)) mas aí eu tive que me agüentar até ... até Rio Grande 

(D&G Natal, 41) 

 

Neste caso, diz-se que há Evidência Indireta do tipo Inferida. A análise demonstra 

que 96,3% das ocorrências de objetos na forma de cláusulas QUE apresentaram verbo 

VER com sentido metafórico de percepção mental. Em contrapartida, 93,2% das 

ocorrências de objetos verbais não finitos (small clauses) combinaram-se com verbo 

VER com sentido de percepção física visual, delimitando, assim, eventos, que podem ser 

percebidos visualmente, de proposições. As construções, então, requerem 

preenchimentos na forma [[(Eu) vi SVger]↔[Evidencialidade atestada visualmente]] ou 

[[(Eu) vi CLÁUSULA QUE]↔[Evidencialidade inferida]].  

Foi visto também que há dois sentidos básicos, centrais da categoria de sentidos 

do verbo VER, ancorado no frame de visão, em que cada um desses sentidos básicos 

analisados contribui em construções diferentes. Entre os sentidos centrais estabelece-se 

um link metafórico entre o domínio fonte de visão física e o domínio alvo de percepção 

ou processo (inferência) mental. A metáfora CONHECER É VER é conceptual e anterior às 

relações linguísticas, servindo na verdade de fundamento para compreensão do falante 

de que visão é um meio através do qual se obtém conhecimento. Dessa forma, 'ver' é 

uma experiência básica dos seres humanos que envolve um Experienciador  acidental e 

uma entidade ou evento percebido. Da experiência corporal, processa-se o sentido 

metafórico 'conhecer', porque a visão é uma maneira de obter dados do mundo, ou seja, 

é um modo de conhecer o mundo.  
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Além da distribuição dos sentidos básicos de VER pelas construções de Estratégia 

Evidencial analisadas, investigaram-se os frames evocados por outros verbos de visão: 

AVISTAR, ENXERGAR, MIRAR, OLHAR e VISUALIZAR. Enquanto o verbo VER evoca a 

experiência visual física mais ampla, cujos elementos são o Experienciador acidental e a 

entidade ou evento percebido, outros verbos de visão destacam outros elementos ligados 

à experiência visual, como a distância entre o ponto de observação do Experienciador e 

o evento percebido, no caso do verbo AVISTAR. Retomo aqui as caracterizações dos 

frames dos verbos de visão analisados: 

(173) VER: um conceptualizador vê um objeto ou evento 

(174) OLHAR: um conceptualizador olha em direção a um alvo (para X), podendo esse evento 

ocorrer através de alguma barreira (por Y), a alguma distância (de W), e de um determinado 

modo (com Z). O evento de OLHAR também pode ocorrer em algum lugar específico (em K). 

(175) AVISTAR: um conceptualizador avista um objeto de uma certa distância (de X). 

(176) ENXERGAR: um conceptualizador enxerga quando possui a capacidade de distinguir um 

objeto a partir da experiência de percepção física visual. Essa distinção pode ocorrer num 

espaço específico da experiência (em X). 

(177) VISUALIZAR: um conceptualizador visualiza um objeto quando este se torna acessível à 

experiência física visual. 

(178) MIRAR: um conceptualizador mira um objeto em um alvo (em X) para alcançar 

visualmente o objeto de percepção.  

 

A hipótese aqui era a de que outros verbos de visão, como OLHAR, ativam frames 

diferentes do verbo VER. No entanto, os dados mostraram que os verbos não ativam 

frames diferentes, mas subframes de uma mesma experiência. Estes verbos não 

apresentariam, dessa forma, usos nas construções analisadas com valor evidencial, 

embora uma consulta no Google revele possibilidades como em (179) a (181): 



171 

 

(179) Olá boa tarde. Eu olhei que vcs estão precisando de pessoa pra trabalhar. Eu estou 

disponível eu já trabalhei em restaurante. (perfil Restaurante Universal, site Facebook)
86

 

(180) Depois de perder muito dinheiro e ter que diminuir drasticamente o meu corpo de 

funcionários no final de 2014, a maneira que encontrei para fugir da crise foi abrir uma nova 

empresa em paralelo ao meu primeiro negócio, mesmo em uma realidade muito diferente da que 

eu tive em 1994, quando comecei. Enxerguei que o meu ramo de atuação tinha potencial 

para criar algo para aqueles que, como eu, sempre tiveram o sonho do próprio negócio. 

(site ACESP)
87

 

(181) Acordei nesta manhã e avistei que o cachorrinho havia defecado no meu quarto. (site 

Twitter)
88

 

 

Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar esses usos, uma vez que foi 

demonstrado aqui que os verbos evocam perspectivas diferentes do frame de visão: a 

primeira hipótese considera uma expansão de usos das construções de Estratégias de 

Evidencialidade para não apenas o verbo VER, mas para a classe de verbos de visão. Isso 

será possível se houver frequência de uso suficiente que torne os padrões de ativação 

para as construções em conexão com o verbo VER mais fracos, ou seja, com conexões 

menos previsíveis no sistema, e, por outro lado, com conexões de peso mais 

significativos com os outros verbos de visão, uma alteração na rede subordinada ao uso. 

A segunda hipótese considera a proximidade na rede dos sentidos dos verbos de 

visão dentro da categoria que, por analogia, permitiram ao falante utilizar verbos mais 

específicos como OLHAR e ENXERGAR com o sentido mais geral de VER. Neste caso, as 

conexões entre os verbos se fortalecem a ponto de serem identificados como variantes 

de uma perspectiva mais geral do frame de visão, evocada primariamente pelo verbo 

VER. Esse fortalecimento das conexões intracategoriais e desbotamento semântico dos 

                                                             
86 Disponível em https://www.facebook.com/restauranteuniversaldiner/posts/1255426864490639. 

Acessado em 19 de dezembro de 2016. 
87 Disponível em http://acesp.com.br/quer-empreender-a-hora-pode-ser-agora/. Acessado em 19 de 

dezembro de 2016. 
88 Disponível em https://twitter.com/Wees_pb/status/777672433042132992. Acessado em 19 de 
dezembro de 2016. 



172 

 

verbos mais específicos resultaria na ampliação da metáfora CONHECER É VER para esses 

outros verbos de visão. Ambas as hipóteses estão de acordo com a afirmação de que há 

contribuição significativa da semântica verbal nas funções evidenciais das construções 

analisadas. Ambas hipóteses também encontram na rede dinâmica, proposta por 

modelos conexionistas, plausibilidade, cabendo recorrer a dados reais para verificar a 

realidade do fenômeno. Essas hipóteses podem ser testadas em pesquisas futuras. 

Foi proposta ainda na pesquisa a representação das construções de Estratégias 

Evidenciais em um modelo de rede que explicitasse a dinamicidade do conhecimento 

humano e das relações redundantes e detalhadas entre palavras (signos lexicais) e 

construções (signos gramaticais). Para isso, partiu-se de um modelo não simbólico, mais 

especificamente o modelo conexionista, em que nós e conexões moldam padrões de 

ativação e esses padrões são o conhecimento linguístico aprendido através do uso e da 

experiência do falante com sua língua. Modelos conexionistas são modelos amplamente 

adotados em pesquisas de Inteligência Artificial modernas porque possibilitam lidar 

com um sistema que se auto organiza a partir de dados irregulares, já que é capaz de 

categorizar a experiência e identificar padrões, ou seja, aprender, sem que haja uma 

programação prévia de que tipos de dados são "bons" para serem adquiridos pelo 

sistema. Muito ainda tem de ser pensado em termos de conexionismo em pesquisas 

linguísticas como, por exemplo, como determinar o peso de conexões entre unidades 

simples de processamento, que determinam não apenas os padrões de ativação mas 

também o tempo de processamento. Padrões ativados mais frequentemente tendem a ser 

processados mais automaticamente do que padrões menos recorrentes, isto é, em menos 

tempo. O pressuposto do modelo é que a aprendizagem é baseada em processos 

associativos envolvendo pesos sinápticos modificáveis e as conexões entre redes de 

unidades simples (POERSCH 2005).  
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Nos modelos baseados no uso, como o é a Linguística Cognitivo-Funcional, as 

representações abstratas e os tokens (constructos) estão estreitamente conectados na 

rede de conhecimento linguístico, uma vez que os eventos de uso são por natureza 

específicos (Figura 24).  

 

Qualquer representação geral, então, que emerge da operacionalização do sistema, 

é ativada em consonância com instâncias específicas desse padrão. Por isso, o sistema 

se estrutura a partir do uso repetido de determinados padrões. Frequência de instâncias é 

um fator central na sua estruturação e operacionalização. Uma frequência alta de uma 
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Figura 24: Tokens (constructos) e construções da rede de construções de Estratégia Evidencial (parcial). 
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unidade ou padrão resulta em um alto grau de entrincheiramento, ou rotinização 

cognitiva, reestruturando o processamento dessa unidade ou padrão. Unidades 

linguísticas são, por conseguinte, padrões recorrentes de ativação mental (em última 

instância, neural).  

As redes que foram propostas para representação do conhecimento linguístico das 

construções de Estratégias Evidenciais, com base na análise dos dados, consideraram 

cada unidade, representadas por círculos (os nós da rede), em conexão associativa (link 

associativo) com outras unidades, que por sua vez, conectam-se a outras unidades, 

formando pequenas outras redes de conhecimento linguístico. Como a análise parte dos 

dados, bem como toda a estruturação do conhecimento linguístico parte da experiência 

do falante com a língua (bottom-up), e pela natureza não simbólica da rede, as 

associações entre as unidades de processamento não são links de herança por default.  

A questão da composicionalidade também pode ser destacada nesta pesquisa. Um 

dos critérios inicialmente definidores no reconhecimento de construções em Goldberg 

(1995) foi atenuado em Goldberg (2006), quando a frequência passa a ser entendida 

como responsável pela representação de pareamentos entre forma e significado. No 

entanto, há de se considerar que existem construções mais e menos composicionais e 

que o processamento se difere em cada caso. Enquanto construções menos transparentes 

são mais facilmente acessadas, porque o são como uma unidade, construções mais 

composicionais dependem do processamento das unidades que as compõem. As 

conexões entre os nós são menos automatizadas e o padrão de ativação é mais fraco do 

que em construções menos composicionais. Essas questões podem ser observadas 

quando se pensa na interpretação real e na interpretação literal de uma mesma estrutura, 

como em (182): 
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(182)   a. Mariana quebrou um galho me ajudando na festa. 

  b. Mariana quebrou um galho tentando salvar o passarinho. 

Como ficaria o processamento de (182)a, não composicional, e o processamento 

de (182)b, mais composicional? Certamente, a ativação dos padrões é determinada tanto 

por fatores internos ao sistema quanto por fatores contextuais e situacionais que não 

podem ser ignorados. O contexto linguístico e extralinguístico revelou-se como 

fundamental na interpretação das construções, pois o contexto está sempre conosco 

(ELMAN 2011), determinando conceitos que estarão ativados e semiativados no 

processamento (tanto recepção quanto produção). Não existem nas línguas estruturas 

que não estejam submetidas a modificações contextuais e de perspectivas. Nenhuma 

palavra é processada sem contexto, mesmo quando pronunciada isoladamente, caso em 

que o contexto cultural ou situacional participarão da interpretação/produção linguística. 

Vários aspectos da experiência do falante, linguísticos e culturais inclusive, têm impacto 

na representação mental do sistema. 

Em suma, esta pesquisa analisou as contribuições do verbo VER, suas propriedades 

conceptuais e seus padrões de complemento na composição de construções de 

Estratégias de Evidencialidade no PB, ampliando a compreensão do sistema de 

expressão da Evidencialidade na língua, bem como lançando luz sobre as relações 

linguísticas e conceptuais de construções e frames e os padrões de ativação decorrentes 

das conexões existentes entre signos lexicais e signos construcionais em uma rede 

dinâmica com base no uso, inspirada no modelo conexionista.   
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