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INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação, focalizamos a realização da relação semântica de elaboração 

(HALLIDAY, 1994) na fala e na escrita. Centramo-nos nas construções apositivas.                          

Os enunciados analisados são compostos por dois segmentos, o primeiro dos 

quais apresenta um sintagma – nominal ou adverbial - que é elaborado pelo segundo. A 

estrutura sintática do segmento inicial corresponde, normalmente, a uma oração 

simples ou a uma oração complexa; e a do segundo segmento, a uma oração simples, 

a uma oração complexa ou a uma seqüência discursiva, como podemos observar 

nestes exemplos: 

(1) I – E vocês se [reúnem] com a família [toda?] 
F- Porque é- a família se reúne toda. A família se reúne. Mas muita da 
vezes, quando você está com dinheiro, às vezes é pior. Você quer 
("vez") aparecer e a vez é pior. Então, muita da vez é preferível você 
estar por baixo e você se dá até melhor. Às vezes você ("faz") até mais 
do que aquele que está com grana. Mas a verdade é essa: foi um dos 
bons natal, certo? (Falante 7, Amostra 80) 

 
(2)  Assim como a rotina do transporte clandestino e barulhento se espalha 

por vários bairros nas madrugadas do Rio, as filas nos postos da 
Receita e do INSS também começam a se formar cedo – e isso há 
décadas – apesar das reiteradas promessas garantindo o fim do 
suplício. Nos rostos cansados e resignados de quem é obrigado a ir 
para a fila, uma certeza parece transparecer o tempo todo: não 
adianta reclamar de quem faz barulho de madrugada, e muito menos 
das repartições federais incapazes de prestar um atendimento decente. 
(JB 01-05-05) 

 
(3) F: - Ah! [Mas é mas já mas acho que médico tem mais facilidade para 

isso, sabe? Tem muito mais- ele pode (hesitação) receber um telefonema 
[não] não ser de cliente, dizer que vai ver o cliente e não é, não é isso? 
Como é que você vai sabe  se é cliente ou não é? E você [vai] vai poder 
prender o marido dentro de casa? Não, eu não. Eu nunca prendi, não ligo, 
me dou muito bem com Paulo no- nós não brigamos, já estamos casados 
há trinta e poucos ano, até já perdi a conta- (risos) (est) trinta e pouco. 
(rindo) Já perdi a conta (f) até. Mas eu me dou bem, a gente não briga 
assim (ruído) tem, às vezes, umas coisas que a gente não está de acordo, 
não é? Porque cada um tem um modo de viver, de pensar, não é? Mas 
não briga séria assim, não tem não. Agora, eu digo o seguinte: se eu 
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tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a experiência, não é 
mentalidade, não. (hes) a experiência. Então se eu tivesse a experiência 
que eu tenho hoje, eu não me casaria com médico.                
(Falante 47, Amostra 80) 

 
 
Os principais objetivos deste trabalho são: a) discutir os critérios identificadores 

de uma estrutura apositiva; b) investigar as correlações existentes entre as construções 

apositivas nas modalidades de fala e de escrita e fatores como o processo de 

vinculação (parataxe e hipotaxe); o predicado verbal do primeiro segmento; o tipo de 

sintagma que é elaborado pela construção apositiva e as posições que este ocupa no 

primeiro segmento; e c) analisar as relações semânticas estabelecidas por estas 

construções.  

Ao examinar o enunciado apositivo, a tradição gramatical adota critérios bastante 

heterogêneos. Utiliza uma tipologia que mescla aspectos sintáticos e semânticos. 

No Brasil, em uma visão funcionalista, estão as propostas de Nogueira (1999) e 

Dias (2005a, 2005b) que, abandonando o estudo da língua em termos de categorias 

discretas absolutas, adotam uma categorização por protótipos. Estes trabalhos são 

voltados para a investigação das propriedades sintáticas, semânticas e discursivas das 

construções apositivas em situações reais de uso da língua. 

As referidas autoras se fundamentam na proposta do funcionalista britânico 

Michael A. K. Halliday que também constitui o alicerce desta pesquisa.  

Os defensores da perspectiva funcional atribuem importância fundamental ao 

uso da linguagem. Assim, analisamos não só a estrutura gramatical das construções 

apositivas, mas também procuramos focalizar a situação de comunicação em que foram 

empregadas. 
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Como mencionamos anteriormente, restringimo-nos aos enunciados compostos, 

basicamente, por no mínimo duas orações1. Tais enunciados instanciam o que Halliday 

(1994) denomina de orações complexas. De acordo com este autor, as orações 

complexas se deixam analisar segundo dois sistemas de relações, relações semânticas 

e relações sintáticas.  

Quanto ao sistema de relações semânticas, postula que as relações entre os 

termos e orações são agrupadas em dois tipos fundamentais: a projeção e a 

expansão. A projeção ocorre quando uma oração se projeta por meio de outra que a 

apresenta como uma locução, uma idéia, ou um fato. A expansão pode ser 

representada por uma elaboração, uma extensão ou um realce.  

Quanto ao sistema de interdependência, o autor afirma que a elaboração pode 

instanciar-se por parataxe, hipotaxe ou encaixamento. A elaboração por parataxe é 

subdividida em três tipos: exposição, exemplificação e elucidação. Segundo Halliday, 

exposição e exemplificação podem ser representadas como aposição entre orações. A 

elaboração por hipotaxe se manifesta nas orações adjetivas explicativas.  A 

elaboração por encaixamento é representada pelas orações adjetivas restritivas 

introduzidas por who, which, that ou por orações chamadas “contact clause” (ex.: he 

told em the tales he told.) (HALLIDAY, 1994: 243). 

Como mencionamos previamente, procuramos verificar as características do 

objeto em análise, analisando as relações semânticas que as construções apositivas 

instanciam e investigando as correlações existentes entre as apositivas nas 

modalidades de fala e de escrita e o processo de vinculação, o predicado verbal do 
                                                 
1 Os casos não-marcados são constituídos por no mínimo duas orações, entretanto, 
ocasionalmente, encontramos construções apositivas nas quais não há verbo no primeiro 
segmento. 
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primeiro segmento, o tipo de sintagma que é elaborado pela apositiva e as posições 

que o sintagma ocupa no segmento um. 

Examinamos, de um lado, dados reais de escrita extraídos de textos jornalísticos 

e, de outro, ocorrências reais coletadas de amostras de fala. Partindo do princípio de 

que fala e escrita não podem ser vistas sob uma perspectiva dicotômica, entendemos 

que há variações dentro de cada modalidade, formando um continuum que vai da fala 

informal até a escrita formal. 

Examinamos as relações semânticas que as construções apositivas estabelecem 

e constatamos que elas instanciam uma elaboração.  

Pesquisamos os processos de vinculação das construções apositivas e 

observamos que tais construções podem vincular-se quer por parataxe, quer por 

hipotaxe. A parataxe caracteriza-se pela relação entre termos de status igual, um 

iniciador e um continuador; a hipotaxe, por seu turno, pela relação estabelecida entre 

um elemento dependente e o seu dominante. Nas construções apositivas analisadas, a 

relação de hipotaxe é caracterizada pela presença do morfema subordinador que. 

Analisamos os processos verbais – materiais, mentais, comportamentais, 

dicendi, existenciais e relacionais – nos termos de Halliday (1994) presentes nas 

construções apositivas, examinando seus participantes e as circunstâncias associadas 

a estes processos. 

Investigamos o tipo de sintagma que é elaborado pelo segundo segmento, 

observando seus contextos de ocorrência: suas posições no primeiro segmento e os 

tipos de verbo com os quais co-ocorrem.  
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Observamos as posições que o sintagma ocupa no primeiro segmento: pós-

verbal e pré-verbal. Eventualmente, encontramos construções apositivas em que não 

há verbo no primeiro segmento. 

A pesquisa desenvolvida buscou fundamentação metodológica na Teoria 

Variacionista. 

Para realizar a análise quantitativa dos dados, utilizamos somente os programas 

MAKECELL e CROSSTAB do pacote computacional VARBRUL, já que a aposição não 

é uma variável lingüística estrito senso. 

A amostra é constituída por 386 (trezentas e oitenta e seis) ocorrências de 

construções apositivas presentes nos acervos do Projeto de Estudos do Uso da Língua 

(PEUL) e do Projeto Norma Lingüística Urbana Culta do Rio de Janeiro (NURC- RJ) e 

em textos escritos extraídos do Jornal do Brasil, de O Globo, do Extra e do Povo. 

 Esta dissertação compõe-se de duas partes, na primeira parte, no capítulo 

intitulado Funcionalismo, procuramos caracterizar esta perspectiva teórica e apresentar 

a vertente funcional de Halliday, que constitui o alicerce desta pesquisa. No capítulo 

Coordenação e subordinação, mostramos um panorama de como a questão da 

vinculação entre orações é tratada nas gramáticas de Língua Portuguesa. No capítulo 

seguinte, expomos a proposição de Halliday para a análise das orações complexas. No 

capítulo intitulado A aposição, exibimos, de um lado, os postulados dos gramáticos 

tradicionais para categorizar a aposição; de outro, as propostas da perspectiva 

funcional. No capítulo Metodologia, procuramos descrever os procedimentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa.  

Na segunda parte, no primeiro capítulo, caracterizamos o objeto em análise e 

apresentamos os resultados referentes ao processo de vinculação. No capítulo Fala e 
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escrita, expomos os estudos de diversos autores sobre este tema, em seguida 

apresentamos os resultados. No capítulo A semântica verbal, mostramos a proposta de 

Halliday sobre predicação verbal, a seguir, exibimos os resultados. No capítulo 

seguinte, analisamos os sintagmas que são elaborados pela construção apositiva e 

apresentamos os resultados. No capítulo O cruzamento dos resultados referentes à 

modalidade, ao processo verbal e ao tipo de sintagma, mostramos os resultados 

obtidos com a utilização do programa CROSSTAB do pacote computacional VARBRUL. 

No capítulo O princípio de marcação, desenvolvemos o tema marcação que permeou a 

análise da posição do sintagma que é elaborado pela construção apositiva. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

1.1. Funcionalismo 

Nesta seção, procuraremos caracterizar o Funcionalismo. Para tal, tomamos como 

base os estudos de Nichols (1984), Neves (1997) e Martelotta & Áreas (2003).  

Segundo Nichols (1984), há três teorias da gramática: estrutural, formal e funcional.  

A gramática estrutural descreve estruturas gramaticais como fonemas, morfemas, 

relações sintáticas, relações entre cláusulas, constituintes, dependências, sentenças e, 

ocasionalmente, como ocorre com a tagmênica e a glossemática, textos e discursos.  

A gramática formal analisa o mesmo conjunto de fenômenos, buscando construir 

um modelo formal de linguagem, sendo que o modelo em si é o objeto da descrição e 

os fenômenos lingüísticos, o material no qual os argumentos são baseados.  

A gramática funcional alarga seu escopo para além dos fenômenos estruturais e, 

portanto, sua perspectiva é distinta. Analisa a estrutura gramatical, como as gramáticas 

estrutural e formal, mas também propõe a analise da situação de comunicação como 

um todo: o propósito do evento de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. Os 

funcionalistas sustentam que a situação comunicativa motiva, restringe, explica, 

determina a estrutura gramatical e que uma abordagem estrutural ou formal não é 

apenas limitada a dados artificiais, mas inadequada como análise estrutural. 

Na presente pesquisa, fazemos uma opção pela visão funcional da linguagem. 

Os termos funcionalismo e funcional apresentam sentidos similares em lingüística e 

em antropologia, entretanto, funcionalismo em lingüística é bastante diferente de 

funcionalismo em antropologia. Em lingüística, este termo combina certos avanços da 

gramática formal, da sociolingüística e da etnografia da comunicação e visa a abordar o 

hiato entre o estudo da linguagem e etnografia da comunicação. 
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De acordo com Nichols, há cinco possibilidades de emprego do termo função nos 

estudos funcionalistas:  

I – Função/interdependência leva em conta a inter-relação, a covariação.  

II – Função/propósito relaciona-se com o uso intencional da linguagem.  

III – Função/contexto diz respeito ao uso indexical da linguagem. Nesse sentido, 

a linguagem é um reflexo do contexto do ato de fala. Há dois subtipos para esse 

sentido: função/evento, cujas categorias se relacionam a papéis de fala, ao status dos 

participantes, entre outros; Função/ texto, cujas categorias relacionam-se à organização 

discursiva, à progressão da narrativa. 

IV – Função/relação refere-se à ligação de um elemento estrutural com uma 

unidade estrutural maior.  

V – Função/sentido relaciona-se com um significado, equivalendo ao termo 

sentido, especialmente quando sentido é tomado como os elementos pragmáticos de 

propósito e contexto.  

Segundo a autora, a palavra função não é utilizada em uma única concepção, 

mas sempre em consonância com outros significados como, por exemplo, 

função/contexto e função/propósito. 

Além disso, a autora postula que o termo função exibe três graus de 

interpretação teleológica. Em um nível mais teleológico do fim da escala, este termo 

tem uma leitura instrumental, a linguagem é usada no sentido de atingir um objetivo. 

Em um nível menos teleológico, o termo apresenta uma leitura indexical. Em um nível 

ainda menos teleológico, o termo pode ser usado como uma categoria da estrutura da 

gramática. 
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Na época desta publicação, a autora afirmou que não havia uma teoria funcionalista. 

Entretanto, hoje, já existem propostas bem desenvolvidas como as de Van Valin, Givón 

e Halliday que nos permitem afirmar a existência desta teoria. 

De acordo com Nichols, as exposições funcionalistas podem ser divididas em três 

posições: conservadoras, aquelas que reconhecem a inadequação do estrito 

formalismo ou estruturalismo, mas não propõem uma nova análise da estrutura 

lingüística; moderadas, as que não apenas apontam a inadequação das análises 

estrutural e formal, mas vão além, propondo uma análise funcionalista da estrutura; e 

extremas, as quais negam a realidade da estrutura pela estrutura. Nesta perspectiva, a 

estrutura codifica função e as regras são inteiramente baseadas em funções, dessa 

forma, não existem restrições sintáticas puras. 

No que concerne aos representantes do funcionalismo, estão entre os principais, 

segundo Martelotta & Áreas (2003), Charles Bally, Albert Sechehaye e Henri Frei da 

Escola de Genebra; Martinet e Jakobson herdeiros da Escola de Praga; Halliday da 

Escola de Londres e Dick da Escola Holandesa. Nos Estados Unidos, embora haja uma 

predominância formalista, o termo funcionalismo ganhou força com a publicação de 

“The origins of syntax in discourse: a case study of Tok Pisin relatives” (Sankoff & 

Brown, 1976). Em 1979, Givón, influenciado pelas descobertas de Sankoff publica 

“From discourse to syntax: grammar as processing strategy” texto no qual afirma que a 

sintaxe existe para desempenhar certa função. 

Um outro trabalho que procura caracterizar o funcionalismo é o de Neves (1997). 

A autora afirma que por gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da 

organização gramatical das línguas naturais a qual procura integrar-se em uma teoria 

global da interação social. Esta teoria entende a gramática como acessível às pressões 
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do uso e postula que o estudo da gramática deve priorizar as relações entre as 

unidades e as funções das unidades sobre seus limites e sua posição. 

 A gramática funcional considera a capacidade que os indivíduos têm não apenas 

de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas 

expressões de uma maneira interacionalmente satisfatória. 

  Quanto ao tratamento funcional da organização interna da linguagem, Neves 

afirma que o postulado da não-autonomia da gramática é um consenso entre os 

funcionalistas, já que esta não pode ser entendida sem referência a parâmetros como 

cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e 

variação, aquisição e evolução.  
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1. 1. 1.  O funcionalismo de Halliday  

 Existem muitas vertentes funcionalistas, nesta pesquisa, estamos priorizando a 

de Michael A. K. Halliday. 

Halliday (1994) explicita que todo texto – falado ou escrito – é entendido em um 

contexto de uso, é o uso que molda o sistema. Cada elemento na linguagem é 

explicado em referência à função no sistema lingüístico.  

 As línguas são organizadas em torno de dois tipos de “significados”: o 

“ideacional”, ou reflexivo, e o “interpessoal”, ou ativo. Esses componentes são 

chamados “metafunções”. Há um terceiro componente associado a esses, denominado 

“textual”. 

 O autor sustenta que a análise lingüística permite mostrar como e porque o texto 

significa aquilo que significa. A consecução deste objetivo requer, além da interpretação 

do texto, uma interpretação do contexto, da situação, da cultura e da sistemática 

relação entre texto e contexto. 

 Halliday ressalta a importância da gramática na análise lingüística. Explicita que 

um texto é uma unidade semântica, mas que os significados são realizados através de 

palavras, e que sem uma teoria das palavras, isto é, a gramática, não há como fazer 

uma interpretação explícita do texto. 

 De acordo com o autor, a gramática é “natural”. A relação existente entre o 

significado e a palavra não é uma relação arbitrária. Halliday exemplifica essa relação 

com o que ocorre no desenvolvimento da fala infantil para a adulta. Inicialmente, a 

criança possui referentes restritos, compartilhados com os pais, nesta fase a relação é 

arbitrária; posteriormente, a criança abandona estes referentes em favor da 
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comunidade, o sistema desenvolve-se e a relação deixa de ser arbitrária, caso 

contrário, a comunicação seria restrita a uma pequena extensão de significados.  

 Halliday postula que a relação entre semântica e gramática é simbólica. A 

palavra realiza o significado.  

 O autor explicita que não há um limite fixo para a gramática em termos de 

categoria, entretanto, afirma que, tradicionalmente, a gramática pára na sentença 

(segundo ele a sentença é a oração complexa). Halliday aponta que esta pode ser 

colocada como limite superior. De um lado, dentro deste limite, o relacionamento típico 

é construcional. De acordo com este lingüista, em uma visão funcional, gramática 

significa uma configuração orgânica de elementos em que cada um tem uma função 

particular com relação ao todo. Por outro lado, além desse limite, a norma são as 

formas de organização não-construcionais.  

O autor sustenta que cada língua tem seu próprio código semântico e que os 

lingüistas têm que dar conta do código. Segundo o autor, há uma relação entre código e 

cultura, mas só o sistema gramatical como um todo representa o código. Assim, para 

entender o código, é necessária uma visão de todo o sistema gramatical. 

 Halliday afirma que sua teoria funcional foi proposta a partir do inglês e que a 

aplicação desta a outras línguas deve ser feita de maneira equilibrada. Não nega as 

características universais de língua, mas explicita que essa universalidade tem de ser 

construída num nível bastante abstrato.  

A teoria explicitada em An Introductions to Functional Grammar (Halliday 1994) é 

uma teoria sistêmica que segue a tradição funcional européia. Ela é largamente 

baseada na teoria do sistema estrutural de Firth, mas deriva seus princípios abstratos 

de Hjelmslev e deve muitas idéias à Escola de Praga. 
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1. 2.  COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO 

A abordagem tradicional classifica as relações entre orações em termos de 

dependência e independência. Na caracterização destas, os gramáticos utilizam 

critérios que mesclam sintaxe e semântica. Muitas vezes, entretanto, deixam de 

explicitar de forma clara os critérios subjacentes à análise.   Observemos o que 

postulam Silveira Bueno (1964) Rocha Lima (1983), Kury (1996), Cunha (1985) e 

Bechara (1999) a respeito das relações entre orações. 

No que diz respeito à coordenação, Kury e Cunha relacionam sentido à função 

sintática. Segundo estes autores, orações independentes são aquelas que têm sentido 

completo. No que concerne à subordinação, os aludidos autores classificam como 

subordinadas as orações que dependem de uma oração principal e exercem nesta uma 

função sintática. 

Rocha Lima, ao definir coordenação entre orações relaciona período composto 

por coordenação a pensamento: 

A comunicação de um pensamento em sua integridade, pela 
sucessão de orações gramaticalmente independentes − eis o que 
constitui o período composto por coordenação.  
Exemplo: As senhoras casadas eram bonitas; porém Sofia 
primava entre todas [...] (ROCHA LIMA, 1983, p.230) 
 

Quanto à subordinação entre orações, utiliza-se de critérios formais: 

No período composto por subordinação, há uma oração principal, 
que traz presa a si como dependente, outra ou outras. 
Dependentes, porque cada uma tem seu papel como um dos 
termos da oração principal. (ROCHA LIMA, 1983:232)   

                                    
Já Silveira Bueno ao definir oração principal postula que esta corresponde ao 

pensamento integral: 

 [...] encerra o pensamento integral do período, do qual decorrem 
os demais. (SILVEIRA BUENO, 1964:411) 
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No que concerne à coordenação, o autor, assim como Kury e Cunha, define 

oração coordenada como oração de sentido próprio: 

[...] existe quando, sendo todas as orações de sentido próprio, 
não necessita uma das outras para que seja entendida. Não se 
dá isso com as subordinadas que, de tal modo dependem da 
principal, ao ponto de, sozinhas, não constituírem sentido perfeito. 
(SILVEIRA BUENO, 1964:411) 

                                                                             
Quanto a esta afirmação de Silveira Bueno a respeito das subordinadas, 

devemos observar o que nos diz Bechara:  

Oração principal nem sempre é a de sentido principal. – A 
oração principal é determinada pela relação sintática da outra 
dentro do período, não importando se o sentido que encerra é ou 
não aquele de que dependem as outras orações. 
No período: 
Se não chover, chegarei cedo 
a oração chegarei cedo é principal e se não chover é dependente 
porque esta exerce a função de adjunto adverbial de condição 
daquela. Se o nosso ponto de referência deixasse de ser a 
relação sintática (objeto de estudo da sintaxe) para ser o sentido, 
a oração se não chover passaria a ser aquela de que dependeria 
a declaração chegarei cedo. (BECHARA, 1999: 217) 

 
Bechara define as relações entre orações sob o aspecto formal: 

Oração independente é aquela que não exerce função sintática 
de outra a que se liga: Preparamo-nos para a viagem e partimos. 
O período é composto porque encerra duas orações: 1.ª) 
Preparamo-nos para a viagem; 2.ª) e partimos. [...] ambas 
reúnem em si todas as funções de que necessitam para se 
constituírem por si sós unidades do discurso.  
Oração dependente é aquela que exerce função sintática de outra 
e vale por um substantivo, adjetivo ou advérbio. A dependente é 
um termo sintático que tem a forma de oração. (BECHARA, 1999: 
216) 
 

Na Gramática da língua portuguesa (MIRA MATEUS et al, 2003), Matos analisa 

de maneira detalhada coordenação, subordinação e aposição. Distingue estas relações 

estabelecendo uma categorização baseada em critérios sintáticos e semânticos, afirma, 
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entretanto, que a distinção entre coordenação e subordinação é predominantemente de 

ordem formal. Vejamos o que a autora postula a respeito da coordenação: 

A coordenação é um processo de formação de unidades 
complexas. Caracteriza-se por combinar constituintes do mesmo 
nível categorial – núcleos ou constituintes plenamente expandidos, 
i.e., sintagmas ou frases – que desempenham as mesmas funções 
sintáticas e semânticas. (MIRA MATEUS et al, 2003: 551) 

 
A autora, entretanto, adverte que há casos de fronteira entre a coordenação e a 

subordinação em que ocorre uma disparidade de valor semântico entre os termos 

coordenados.  

Segundo Matos, a subordinação como a coordenação tem a propriedade de 

formar unidades complexas, entretanto, outros aspectos distinguem sintaticamente 

estes dois processos. A autora cita três propriedades que diferenciam coordenação de 

subordinação. Em primeiro lugar, a subordinação opera com unidades oracionais 

frásicas, enquanto a coordenação, com todos os tipos de categorias sintáticas.  

Em segundo lugar, na subordinação, a oração subordinada desempenha sempre 

na subordinante uma função sintática (sujeito, complemento direto, complemento 

preposicionado ou adjunto) e uma função temática (tema, adjunto de fim, de causa, de 

tempo, etc.). Na subordinação, há mais mobilidade dos constituintes oracionais do que 

na coordenação. Vejamos um exemplo de subordinação:  

 
(4) Ele vai ao restaurante quando não quer fazer o jantar.  
 
(4a) Quando não quer fazer o jantar, ele vai ao restaurante.                

(id., ibid., 552) 
 

Observemos o contraste em um exemplo de coordenação:  
 
(5) Eles partiram para o Algarve mas não foram de férias.  
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(5a)  * Mas não foram de férias, eles partiram para o Algarve.                

(MIRA MATEUS et al, 2003: 552) 
 

Matos afirma que a mobilidade dos constituintes é caracterizada pela gramática 

tradicional como uma propriedade da coordenação. Postula, entretanto, que isso só é 

possível devido a uma manipulação que consiste em não considerar, como parte 

integrante dos termos coordenados, os conectores coordenativos que os introduzem: 

 
(6) O João vai ao cinema mas a Maria vai ao concerto;  
 
(6a)  A Maria vai ao concerto mas o João vai ao cinema.                

(id., ibid., 554) 
 
De acordo com a autora, quando os termos coordenados não são nem 

semanticamente simétricos, nem formalmente independentes um do outro, estas 

manipulações tornam-se impossíveis, ou porque produzem resultados pragmaticamente 

anômalos, ou porque produzem construções mal-formadas. 

Segundo Matos, há estruturas de fronteira entre coordenação e subordinação. 

Muitas coordenações estabelecem nexos entre os elementos coordenados que, do 

ponto de vista semântico, se aproximam da relação entre subordinante e subordinada. 

A autora postula que frase do exemplo (7) é equivalente às explicitadas em (8). 

 
 (7) Está um dia quente, mas a criança tem frio. (id., ibid., 555) 
 
 (8)  Embora esteja um dia quente, a criança tem frio.                 

(id., ibid., 555) 
 
Entretanto, apesar do seu valor semântico de subordinação, a frase em (7) 

comporta-se formalmente como coordenação. Em primeiro lugar, nenhum dos seus 
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membros exibe a mobilidade característica das estruturas subordinadas 

correspondentes, como mostram os contrastes entre (9) e (10): 

 
(9) * Mas a criança tem frio, está um dia quente;                 

(MIRA MATEUS et al, 2003: 555) 
 
(10)  A criança tem frio embora esteja um dia quente. (id., ibid., 555) 
  
Em segundo lugar, os membros coordenados podem tipicamente ocorrer com 

autonomia em fragmentos distintos como mostra o exemplo (11), sem serem 

necessariamente interpretados como envolvendo o concurso de dois locutores distintos 

(A e B) para a realização de uma frase complexa formada por coordenação como no 

exemplo (12): 

(11)  A: Não como a sopa!  
B: E eu não te levo ao cinema!  
(MIRA MATEUS et al, 2003: 556) 
 

 
(12) A: A Maria não come a sopa ...  

B: E a mãe não a leva ao cinema. 
(id., ibid., 556) 
 

 
Já, na subordinação, apenas o segundo procedimento é possível, já que as 

subordinadas não podem repartir-se em fragmentos autônomos. Dessa forma, 

enquanto as frases do exemplo (13), paralelas as do exemplo (12), são possíveis, o 

exemplo (14), correlato de (11) é marginal. 

(13) A: Se Maria não come a sopa...  
B: A mãe não a leva ao cinema!  
(MIRA MATEUS et al, 2003: 556) 

 
(14) ?? A: Se não como a sopa!  

B: Eu não te levo ao cinema! 
(id., ibid., 556) 
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A autora distingue também aposição de coordenação. Matos define aposição da 

seguinte maneira: “a aposição é um processo que consiste em justapor a sintagmas ou 

frases outros sintagmas e frases, materializando-se a conexão entre essas unidades 

através da utilização de pausas e de uma entoação específica” (MIRA MATEUS et al, 

2003: 557). Apresenta os seguintes exemplos: 

(15)  O João, um amigo nosso, participou nessa expedição à Amazônia.                
(MIRA MATEUS et al, 2003: 557) 

 
(16)  A coroa sueca, disseram no telejornal, foi desvalorizada. (id., ibid., 557) 
 
(17)  O cometa Hale-Bopp, que tem propiciado um magnífico espetáculo, 

continua visível. (id., ibid., 557) 
 
 
A autora sustenta que, em qualquer destes casos, o aposto não pode ser 

substituído por um sintagma coordenado. Por outro lado, os seguintes exemplos 

mostram que a aposição é compatível com a coordenação, embora a presença da 

conjunção copulativa seja facultativa:  

(18) A Inglaterra, e talvez também a França, interveio no conflito armado nessa 
altura. (id., ibid., 557) 

 
(18a) A Inglaterra, talvez também a França, interveio no conflito aramado nessa 

altura. (id., ibid., 557) 
 
Entretanto, com base nos dados analisados nesta pesquisa, podemos afirmar 

que a aposição é um processo que vai muito além de uma justaposição. As estruturas 

apositivas organizam a informação no texto; realizam a relação semântica de 

elaboração; e, de acordo com o que nos explicita Nogueira (1999), apresentam um 

traço comum que é a natureza centrípeta. Além disso, segundo a autora, as condições 

de identidade referencial, funcional e categorial são propriedades de uma 

representação prototípica da aposição. 
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É necessário observar que, na Gramática da língua portuguesa (MIRA MATEUS 

et al, 2003), as orações adjetivas explicativas são denominadas como orações relativas 

apositivas. Nesta dissertação, entretanto, não consideramos tais orações como 

construções apositivas.  

É interessante mostrar o que postula Neves (1984a: 203) a respeito da distinção 

entre coordenação e aposição. A autora caracteriza a primeira pela condição de 

exterioridade sintática e a segunda por apresentar no segundo segmento uma 

retomada do primeiro.  

Em nossos dados, observamos algumas construções apositivas que estão na 

fronteira entre aposição e coordenação:  

 
 (19) E: E, na escola, você estuda algum idioma estrangeiro? 

F: Eu estudo dois idiomas estrangeiros: eu estudo o inglês e espanhol. 
(Falante 9. Amostra 00 (C)) 
 

Como podemos observar, o exemplo supracitado apresenta ambigüidade 

sintática.  

Com base na definição de Neves, o exemplo (19) poderia ser caracterizado 

como construção apositiva já que o segundo segmento apresenta uma retoma do 

primeiro. 
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1. 3. A proposta de Halliday para a análise das orações complexas 

Nesta seção, discorreremos sobre a proposição que Halliday (1994) apresenta 

para a análise das orações complexas. Para classificá-las, o autor lança mão de dois 

sistemas – sistema de interdependência e sistema lógico-semântico. 

De acordo com o sistema de interdependência, as orações complexas podem 

estar vinculadas por parataxe, hipotaxe e encaixamento2. A parataxe instancia uma 

relação entre termos de status igual, um iniciador e um continuador; a hipotaxe, por seu 

turno, uma relação entre um elemento dependente e o seu dominante.  

De acordo com o sistema lógico-semântico, Halliday agrupa as relações 

estabelecidas entre os termos e orações em dois tipos fundamentais: a projeção e a 

expansão.  

(1) A projeção ocorre quando uma oração se projeta por meio de outra que a 

apresenta como uma locução, uma idéia, ou um fato. Segundo Halliday, projeção é “a 

relação lógico-semântica entre orações que tem como função não uma representação 

direta da experiência (não-lingüística), mas a representação de uma representação 

(lingüística)” (HALLIDAY, 1994: 250). 

 (2) A expansão pode instanciar-se em uma elaboração, uma extensão ou um 

realce os quais considero a seguir: 

I. Na elaboração, uma oração elabora o significado de outra, 

reformulando-o, especificando-o, comentando-o ou apresentando 

exemplos. A elaboração pode referir-se à primeira oração como um todo 

ou somente a uma parte dela; 

                                                 
2 O encaixamento caracteriza-se pelo funcionamento da oração dentro da estrutura de 
um grupo.  Neste trabalho, entretanto, não investigaremos as orações encaixadas. 
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II. Na extensão, uma oração estende o significado de outra, 

acrescentando algum elemento novo; 

III. No realce (“enhancing”), uma oração realça o significado de outra, 

fornecendo algum traço circunstancial relativo a tempo, lugar, modo, 

causa ou condição.   

Do ponto de vista semântico, as construções apositivas analisadas representam 

uma elaboração. 

Halliday faz uma distinção entre elaboração por parataxe, elaboração por 

hipotaxe e elaboração por encaixamento. A elaboração por parataxe é subdividida em 

três tipos: exposição, exemplificação e elucidação (“clarification”). Segundo Halliday, 

exposição e exemplificação podem ser representadas como aposição entre orações. 

Na exposição 3, a segunda porção discursiva expõe, com outras palavras, a tese 

presente na primeira. Apresenta-a de outro ponto de vista, ou apenas reforça a 

mensagem:  

(20) That clock doesn’t go; it’s not working. (HALLIDAY, 1994: 226) 

           (Este relógio não anda; não está funcionando.) 

Na exemplificação 4, a segunda porção discursiva desenvolve a tese da 

primeira, tornando-a mais específica, sempre citando um exemplo: 

                                                 

3 Essa relação pode ser explicitada por expressões conjuntivas, por exemplo: “in other words” 

ou “that is to say; ou na escrita, “i. e.”. 

4 Nessa relação, as conjunções presentes são: “for example” , “for instance”, “in particular” ou, 

na escrita, “e.g.”. 
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(21)  We used to have races – we used to have relays. (HALLIDAY, 1994: 226) 

           (Nós costumávamos correr – nós praticávamos corrida de revezamento.) 

Na elucidação 5 (“clarification”) a segunda porção discursiva esclarece a tese da 

primeira oração: 

(22) Alice could only look puzzled: she was thinking of the pudding.                  
           (HALLIDAY, 1994: 226) 

(Alice parecia perplexa: ela estava pensando no pudim) 

Halliday sustenta que a maioria das orações que realiza a relação semântica de 

elaboração vem justaposta, entretanto, há aquelas que apresentam conjunções. 

Segundo Halliday as conjunções não são marcas estruturais da relação paratática; elas 

são mais coesivas do que estruturais.  

O autor admite que, na modalidade falada, é difícil decidir quando estas orações 

formam uma oração complexa ou não. Postula, contudo, que o modelo de entonação e 

a relação de elaboração podem ser um critério para defini-las. Na modalidade escrita, a 

aposição pode vir marcada pelo sinal de pontuação, “dois pontos”. Afirma, entretanto, 

que essa pontuação é recente e nunca é usada consistentemente. Por isso, as 

abreviações: “i.e.”, “e. g.” e “viz” foram, no inglês, primeiro introduzidas e ainda hoje 

continuam sendo usadas.  

 A elaboração por hipotaxe se manifesta nas orações adjetivas explicativas 

(“non-restrictive relative clause”).  

                                                 
5 Neste tipo, são comuns expressões como “in fact”, “actually”, “indeed”, “at least” ou, na   

escrita, as abreviações: “i.e.” e “viz”. 
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A elaboração por encaixamento é representada pelas orações adjetivas 

restritivas introduzidas por who, which, that ou por orações chamadas “contact clause” 

(ex.: he told em the tales he told.) (HALLIDAY, 1994: 243). 

 Do ponto de vista sintático, observamos que, nas construções apositivas 

analisadas, além da vinculação por parataxe, há também a vinculação por hipotaxe, 

caracterizada pela presença do morfema subordinador que como veremos na seção 

2.1.1. . 
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1. 4. Aposição 

1. 4. 1. As orações apositivas nas gramáticas tradicionais 

As orações apositivas são classificadas pela Gramática Tradicional como 

orações subordinadas substantivas. As substantivas são caracterizadas quanto à 

função que exercem. A título de exemplo, citem-se Cunha e Cintra (1985) e Kury 

(1995): 

As ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS vêm 
normalmente introduzidas pela CONJUNÇÃO INTEGRANTE que 
(às vezes, por se) e, segundo seu valor sintático, podem ser: [...]  
Apositivas, quando exercem função de aposto: 
É preciso que o pecador reconheça ao menos isto: que a Moral 
católica está certa e é irrepreensível.   (REZENDE apud Cunha e Cintra 
1985: 585) (CUNHA e CINTRA, 1985: 584-585) 

 
As orações subordinadas substantivas, segundo a função que 
desempenham no período, recebem a seguinte classificação: [...] 
Apositivas (exercem função de aposto) 
Não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que 
estava ali o pai do inventor das borboletas”. (ASSIS, apud Kury 1995: 
77) (KURY, 1995: 74-77) 
 

A afirmação de que as subordinadas substantivas vêm normalmente introduzidas 

pela conjunção integrante não se confirma nos dados encontrados nesta pesquisa, pois 

a maioria absoluta das construções apositivas analisadas não apresenta o morfema 

subordinador que. 

No que concerne ao aposto, estes gramáticos o definem como um termo de 

caráter substantivo que esclarece, resume ou explica um outro termo de valor nominal. 

Segundo Cunha e Cintra (1985) entre o aposto e o termo a que ele se refere há, em 

geral pausa, marcada por vírgula na escrita como, por exemplo: 

(23)  Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. 
 (NAMORA apud Cunha e Cintra, 1985:151) 
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Pode também não haver pausa entre o aposto e o termo a que ele se refere 

quando este é genérico, especificado ou individualizado pelo aposto como, por 

exemplo: A cidade de Lisboa. 
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1. 4. 2. A aposição sob a perspectiva funcional 

 Nesta seção, apresentaremos os trabalhos de Nogueira (1999) e Dias (2005a, 

2005b) a respeito do tema aposição. 

 Para categorizar aposição, Nogueira adota a perspectiva dos protótipos e 

estipula que a identificação das apositivas se faz a partir de três condições: identidade 

referencial, identidade funcional (na verdade, distribucional) e identidade categorial. 

Entretanto, a autora sustenta que “nenhuma dessas condições deva ser vista, por si 

mesma, como necessária para a existência de uma construção apositiva”. 

(NOGUEIRA,1999: 221). 

Quanto à identidade referencial ou correferência, Nogueira postula que, apesar 

de a correferencialidade ser apontada como propriedade central da aposição, ela não é 

condição necessária para que a estrutura seja dita apositiva. Muitas construções 

consideradas apositivas não apresentam correferencialidade como é o caso do aposto 

especificativo. Além disso, nem todas as expressões correferenciais são apositivas. 

Em nossos dados, observamos uma relação de correferencialidade entre o 

elemento elaborado presente na primeira unidade e a segunda unidade da construção 

apositiva, como por exemplo: 

(24) Continuemos com o exercício de descobrir as implicações culturais ou 
simbólicas da fusão, naquilo que Israel Klabin, ex-prefeito do Rio de 
Janeiro, bem definiu como sendo um dos “estupros políticos” sofridos 
pela cidade: deixar de ser a capital federal e ter sido “fusionada” ao 
“estado do Rio de Janeiro” a homonímia traindo, confundindo e 
acentuando poeticamente todas as diferenças entre as duas 
comunidades.  (O GLOBO 11-05-05) 
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Quanto à identidade funcional, segundo Nogueira, nos enunciados apositivos, a 

discussão sobre este tema passa por uma definição mais clara do que vem a ser 

atribuição e simetria:  

Quando gramáticos e lingüistas fazem uso da palavra atribuição 
para designar a relação entre elementos apositivos podem estar aludindo 
a uma propriedade semântica subjacente de atribuir qualidades, de modo 
a caracterizar o ser designado por um substantivo. As divergências 
teóricas surgem quando o emprego da palavra atribuição designa, na 
descrição da estrutura apositiva, um tipo de construção endocêntrica, 
formada por um núcleo e atributo (distinta da coordenação, em que há, 
pelo menos, dois núcleos.) É possível analisar como equifuncionais 
constituintes que, por fazerem parte de uma estrutura endocêntrica de 
atribuição, devem, por definição, ser vistos como exercendo diferentes 
papéis (núcleo e atributo)? (NOGUEIRA, 1999: 41) 

 
 Nogueira afirma que há necessidade de se distinguir função sintática de 

processo de construção. A autora emprega a palavra aposição como designativa de um 

tipo de processo de construção e não de uma função sintática. 

Nogueira sustenta que, para a maioria dos estudiosos deste tema, a existência 

de identidade funcional está relacionada à possibilidade de suprimir e de permutar itens 

sem causar prejuízos à oração resultante. Entretanto, a autora afirma que esta 

possibilidade não ocorre em diversas estruturas consideradas apositivas como neste 

exemplo citado por ela: 

(25) Razão cabia, portanto, a Paulo quando aos romanos dizia que nós todos, 
cristãos, somos as vergônteas do azambujo [...]  

 
(25a) Razão cabia, portanto, a Paulo quando aos romanos dizia que nós todos 

somos as vergônteas do azambujo [...] 
 
(25b)  * Razão cabia, portanto, a Paulo quando aos romanos dizia que cristãos 

somos as vergônteas do azambujo [...] 
 
(25c)  ? Razão cabia, portanto, a Paulo quando aos romanos dizia que cristãos, 

nós todos, somos as vergônteas do azambujo [...] (NOGUEIRA, 1999: 42) 
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A autora afirma que, na verdade estes testes estão relacionados a uma sintaxe 

distribucional. Refere-se a Tesnière (1976), para quem o substantivo nuclear e o 

substantivo em aposição são iguais, mas não idênticos. A autora afirma que a 

“igualdade” é entendida como distribucional, já que o substantivo nuclear é actante do 

verbo, enquanto o substantivo em aposição é apenas atributo desse substantivo 

nuclear. 

 De acordo com Nogueira, o teste de permuta e supressão não é uma condição 

necessária para identificar a aposição, mas este critério pode caracterizar uma 

construção como simétrica. Há construções consideradas apositivas que não 

apresentam simetria por não ser possível permutar os elementos opostos.    

No que concerne ao objeto desta pesquisa, Nogueira mostra uma “construção 

com dêitico+oração” (NOGUEIRA, 1999: 45), apresentada por Rodrigues (1989), que 

apresenta igualdade funcional e correferencialidade entre os elementos: 

(26) Esto me dijo: que me fuera.  
 
Segundo Nogueira, Rodrigues “destaca que os dois, dêitico e oração, não 

precisam vir juntos, e essa mobilidade deve-se ao valor fórico de pronomes como isto. 

Trata-se de um limite entre dêixis, coesão e aposição”. (NOGUEIRA,1999:45) 

Em nossos dados não foram encontradas ocorrências que atendam aos testes 

de supressão e permuta como podemos observar nas orações abaixo: 

(27) Só há um problema: ele é invencível porque não existe.                                  
   (O GLOBO 02-11-02) 
 
(28) Foi isso: ele quebrou o braço, sabe? (Falante 37, Amostra 80) 

 
(29) As denúncias que resultaram na demissão do ex-subchefe de Assuntos 

Parlamentares Waldomiro Diniz são gravíssimas. Devem ser apuradas até 
as últimas conseqüências. Mas um cuidado é preciso ter: o de não 
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permitir que o ocorrido contribua para golpear ainda mais a fé do brasileiro 
em seus partidos, líderes políticos e instituições.   (O GLOBO 19-02-04) 

 
 
Entretanto, conforme postula Nogueira, há construções que são consideradas 

apositivas, mas que não possuem equifuncionalidade.   

Quanto à identidade categorial, de modo geral, os estudiosos concordam que a 

aposição envolve elementos de natureza nominal. Entretanto, Nogueira postula que a 

natureza nominal e a identidade categorial entre os elementos não constituem 

condições necessárias para a existência de uma construção apositiva.  

 No que concerne às construções apositivas analisadas, observamos que elas 

não apresentam igualdade categorial, já que o segundo segmento é formado por uma 

ou mais orações e elabora um sintagma nominal ou um sintagma adverbial presente no 

primeiro segmento. 

 Para caracterizar a aposição, Nogueira remete-se a Meyer (1989). Segundo este 

autor há aposições centrais e aposições periféricas. Meyer valoriza os aspectos formais 

que dizem respeito ao grau de dependência estrutural entre os elementos em aposição. 

Afirma existirem aposições coordenativas e aposições subordinativas. As coordenativas 

são consideradas como centrais e as subordinativas, como periféricas. O autor propõe 

os seguintes critérios para identificação de aposições centrais: 1) a primeira unidade da 

aposição pode ser suprimida; 2) a segunda unidade da aposição pode ser suprimida; 3) 

as unidades da aposição podem ser permutadas. Quanto maior for o número de 

critérios preenchidos, mais próxima a construção estará da aposição central.  

 Segundo Nogueira, parece que as propriedades de suprimir e permutar 

elementos se aplicam a aposições centrais não pela existência de identidade estrutural 
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entre as unidades em aposição, mas pelo traço de equivalência semântica entre as 

unidades apositivas. 

Nogueira, tomando por base as propostas feitas por Quirk et al. (1985) e Meyer 

(1992), assume uma tipologia que considera as relações semânticas de equivalência 

(correferência e sinonímia), atribuição e inclusão. Considera as demais subclasses 

especificadas por esses estudiosos (reformulação, exemplificação, etc) como funções 

textual-discursivas da aposição. 

Quanto à relação de correferência, os elementos em aposição referem-se a uma 

mesma entidade que constitui o referente do discurso. Há a correferência estrita 

dependendo da extensão da relação entre o significado dos elementos e seus 

referentes no mundo externo. A autora cita como exemplo a seguinte oração:  

(30)  “Ainda não é chegada a minha hora”, disse Jesus nas bodas de Caná a 
Maria, sua mãe.  (NOGUEIRA, 1999: 58) 

 
 Há correferência na perspectiva do falante quando, mesmo que o primeiro item 

da aposição não seja adequado para a designação do referente pretendido, na situação 

em análise, o falante tem o propósito de referir-se a uma mesma realidade 

extralingüística, como podemos observar no exemplo abaixo: 

(31) Tal processo se verifica no curso da obra de todo grande artista, ou                
melhor, de todo artista autêntico, grande ou menor [...] 

            (id., ibid., 59)    
 
Quanto à relação de sinonímia, os elementos em aposição apresentam 

identidade semântica. A autora apresenta o seguinte exemplo:  

(32) Para o orador romano Cícero, por exemplo, “a cultura da razão”, o 
desenvolvimento das capacidades mentais, o trabalho intelectual, é uma 
inclinação natural do homem livre [...] (NOGUEIRA, 1999: 59)    
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 A relação sinonímica também pode ser expressa por dois elementos que, apesar 

de não terem o mesmo significado, no sentido de dicionário, para o falante são 

sinônimos. Segundo Nogueira, o falante usa a construção apositiva, para apresentar 

uma reformulação do que disse no primeiro elemento: 

(33) Iansan tinha ferido Nicolau, pra ela eu devia fazer uma obrigação, quer         
           dizer, uma promessa. (NOGUEIRA, 1999: 59) 

 
Quanto à relação de atribuição, há predicação em vez de equivalência. A autora 

sustenta que esta relação está em um nível mais baixo da escala semântica.  

Segundo Nogueira, a atribuição pode ser sintagmática como, por exemplo:  

(34) Maureen Bisilliat – uma excelente fotógrafa brasileira – filmou e fotografou      
          as tribos indígenas no Xingu. (id., ibid., 60)    
 

 Pode também ser oracional/frasal quando a segunda unidade refere-se não a 

outro sintagma nominal, mas à oração como um todo. De acordo com Nogueira, trata-

se de uma nominalização, em que a segunda unidade resume as idéias expressas na 

primeira e faz um comentário em relação a elas: 

(35) Portanto, a importância e o tamanho do país em nada influenciam a       
precedência dada a seus representantes diplomáticos: uma noção que     

           não podemos esquecer. (id., ibid., 61)    
 

 Quanto à relação de inclusão, esta pode ser referencial ou não. No que concerne 

à relação de inclusão não-referencial, ou hiponímica, o significado da segunda unidade 

está incluído dentro do significado mais genérico da primeira: 

(36) Antes de analisar o que denominamos o “domínio do interdisciplinar”,                      
talvez fosse conveniente fixar nossa terminologia e os conceitos vizinhos, 
tais como os de “disciplina”, “pluridisciplinaridade”, “multidisciplinaridade” e 
“transdiciplinaridade”.  (id., ibid., 61)    

 
 Nogueira, referindo-se a Lyons (1977: 309) apresenta também uma outra relação 

de inclusão não-referencial que pode ser criada a partir de um processo de modificação 
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sintagmática. Neste processo, a segunda unidade da aposição torna-se um hipônimo 

da primeira pelo acréscimo de modificadores: 

(37) [...] para que nunca mais permitamos que o sopro da insânia e da 
violência subversiva, dividindo tragicamente a Nação, nos leve às portas 
da falência e da ruína – a ruína e a falência melancólicas de um povo 
jovem que ainda não encontrou seu justo lugar na história da humanidade. 
(NOGUEIRA, 1999: 61) 

 
 No que concerne à relação de inclusão referencial, Nogueira postula que não há 

uma correspondência exata entre os referentes em aposição. Segundo a autora, a 

referência de uma das unidades está incluída na de outra. Esta relação ocorre, 

tipicamente, nas exemplificações e particularizações: 

(38)  Como, dos 113 bilhões que se demandam do Orçamento da União, cerca 
de 62 se originarão em fundos vinculados em lei – como o Fundo 
Rodoviário, o Fundo de Eletrificação, etc [...] (id., ibid., 62)    

 
 Nogueira afirma que, aplicando-se testes de supressão e permuta às 

construções com que foram exemplificadas as relações semânticas de identidade 

referencial, atribuição e inclusão, percebe-se que a relação de identidade referencial 

estrita encontra-se tipicamente codificada em aposições estruturalmente simétricas, ou 

seja, aposições cujas unidades apresentam a mesma capacidade de configuração 

distribucional, ambas pertencentes à categoria dos sintagmas nominais definidos: 

 

(39) “Ainda não é chegada a minha hora”, disse Jesus nas bodas de Caná a    
            Maria, sua mãe. 
 
(39a) [...], disse Jesus nas bodas de Caná a sua mãe. 
 
(39b) [...], disse Jesus nas bodas de Caná a Maria. 
 
(39c) [...], disse Jesus nas bodas de Caná a sua mãe, Maria.  

(NOGUEIRA, 1999: 63) 
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Por outro lado, a relação semântica de atribuição mostra-se assimétrica. Nesta 

relação, Nogueira distingue os papéis de fundamental e aposto. A autora sustenta que 

é possível a inversão da ordem, mas não a omissão do termo fundamental, sem que se 

alterem as condições referenciais da sentença original: 

(40) Maureen Bisilliat – uma excelente fotógrafa brasileira – filmou e fotografou             
           as tribos indígenas no Xingu.  
 
(40a) Uma excelente fotógrafa brasileira – Maureen Bisilliat – filmou e fotografou 

as tribos indígenas no Xingu. 
 
(40b) Maureen Bisilliat filmou e fotografou as tribos indígenas no Xingu. 
 
(40c)  Uma excelente fotógrafa brasileira filmou e fotografou as tribos indígenas 

no Xingu. (NOGUEIRA, 1999: 63) 
 
Ainda mais assimétrica, segundo Nogueira, é a relação de inclusão, referencial 

ou não referencial. A autora postula que, ao contrário do que acontece nas construções 

em que há identidade referencial ou semântica, em geral, nas aposições com relação 

de inclusão somente a segunda unidade pode ser suprimida, e são exigidos os 

indicadores como, tais como, em particular, sobretudo, em especial, etc: 

(41) Antes de analisar o que denominamos “o domínio do interdisciplinar”, 
talvez fosse conveniente fixar nossa terminologia e os conceitos vizinhos, 
tais como os de “disciplina”, “pluridisciplinaridade”, “multidisciplinaridade” e 
“transdisciplinaridade”.  

 
 (41a) Antes de analisar o que denominamos “o domínio do interdisciplinar”, 

talvez fosse conveniente fixar nossa terminologia e os conceitos vizinhos. 
 

 (41b) * Antes de analisar o que denominamos “o domínio do interdisciplinar”, 
talvez fosse conveniente fixar nossa terminologia e tais como os de 
“disciplina”, “pluridisciplinaridade”, “multidisciplinaridade” e 
“transdisciplinaridade”. 

 
 (41c) * Antes de analisar o que denominamos “o domínio do interdisciplinar”, 

talvez fosse conveniente fixar nossa terminologia e tais como os de 
“disciplina”, “pluridisciplinaridade”, “multidiciplinaridade” e 
“transdiciplinaridade”, os conceitos vizinhos,”. (NOGUEIRA, 1999: 63-64) 
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Nogueira postula que, no caso das particularizações, quando a segunda unidade 

da relação de inclusão é destacada como mais importante no conjunto, há, ainda 

restrições à inversão da ordem: 

(42) Só os mamíferos superiores, em particular os primatas, são capazes de 
usar o rosto para manifestar emoções ou sentimentos [...] 

(42a) * Só em particular os primatas são capazes de usar o rosto para 
manifestar emoções ou sentimentos [...] 

 
(42b) Só os mamíferos superiores são capazes de usar o rosto para 

manifestar emoções ou sentimentos [...] 
 
(42c) * Só em particular os primatas, os mamíferos superiores, são capazes 

de usar o rosto para manifestar emoções ou sentimentos [...] 
(NOGUERIA, 1999: 64) 

 
 A autora ressalta que todas essas relações semânticas – correferência, 

sinonímia, atribuição e inclusão – caracterizam-se pelo traço comum da natureza 

centrípeta.  

Nogueira apresenta a proposta de que as construções apositivas se definem não 

por um traço único, mas por um conjunto de traços. Segundo a autora, as aposições 

mais típicas exibem um maior número de traços característicos e podem ser 

consideradas como protótipo da categoria.  

A autora faz referência a Câmara Júnior (1986: 47), para quem a aposição é uma 

seqüência de natureza centrípeta (que gira em torno de um ser como o seu centro). 

Segundo Nogueira, tal natureza é o traço comum entre as diferentes construções 

apositivas. 

Considera como representação prototípica da aposição as construções 

semântico-funcionais simétricas que apresentam as condições de identidade 

referencial, funcional e categorial consideradas, em conjunto. Essas propriedades são 

evidenciadas através de testes de supressão e permuta que permitem avaliar em que 



 

 43

extensão há similaridade entre uma construção dita apositiva e a representação 

prototípica da aposição.  

 Mais especificamente relacionados ao objeto desta pesquisa estão os estudos de 

Dias (2005a, 2005b). A autora investiga as aposições constituídas por oração ou por 

orações.  

 Segundo Dias (2005a), a construção apositiva é constituída por duas unidades, a 

segunda das quais mantém uma relação de correferencialidade com um sintagma 

nominal ou um sintagma preposicionado presente na primeira unidade, bem como com 

toda a informação de oração ou orações anteriores que funcionam cataforicamente. A 

autora afirma que, em menor número estão as unidades apositivas que são 

introduzidas por conectores discursivos, ou seja, quer dizer, isto é, vale dizer e por 

exemplo.  

De acordo com Dias (2005b), a correferencialidade é analisada sob o prisma do 

locutor. Neste viés, esta relação se estabelece quando o locutor tem o propósito de se 

referir a uma mesma realidade extralingüística.    

Baseando-se na proposta de Meyer (1992), Dias aplica testes de supressão e 

permuta, como parâmetro para identificar uma aposição mais canônica em relação 

àquelas mais periféricas. Entretanto, esclarece que, como em seus dados são 

encontradas orações que estabelecem diferentes vínculos sintáticos como parataxe, 

hipotaxe e encaixamento, estes testes não resolvem a natureza estritamente sintática 

da unidade apositiva. 

Além desses vínculos sintáticos, a autora sustenta que há casos em que a 

aposição se realiza como unidade desgarrada como, por exemplo: 
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(43) De Cordovil até aqui. Porque tem que fazer uma baldeação. Eu tenho 
que vim- pego o ônibus na Brasil, venho até a central, não é? Da 
central, pego o metrô, venho até Botafogo, pego o quatrocentos e 
nove, venho até o ponto final, o resto, subo uns seiscentos metros a 
pé. (DIAS, 2005b) 

Na segunda unidade, todo o período está dizendo em outras palavras o que seja 

“Baldeação” para o falante. Dias postula que a unidade apositiva ocorre após uma 

pausa mais longa na fala. Sustenta que, neste exemplo, os critérios propostos por 

Meyer são satisfeitos, já que as unidades A e B são intercambiáveis. 

Dias (2005a) verifica algumas funções semântico-textuais, analisando seus 

dados a partir das propostas de Meyer (1992) e Nogueira (1999) a respeito destas 

funções. Segundo Dias (2005b), Meyer postula relações semânticas referenciais, como 

correferência, parte/todo, catafórica; ou não-referenciais, como sinonímica, hiponímica e 

atribuição. O autor reconhece subclasses semânticas, tais como identificação, 

exemplificação, particularização, paráfrase e auto-correção. Quanto à proposta de 

Nogueira, já descrita nesta seção, observamos que esta autora trata as subclasses 

semânticas citadas acima como funções textual-discursivas. Vejamos alguns exemplos 

apresentados por Dias: 

(44) O PMDB é um partido que “pega tudo”: busca qualquer eleitor e faz 
qualquer negócio para se manter no poder. (DIAS, 2005a) 

 Segundo a autora, há, neste exemplo, uma relação de correferencialidade entre 

a segunda unidade e o sintagma da primeira unidade.  

(45) M2: ta, mas Rdo2: aí ela ia alegar que nós ganhamos em 10 dias 2 mil 
reais 
Rte: eu nem tive pressa não, não é que (x) pressa não (xx) 
Rdo1: O problema deles não foram isso não. A casa deles tava num 
processo (por exemplo) a cozinha só podia ser rebaixada quando 
colocasse o azulejo. Mas eles ô::: pedreiro deles é um cara muito 
bom, mas lento. Mas nó também (xx) então nós saímos deixava uma 
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(frentezinha) de serviço maior pra você viabilizar, senão ce vai lá faz 
um negócio tem que ir embora, aí então nós deixávamos co-. Aí 
depois eu até concordei com ela, ela tinha pago mil reais e o serviço ainda 
tava por acabar[...] (id., ibid.) 

 
No exemplo acima, há uma relação todo-parte, o sintagma preposicionado “num 

processo” é expandido com o exemplo.  

De acordo com Dias, as unidades apositivas introduzidas pelo conector 

discursivo quer dizer expressam relações semântico-pragmáticas, tais como ressalva, 

retificação, avaliação, conclusão (arremate), causalidade, especificação, ratificação e 

contraste. Observemos um exemplo da relação semântico-pragmática de ressalva 

citado pela autora: 

(46)  L1 seu irmão gravou é ago::ra... de modo que isso é importante... agora é 
uma uma coisa curiosa o o o cantador do Tipo do Dimas e de Otacílio... 
porque eles são::...são cultos... eles não são incultos não... eles cantam os 
repentes deles fazendo referências culturais/ CLARO que eles não têm 
uma cultura filTRAda nem cristalizada...mas tem um bom verniz de cultura 
é uma coisa curiosa... não é não é poesia a poesia popular autêntica não 
quer dizer éh: éh:... se a gente considerar o povo como sendo inculto 
como sendo apenas apenas espontâneo (DIAS, 2005a) 

A seguir, com base nas propostas apresentadas nesta seção, mostraremos 

exemplos das relações semânticas que foram encontradas em nossos dados. Além da 

correferencialidade, na perspectiva do falante, temos a relação de sinonímia, todo/parte 

e a subclasse particularização: 

Correferencialidade: 

(47) E- Mas, dando um pulinho assim para um assunto mais- não sei se alegre, 
não é? Atualmente, mas (inint.) o seu time, Pitágoras? (rindo) Não. [Não é 
alegre não] e[não é alegre não?] Fluminense- é que [eu]- eu não sei muito.  
F- Não, (hes.) o Fluminense, sabe? (hes.) Atualmente ele está meio <pá>, 
meio caído. 
E- Como [assim]?  
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F- [Está] fugindo às raízes dele, não é? Estou até com medo, Roberto, 
estou até com medo. Eu vejo, sabe? Uma- eu tiro assim pelo Palmeiras, 
está?  
E- Palmeiras de São Paulo. 
F- São Paulo. Palmeiras era o- [era]- era- é, a verdade é- a palavra é 
essa: "era", não é? O verbo é esse. Palmeiras era uma puta organização 
não é? Uma tremenda sociedade, um lance assim que, por! cara, para 
derrubar o Palmeiras era um negócio forte. ("Eu tive") em São Paulo, pô! 
Sabe? O Santos fazia uma, sabe? Treinava a semana toda aí, sabe? O 
Corinthians, nossa senhora! A torcida toda tinha que estar lá para derrubar 
o Palmeiras. E hoje, qualquer time ganha do Palmeiras.                
(Falante 37, Amostra 80) 

 
Sinonímia: 

(48)     F- Porque a única coisa que não vai bem é o seguinte: que nós temos 
aqui [uma]- uma dificuldade muito grande [de]- de colocar (hes) a 
documentação (est) do bar em dia,(est)por ser local- (hes) por ser essa 
povoação assim, (est) entendeu? Então, os- as pessoas ricas (est) nos 
incomoda muito, sabe? Eles nos incomodam muito. Pelo fato da gente ser 
pobre, eles nos incomodam muito. De vez em quando eles estão nos 
denunciando, sabe? (est) Então, a gente tem condição de fazer uma 
documentação certa, para que eles não tenham [o]- [o]- o direito de 
interferir [no nosso movimento], entendeu? porque aqui é uma casa de 
negócio, mas você vê, é tranqüilo: você não vê bagunça,você não vê 
bebedeira, você não vê (hes) gente fazendo arruaças [nem]- (est)nem 
certos tipo de bagunça que a gente ver em muitos bares, não é? (est) aqui 
é [uma]- [uma]- é uma coisa praticamente familiar. (est) mas eles se 
incomodam com isso. (Falante 10, Amostra 80) 

 
Todo/parte 

(49) F: Faz. E pintura é que demora mais, leva mais de uma semana. Porque o 
cara tem que preparar o carro todinho, lixar, preparar a tinta, dar a massa, 
tirar os defeito que tem no carro, lixar de novo, preparar, depois pintar, dar 
uma mão primeiro, depois ainda tem o polimento, depois ainda tem a 
montagem do carro todo, entendeu? Porque uma pintura geral tira tudo: 
tira vidro, tira tudo. Pára-lama, tira tudo. Porque tem que pintar ele todo, 
por baixo-tudo. Então tem a montagem! E a montagem é a pior.         
(Falante 45, Amostra 80) 

Particularização: 

(50) Rômulo Monro, um dos meus fornecedores de histórias do futebol manda 
mais uma, dos anos 60:  
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“O Flu enfrentaria o Santos de Pelé, no Maracanã, e seu treinador, Elba 
de Pádua Lima, o Tim, velha raposa do futebol e ex-cracaço de bola, se 
dizia tranqüilo: 

— Vou mandar o Rei Zulu colar no Pelé — segredava aos jornalistas.  
 
Aos mais jovens, uma explicação: Rei Zulu era o apelido dado, pelo 
saudoso (e genial) cronista tricolor Nelson Rodrigues, ao cabeça-de-área 
Denílson, do Flu. Um ótimo jogador.  (O GLOBO 15-05-05) 

(51) Estão bem longe, portanto, do "Lulinha paz e amor" que venceu a eleição, 
e não podem, por fatores ideológicos, aceitar coalizões com partidos 
"burgueses" em nome da governabilidade. Por perfazerem quase um terço 
da bancada federal petista, darão mais problemas ao novo governo do que 
a oposição tradicional. Mas algo não pode ser esquecido: o voto de 
confiança foi dado a Lula, e não tanto a seu partido, que foi derrotado para 
os governos estaduais dos principais Estados (São Paulo, Rio, Minas, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará). Qualquer passo em 
falso será cobrado nas urnas daqui a quatro anos. (JB 01-11-02) 

(52) [...] O II Congresso Internacional Teológico Pastoral, com vasto programa 
executado fielmente, incluía questões como drogas, pobreza, sexualidade, 
direito da maternidade, filhos, evangelização do mundo. Na missa de 
enceramento, no Parque do Flamengo, (concelebraram 450 cardeais, 
arcebispos e bispos, e 1.250 sacerdotes. Participaram da cerimônia 
2.500.000 cristãos e pessoas de boa vontade, ocupando a metade dos 
1.200.000 metros quadrados do parque. 
Neste 5º aniversário cabe a grande pergunta: “Por que, diante de um 
benefício tão excepcional, chegamos à situação em que nos encontramos 
hoje? “ (O GLOBO 02-11-02) 

(53)    Deus oferece seu amparo. O homem aceita ou recusa essa oferta divina. 
É importante, neste aniversário, refletir sobre a nossa responsabilidade no 
aproveitamento da 2ª visita. E, a seguir, considerar um outro aspecto: 
Que fazer para pôr em prática esse favor extraordinário que Deus nos 
concedeu, através de tão significativo evento? (O GLOBO 02-11-02)  
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1.5. Metodologia  

1.5.1. Constituição dos corpora: 

A amostra é constituída por 386 (trezentas e oitenta e seis) ocorrências de 

construções apositivas presentes no acervo do Projeto de Estudos do Uso da Língua 

(PEUL), do Projeto Norma Lingüística Urbana Culta do Rio de Janeiro (NURC- RJ) e em 

textos escritos extraídos do Jornal do Brasil, de O Globo, do Extra e do Povo. Quanto 

ao material do PEUL, utilizamos Amostra 80, Amostra 00 (I) e Amostra 00 (C). Quanto 

ao do NURC-RJ, utilizamos Elocuções formais: aulas, conferências e palestras; 

Diálogos entre informante e documentador (DID), Diálogos entre dois informantes (D2), 

Década de 70 (onze inquéritos do tipo DID), Recontato década de 90 (onze novas 

gravações com os mesmos informantes da década de setenta) e Amostra 

complementar (dezesseis gravações com novos informantes).  

O material lingüístico de fala se distingue em dois aspectos: grau de escolaridade 

e grau de formalidade.  

Quanto ao PEUL, os informantes possuem baixa escolaridade e as entrevistas 

são mais informais. Neste projeto, os entrevistadores foram orientados para obter o 

maior grau de informalidade possível de seus entrevistados.  

Quanto ao NURC-RJ, os informantes possuem terceiro grau e o material deste 

projeto se distribui de acordo com estas três situações de fala: D2, DID e EF.  

O material de escrita é composto por textos basicamente opinativos e se 

distingue em duas perspectivas: grau de formalidade e direcionamento dos textos. 

Quanto aos jornais O GLOBO e JB, de um modo geral, exibem textos com um 

maior grau de formalidade, voltados para leitores das classes A e B, já os textos dos 
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jornais EXTRA e POVO, mostram um menor grau de formalidade e são direcionados a 

leitores das classes C e D.  

Cada corpus totaliza um número diferente de palavras, como podemos observar 

no quadro a seguir: 

Quadro 1. Número de palavras dos corpora. 

 
AMOSTRAS 

 
NÚMERO DE 
PALAVRAS 

 
PEUL: AMOSTRA 80, AMOSTRA OO (I) e 
AMOSTRA OO (C)  
 

 
994.809 

 
NURC-RJ: DID, D2, DÉC DE 70, 
RECOTATO DEC DE 90 e AMOSTRA 
COMPLEMENTAR. 
 

 
337.588 
 

 
EXTRA/POVO 

 
39.612 

 
JB/O GLOBO 

 
159.695 

 
Informações mais específicas serão oferecidas na seção 2.2.2. 
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1.5.2. O suporte metodológico 

A pesquisa desenvolvida buscou inspiração na Teoria Variacionista. Para realizar 

a análise quantitativa dos dados, utilizamos os programas MAKECELL e CROSSTAB 

do pacote computacional VARBRUL (Variable Rule Analysis). Não estimamos o peso 

relativo, já que a aposição não é uma variável lingüística estrito senso.   

Analisamos os dados a partir de variáveis que controlam o processo de 

vinculação: parataxe e hipotaxe; o tipo de verbo presente na primeira unidade da 

construção apositiva: material, mental, relacional, comportamental, existencial e dicendi; 

o tipo de sintagma que é elaborado pela construção apositiva: sintagmas nominais e 

sintagmas adverbiais com função catafórica e sintagmas nominais cujo núcleo é uma 

palavra de sentido genérico e posição do sintagma que é elaborado pela apositiva: pré-

verbal ou pós-verbal.  

Quanto ao tipo de sintagma elaborado pela construção apositiva, é importante 

ressaltar que os dividimos em dois grupos: um grupo inclui, basicamente, sintagmas 

cujo núcleo está passando por um processo de esvaziamento semântico: assim, o 

seguinte, coisa, pronomes demonstrativos e indefinidos; o outro grupo inclui sintagmas 

nominais encabeçados por palavras abstratas que estão sendo usadas numa acepção 

genérica tais como certeza, cuidado e problema.  

Neste estudo, focalizamos as diferenças entre as modalidades de fala e de 

escrita. Por facilidade de expressão, vamos nos referir a estas modalidades como 

variável dependente, conscientes de que elas não constituem uma variável. 
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1.5.2.1. Os grupos de fatores 

 Nesta pesquisa, utilizamos os seguintes grupos de fatores: 

1.  Modalidade (variável dependente)  

Modalidade de fala representada pelos dados extraídos das entrevistas do PEUL  

Modalidade de fala representada pelas ocorrências coletadas do acervo do 

NURC  

Modalidade de escrita representada pelos dados extraídos de textos dos jornais 

O GLOBO e JORNAL DO BRASIL  

Modalidade de escrita representada pelas ocorrências coletadas de textos dos 

jornais EXTRA e POVO  

2. Processo de vinculação 

Parataxe  

Hipotaxe  

3. Processo verbal 

Material  

Dicendi  

Mental  

Existencial  

Relacional  

Comportamental 

Outros – quando não há verbo na primeira unidade da construção apositiva  
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4. Tipo de sintagma elaborado pela segunda unidade da construção apositiva 

Sintagma com função catafórica  

Sintagma cujo núcleo é uma palavra de sentido genérico  

5. Posição do sintagma que é elaborado pela apositiva 

pós-verbal  

   pré-verbal  
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2. RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

2.1. Caracterização do objeto 

  O objeto em análise é formado por dois segmentos. O primeiro corresponde, 

normalmente, a uma oração, que apresenta um sintagma – um sintagma adverbial com 

função catafórica: “assim”; um sintagma nominal com função catafórica: “o seguinte”, 

“pronome demonstrativo ou indefinido”, “coisa” e um sintagma nominal cujo núcleo é 

uma “palavra de sentido genérico” – que é elaborado pelo segundo segmento. Este, por 

sua vez, pode apresentar-se como uma oração simples, uma oração complexa ou uma 

seqüência discursiva, como podemos observar nestes exemplos: 

 

(54) Então, muita da vez é preferível você estar por baixo e você se dá até 
melhor. Às vezes você (“faz”) até mais do que aquele que está com grana. 
Mas a verdade é essa: foi um dos bons Natal, certo?                
(Falante 07, Amostra 80) 

 
(55) E: Mas foi, assim, um buraco- 

F:Não, foi o seguinte: uma pequena elevação, pisei de lado, torci o pé, 
fratura. (Falante 07, Amostra 80) 

 
(56) Vale a pena transcrever o trecho em que o erro foi apontado: ''Nunca 

sentiram o cheiro fedido e repulsivo da carne humana queimada ou 
apodrecida. A guerra é um juízo final às avessas. Em vez de toda carne 
juntar-se aos ossos, no vale de Josué, ela vai se despregando deles, à 
força das bicadas dos abutres, pela ação desses lixeiros do universo que 
são os vermes e através de numerosos outros recursos de que a mãe-
natureza se serve para livrar-se do homem''.  (JB 19- 06-05) 

  
 
Quanto aos tipos de sintagmas elaborados pelo segundo segmento, serão 

analisados na seção 2.4.. 

 Do ponto de vista semântico, as apositivas representam uma elaboração, nos 

termos de Halliday (1994).  Na elaboração, a segunda oração não introduz um 

elemento novo, e sim faz uma melhor caracterização que se apresenta como uma 
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reformulação, uma reafirmação, um esclarecimento. A elaboração pode referir-se à 

primeira oração como um todo ou somente a uma parte dela: um ou mais constituintes. 

Outros autores como Mann & Thompson (1986) incluem outros cinco tipos de 

relações introduzidas pela elaboração: membro de um grupo; generalização; todo-parte; 

etapas de um processo e objeto-atributo.   

Do ponto de vista sintático, observamos que as construções apositivas podem 

instanciar-se quer por parataxe, quer por hipotaxe. 

Matthiessen e Thompson (1988), tomando como base a distinção que Halliday 

(1985) estabelece entre parataxe6, hipotaxe7 e encaixamento8, indagam-se em que 

medida as relações de parataxe e hipotaxe se verificam na estrutura retórica do texto e 

em que medida o texto lingüístico constitui uma representação dessa estrutura. 

Postulam a intervenção das funções discursivas para a definição das relações entre as 

orações. Segundo os autores, a elaboração é uma dessas relações retóricas. 

 

 

 

 

                                                 
 

6 Parataxe: coordenação, aposição e “quoting” (discurso direto) 
 
7 Hipotaxe: orações relativas não-restritivas, orações do discurso indireto e orações de realce 
(enhancing) denominadas orações adverbiais pela gramática tradicional. 
 
8 Encaixamento: adjetivas restritivas e orações completivas subjetivas ou objetivas. 
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2.1.1. O processo de vinculação 

 As construções apositivas podem se vincular quer pela presença de um morfema 

subordinador que, estabelecendo uma relação de hipotaxe: 

 
(57) F: Ah! Eu acho que (“sim”). Se todas fizessem assim, acho que todas aqui 

estavam morando em apartamento. (est) Porque (est) a tendência da 
favela é crescer. Como você vê: os barracos [de] – tábua estão sumindo! 
(est) Você só vê- daqui a pouco isso aqui vira uma selva de pedra (est) 
não é?  

 
 Então, eu acho (“o”) seguinte: que muitas mulheres se acomodam, sabe?  
 

(est) Por ter- por morar por – sabe? (hes) [se] –se acomoda aquilo ali: em 
ter um teto, em ter aquela comida e outras coisas, mas, naquela situação 
ali, tudo bem. (est) (Falante 10, Amostra 80) 
 

quer pela ausência  deste morfema, instanciando um processo de parataxe:  
 
 

(58) Estão bem longe, portanto, do "Lulinha paz e amor" que venceu a eleição, 
e não podem, por fatores ideológicos, aceitar coalizões com partidos 
"burgueses" em nome da governabilidade. Por perfazerem quase um terço 
da bancada federal petista, darão mais problemas ao novo governo do 
que a oposição tradicional.   Mas algo não pode ser esquecido: o voto de 
confiança foi dado a Lula, e não tanto a seu partido, que foi derrotado para 
os governos estaduais dos principais Estados (São Paulo, Rio, Minas, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará). Qualquer passo em 
falso será cobrado nas urnas daqui a quatro anos. (JB 01-11-02) 

 
 
 
 Apresentaremos a seguir a representação gráfica da distribuição dos processos 

de vinculação nas amostras representativas das modalidades de fala e de escrita. 
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Gráfico 1. Processo de vinculação  

NURC EXTRA/POVO0
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40
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Parataxe

Hipotaxe

 

O gráfico 1 aponta que a parataxe é a forma mais freqüente.  

Como vimos na seção 1.4.1., a tradição gramatical sustenta que as orações 

subordinadas substantivas, normalmente, vêm introduzidas pela conjunção integrante 

que, às vezes, por se. Além disso, os gramáticos citam, freqüentemente, como 

exemplos de orações apositivas aquelas vinculadas pela conjunção que.  Assim, 

esperávamos encontrar, nos dados de escrita, um número significativo de ocorrências 

da relação de hipotaxe e, nos dados de fala, um número expressivo de exemplos de 

parataxe, já que a modalidade de escrita é mais formal do que a de fala. Entretanto, 

como vimos, os dados parecem não referendar o que os gramáticos postulam. Na 

escrita, não houve ocorrências da relação de hipotaxe, as poucas ocorrências desta 

relação se deram na modalidade de fala, mais informal do que a escrita.   
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2.2. Fala e Escrita 

2.2.1. Fundamentação teórica 

Na presente pesquisa, propomo-nos investigar a instanciação da relação lógico-

semântica de elaboração (Halliday, 1994) como construções apositivas nas 

modalidades de fala e de escrita.  

Para o estudo dessas modalidades, baseamo-nos nas propostas de Chafe 

(1982), Biber (1988), Kato (1995), Marcuschi (2001) e Koch (2001). 

Até muito recentemente, as análises lingüísticas priorizavam a pesquisa da 

língua escrita em detrimento da investigação da língua falada. Biber (1988) mostra que, 

de modo geral, a fala é considerada assistemática e não representativa da verdadeira 

estrutura da linguagem. O autor destaca que esta visão é proeminente no paradigma 

gerativo transformacionalista. Sob esta perspectiva, a análise deve partir da gramática 

intuitiva, excluem-se do estudo erros de desempenho da “fala atual”, dialetos, variações 

de registro e traços lingüísticos cuja interpretação depende do contexto discursivo ou 

contexto situacional.  

Biber remete-se a Hymes (1974), para quem, da perspectiva da relevância, nem 

a fala, nem a escrita são primárias. Segundo este autor, fala e escrita são sistemas 

diferentes e, por isso, exigem análises cuidadosas.  

De acordo com a visão de Hymes, o ser humano, inicialmente, possui uma 

competência gramatical que inclui as áreas tradicionais de fonologia, sintaxe e 

semântica e, posteriormente, desenvolve um conhecimento chamado competência 

comunicativa que inclui entre outras a variação dialetal e a variação de registro, bem 

como o conhecimento de quando estas diferentes formas lingüísticas são apropriadas.  
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No que concerne à fala e à escrita, Chafe (1982) afirma que elas diferem uma da 

outra de diversas maneiras. Cita como exemplo trabalhos de vários lingüistas que 

tratam do assunto: Drieman (1962) descobriu que em textos escritos curtos, há longas 

palavras, mais adjetivos atributivos e um vocabulário mais variado; Devito (1966, 1967) 

postula que a língua escrita tem menos palavras que se referem ao falante, menos 

quantificadores, menos restrições e muitas abstrações; Harrell (1957) mostra que a 

língua escrita apresenta mais cláusulas subordinadas que a língua falada.  

Segundo Chafe, as diferenças entre fala e escrita decorrem da velocidade, do 

grau de interação e do estilo. 

Quanto à questão da velocidade, o autor mostra que a fala é mais rápida do que 

a escrita e é mais lenta do que a leitura. Ele postula que a fala é produzida em jatos 

algumas vezes chamados de unidade entonacional. Cada unidade entonacional 

corresponde a uma unidade de idéia. Segundo Chafe, as unidades entonacionais 

exibem um contorno entonacional coerente, são tipicamente limitadas por pausas e, na 

língua inglesa, setenta e cinco por cento (75%) dessas correspondem a orações. De 

acordo com o autor, quando escrevemos, nossos pensamentos têm tempo em 

abundância para se mover na frente de outros pensamentos; por outro lado, quando 

falamos, produzimos uma unidade de idéia em cada ocasião. Na escrita, temos tempo 

para moldar uma sucessão de idéias mais complexas, mais coerentes e mais 

integradas, o que não ocorre na fala. 

Quanto ao grau de interação, Chafe afirma que há, na fala, uma interação direta 

com os ouvintes, o que não ocorre na escrita. Observamos que esta afirmação era 

válida há vinte anos, entretanto, com o advento da Internet, talvez possamos asseverar 

que há, na escrita utilizada na rede, uma interação direta com o destinatário. 
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Quanto ao estilo, os textos de fala podem ser formais ou informais: uma 

conversa do dia-a-dia é informal, já uma conferência é formal. Na língua escrita, ocorre 

a mesma variação: uma carta pessoal é informal, já a escrita acadêmica é formal. 

Associadas a essas diferenças estão a fragmentação, a integração, a 

imparcialidade e o envolvimento. Chafe sustenta que a fala é fragmentada e que, nesta, 

há um maior envolvimento do falante. Já a escrita é mais integrada e mais imparcial.  

A fragmentação é caracterizada por orações sem conectivos ou ligadas por 

conjunções coordenativas. Não há, entretanto, consenso quanto a esta informação. 

Para Halliday (1977), a subordinação está associada à produção restrita característica 

da fala, quando há poucas oportunidades de elaborar o discurso através de escolhas 

lexicais precisas.  

A integração se distingue por traços que têm a função de empacotar a 

informação no texto. Segundo Chafe, no inglês, esses traços são os seguintes: 

nominalizações; nominalizações associadas à ocorrência de frases preposicionais 

introduzidas por of com o qual se expressa o sujeito ou o objeto da nominalização: 

Treatment of children; Development of proper names; particípios; adjetivos atributivos; 

frases ligadas por conjunções; seqüências de frases preposicionais; cláusulas 

complementos; cláusulas relativas.  

 O distanciamento é caracterizado por artifícios que permitem distanciar a 

linguagem do evento concreto, tais como: voz passiva e nominalizações.  

O envolvimento se distingue pelo uso de primeira e segunda pessoas; de 

processos mentais: “and I thought ... am I alive?”; de expressões coloquiais como: 

“well”, “I mean” e “you know”; de partículas enfáticas: “just” e “heally”; de expressões 

vagas e restrições: “and he started sort of circling” e de discurso direto.   
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No que concerne às construções apositivas, os dados nos revelam que, na 

modalidade de fala, caracterizada pelo envolvimento, é freqüente o uso de primeira e 

segunda pessoas, o uso de processos verbais - nos termos de Halliday (1994) - 

relacionais: “Mas, esse último agora, é o seguinte: [...].“(Falante 07, Amostra 80) e 

verbais: “E digo uma coisa para você: [...]“ (Falante 25, Amostra 80) e o uso de discurso 

direto: “Ela me disse assim: “está atendendo os fregueses!”. (Falante 10, Amostra 80) 

Já na modalidade escrita, caracterizada pelo distanciamento, o uso do tipo de verbo 

mental revela-se mais freqüente: “Tinha lido, por acaso, na mesma semana, uma 

queixa do Machado de Assis contra as chuvas de outono no Rio de Janeiro: [...] “(JB 

02-06-03).  

Biber (1988) toma como base teórica a proposta de Chafe (1982). Considera 

parâmetros como formal e informal, interativo e não interativo, coloquial e literário, 

restrito e elaborado como “dimensões” da variação lingüística.  

Em uma análise macroscópica da variação textual, Biber identifica as dimensões 

da variação entre textos e especifica as relações entre os gêneros no que diz respeito a 

essas dimensões. 

Sob a perspectiva de que em  cada modalidade há variações, Biber sustenta que 

a análise dos textos deve ser multidimensional e propõe seis dimensões da variação 

lingüística cada qual associada a aspectos formais. Em sua análise, são utilizados os 

seguintes gêneros textuais: imprensa (política, esportes, finanças, cultural e noticiário); 

editoriais (institucional, pessoal, cartas ao editor); documentos oficiais (documentos 

governamentais, relatos de fundações, relatos de indústrias, catálogos de faculdade e 

órgão de firma industrial); prosa acadêmica (ciências naturais, medicina, matemática, 

ciências sociais e comportamentais, ciência política, lei e educação, humanidades, 
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tecnologia e engenharia); radio difusão: (esportivos e não esportivos); fala espontânea: 

(causas em tribunais, conversa ao jantar, falas no parlamento); fala preparada 

(sermões, conferência universitária, causas em tribunais, discurso político e palestras 

populares).  

Dimensão I: “produção com envolvimento” versus “produção informacional”. O 

primeiro parâmetro é caracterizado pela interação, por um conteúdo generalizado e 

pela afetividade, já o segundo é marcado por uma alta densidade informacional e um 

conteúdo informacional preciso. Segundo Biber, nesta dimensão estão presentes traços 

das dimensões envolvimento/distanciamento, integração/fragmentação propostas por 

Chafe (1982).   

À produção informacional estão associados os seguintes traços: nomes, frases 

preposicionais, adjetivos atributivos, palavras extensas e vocabulário variado. A alta 

freqüência desses traços pode ser relacionada ao foco informacional e a uma 

cuidadosa integração da informação no texto. A grande ocorrência de nomes indica 

uma densidade de informação. A alta freqüência de frases preposicionais caracteriza a 

integração da informação no texto.  A presença freqüente de adjetivos atributivos é uma 

forma mais integrada de elaboração nominal do que adjetivos predicativos ou cláusulas 

relativas, já que empacotam a informação em poucas palavras e em poucas estruturas. 

O alto índice de palavras extensas e vocabulário variado sinaliza, além da densidade da 

informação, uma escolha lexical precisa. Biber se refere a Chafe e Danielewicz (1986) 

os quais postulam que a escolha lexical precisa é pouco usada na fala. Na escrita, há 

palavras mais longas e mais específicas, já, na fala, ocorrem palavras mais curtas e 

mais gerais. É necessário lembrar, entretanto, que há situações de fala em que é 
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necessária uma escolha lexical precisa como, por exemplo, a fala de um juiz em uma 

audiência. Assim, a precisão vocabular parece estar correlacionada ao gênero textual. 

À produção com envolvimento estão relacionados traços como verbos privados 

(ex. assume, believe e doubt), pronomes de primeira e segunda pessoa e tempo 

presente. Verbos privados são verbos que expressam atitudes, pensamentos e 

emoções. A presença deste tipo de verbo indica um estilo verbal em oposição ao estilo 

nominal. Pronomes de primeira e segunda pessoas marcam a interatividade. O tempo 

presente indica que a ação ocorre imediatamente. Na produção com envolvimento, 

foram encontrados quatro traços de subordinação: subordinação causal, sentenças 

relativas, orações WH e subordinação condicional.  

No que diz respeito a esta dimensão, os gêneros conversa face-a-face e 

conversa ao telefone representam um nível elevado de produção com envolvimento, os 

gêneros entrevistas e cartas pessoais estão em um nível intermediário, já os gêneros 

prosa acadêmica, documentos oficiais e reportagem impressa representam um nível 

elevado de produção informacional.  

Dimensão II: “narrativo” versus “não narrativo”. A esta dimensão estão 

associados traços como verbos no tempo passado, pronomes de terceira pessoa, 

aspecto verbal perfectivo, verbos públicos (ex. admit, assert e declare). Estes traços 

podem ser considerados como características da ação narrativa. Tempo passado e 

aspecto verbal perfectivo descrevem eventos passados. Pronomes de terceira pessoa 

indicam uma referência animada, tipicamente humana. Verbos públicos são 

características da fala reportada.  

Quanto a esta dimensão, os gêneros de ficção apresentam-se como 

representativos de um nível elevado de narratividade, já os gêneros prosa acadêmica, 
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documentos oficiais, cartas profissionais e radio difusão apresentam-se como 

representativos de um nível baixíssimo de narratividade.  

Dimensão III: “referência explícita” versus “referência dependente da situação”. 

De acordo com Biber, esta dimensão corresponde à distinção feita por Halliday entre a 

referência endofórica, explícita e elaborada e a referência exofórica, dependente da 

situação. Esta dimensão relaciona-se, principalmente, com os seguintes traços: orações 

relativas WH na posição de objeto, orações relativas WH na posição de sujeito, 

construções pied piping. As três formas de orações relativas WH podem ser 

consideradas como um artifício para tornar aquilo que se está dizendo mais explícito, 

elaborando a identificação do referente no texto. 

No que concerne a esta dimensão, os gêneros documentos oficiais e cartas 

profissionais representam um alto nível de referência explícita, enquanto radio difusão 

representa um nível baixíssimo desta característica. Os gêneros prosa acadêmica, 

religião e reportagem impressa apresentam um nível de intermediário para alto de 

referência explícita, já o gênero cartas pessoais representa um nível de intermediário 

para baixo de referência explícita.  

Dimensão IV: “expressão aberta da persuasão”. Esta dimensão marca o grau de 

persuasão da argumentação. Está associada a traços como modais de predição (p.ex.: 

I will go; I might do it), modais de necessidade (p. ex.: should), modais de possibilidade 

(p. ex.: can ou might), verbos suasivos (demand, command e instruct) e subordinação 

condicional. Modais de predição referem-se ao pronunciamento antecipado da 

ocorrência de algum evento. Modais de necessidade dizem respeito à obrigação de 

algum evento ocorrer. Modais de possibilidade referem-se à possibilidade de algum 

evento se realizar. Verbos suasivos implicam a intenção de realizar algum evento 
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futuro, enquanto subordinação condicional especifica as condições que são 

requisitadas para certos eventos ocorrerem em ordem. 

No que diz respeito a esta dimensão, os gêneros cartas profissionais e editoriais 

são classificados como representativos de um nível elevado de persuasão, já os 

gêneros radio difusão e reportagem impressa representam um baixo nível de 

persuasão.     

Dimensão V: “informação abstrata versus informação não abstrata”. Esta 

dimensão relaciona-se a traços como conjunções; passiva sem agente; orações 

adverbiais de particípio passado, passivas construídas com “by”; particípio passado, 

apagamentos WHIZ e certos tipos de subordinação adverbial. Discursos com uma alta 

freqüência de construções passivas apresentam, tipicamente, conteúdo abstrato e 

técnico e estilo formal. Segundo Biber, aparentemente, conjunções e subordinações 

adverbiais co-ocorrem com formas passivas, indicando as relações lógicas complexas 

entre orações que caracterizam o discurso abstrato. Biber sustenta que uma alta 

variedade lexical está em distribuição complementar com passivas e conjunções. Esta 

distribuição indica que o discurso técnico abstrato que é caracterizado por passivas e 

conjunções tem uma variedade lexical baixa. O discurso técnico usa um pequeno grupo 

de vocabulário técnico para referir-se a conceitos precisos. O autor remete-se a Grabe 

(1984a), para quem o discurso técnico apresenta uma baixa variedade lexical quando 

comparado a outros tipos de discursos informacionais.   

No que concerne a esta dimensão, os gêneros prosa acadêmica e documentos 

oficiais apresentam um alto nível de abstração, já os gêneros de ficção, cartas pessoais 

e conversação apresentam um baixo nível de abstração. 
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Dimensão VI: “elaboração informacional em tempo real”. A esta dimensão estão 

associados traços de subordinação como, por exemplo: that como complementos de 

verbos, that como complementos de adjetivos e orações relativas com that na posição 

de objeto. Além dos traços de subordinação, há um traço de coordenação frasal 

relevante para esta dimensão. Biber refere-se a Chafe (1982), para quem este traço é 

usado como um artifício para a expansão da idea unit e a integração informacional. 

Quanto a esta dimensão, os gêneros fala preparada, entrevistas e fala 

espontânea apresentam um alto nível de elaboração da informação em tempo real. 

Biber refere-se a alguns traços próprios do discurso acadêmico como, por 

exemplo, a freqüência de adjetivos cuja função seria indicar a qualificação ou 

possibilidade (e.g. possible explanation). Segundo o autor, entretanto, os traços 

próprios do discurso acadêmico não estão ainda suficientemente descritos para haver 

uma interpretação. 

Biber faz uma distinção entre discurso oral e discurso literário. Segundo ele, o 

discurso oral refere-se à linguagem produzida em situações próprias da fala, já o 

discurso literário diz respeito à linguagem produzida em situações tipicamente de 

escrita. Biber considera a dimensão I (produção informacional versus produção com 

envolvimento), a dimensão III (referência explícita versus referência dependente da 

situação) e a dimensão V (informação abstrata versus informação não abstrata) como 

dimensões do discurso oral e do discurso literário. O autor exemplifica que os pólos de 

cada uma dessas dimensões caracterizam respectivamente o texto acadêmico e a 

conversa face-a-face. De acordo com Biber, entretanto, essas três dimensões não 

possuem significado equivalente: cada uma é definida por um grupo diferente de co-

ocorrências de traços lingüísticos e cada uma define um grupo de relações entre os 
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gêneros. As dimensões “produção informacional versus produção com envolvimento”, 

“referência explícita versus referência dependente da situação” e “informação abstrata 

versus informação não abstrata” juntas mostram que não há uma única dimensão de 

oralidade versus literalidade. A noção de texto “oral” e a noção de texto “literário” que 

representam a típica fala e a típica escrita são construções multidimensionais.    

Biber distingue os gêneros de fala e de escrita. Ele sustenta que a dimensão II 

(narrativo versus não narrativo), a dimensão IV (expressão aberta da persuasão) e a 

dimensão VI (elaboração informacional em tempo real) definem relações entre os 

gêneros de fala e de escrita. Os pólos da dimensão II caracterizam de um lado os 

gêneros de ficção e, de outro lado, os gêneros que não são de ficção como, por 

exemplo: prosa acadêmica e documentos oficiais. Ambos os pólos são considerados 

“discurso literário”. Os pólos da dimensão IV não têm relação com o “discurso oral”, 

nem com o “discurso literário”, eles caracterizam, de um lado, cartas profissionais e 

editoriais e, de outro, reportagem impressa e radio difusão. Na dimensão VI, os gêneros 

prosa acadêmica e conversação face-a-face estão em um nível intermediário, enquanto 

palestras públicas e entrevistas apresentam um nível elevado de elaboração da 

informação em tempo real. 

Em uma análise microscópica da variação textual, Biber descreve os 

componentes da situação de fala e mostra um panorama das funções comunicativas 

realizadas pelos traços lingüísticos. 

Quanto à situação de fala, distingue oito componentes os quais citamos a seguir: 

I – O componente “papéis e características dos participantes” refere-se aos 

papéis comunicativos e às características de cada participante incluindo suas 

características pessoais, determinadas pelo grupo do qual faz parte. O autor distingue 
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três grupos de participantes: emissor (aquele que produz a mensagem), destinatário e 

ouvintes (aqueles que ouvem, mas não são destinatários). 

II – O componente “relações entre os participantes” diz respeito ao conhecimento 

de mundo e à cultura que cada participante possui. Refere-se também à extensão da 

interação. Este componente será influenciado pelo cenário físico e temporal e pelo 

objetivo da comunicação. 

III – O componente “cenário” refere-se aos diferentes aspectos físicos e 

temporais do contexto. 

IV – O componente “tópico” relaciona-se ao assunto da mensagem. Este 

componente é muito próximo do “objetivo”, ou seja, aquilo que os participantes esperam 

ou pretendem do evento comunicativo.  

V - O componente “avaliação social” diz respeito às atitudes dos participantes, 

com relação à avaliação cultural do conteúdo da mensagem em eventos comunicativos. 

VI – O componente “relação dos participantes com o texto” é a habilidade de os 

participantes interagirem com o texto. Chafe (1982) menciona que esta é uma das 

principais diferenças entre fala e escrita. 

VII – O componente “canal” é o meio de comunicação da mensagem, a forma de 

expressão.  

Quanto às funções lingüísticas, Biber afirma que elas estão associadas à noção 

de situação e distingue sete tipos de função as quais consideramos abaixo: 

I – A função ideacional dispõe sobre conteúdo proposicional ou referencial. 

II – A função textual pode referir-se à estrutura informacional e à coesão. A 

função textual relacionada à estrutura informacional diz respeito às estratégias usadas 

para empacotar o texto, incluindo marcas de foco, construções de tópico-comentário e 
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tema. A função textual relacionada à coesão refere-se às maneiras através das quais a 

sentença é referencialmente relatada como, por exemplo, o uso de referências 

pronominais.   

III – A função pessoal inclui as marcas do grupo ao qual o indivíduo pertence, 

estilo pessoal e as atitudes relacionadas ao evento comunicativo e ao conteúdo da 

mensagem.  

IV - A função interpessoal reporta-se ao relacionamento entre os participantes.  

V - A função contextual tem relação com a percepção da cena, com os aspectos 

físicos e temporais da comunicação e com o objetivo da comunicação.  

VI – A função de processamento refere-se à produção e compreensão no evento 

comunicativo.  

VII – A função estética é aquela que diz respeito às atitudes pessoais ou culturais 

do falante; inclui as prescrições gramaticais, bem como noções de “bom” estilo e efeito 

retórico. 

Um outro estudo relevante para esta pesquisa é o de Kato (1995). A autora 

sustenta que fala e escrita são parcialmente isomórficas e que as diferenças formais 

entre elas são acarretadas pelas condições de produção e de uso da linguagem como, 

por exemplo: a dependência contextual, o grau de planejamento, a submissão 

consciente às regras prescritivas da escrita.  

Para esta autora, a múltipla variação que ocorre dentro de cada modalidade está 

correlacionada a fatores como: grau de letramento; estágio de desenvolvimento 

lingüístico; grau de planejamento; gênero; registro e modalidade. 

A autora atribui fundamental importância ao nível de letramento. Remete-se a 

Brown para quem há dois tipos de fala: uma anterior à experiência da escrita e outra 
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posterior a essa experiência. Kato sustenta que a fala é influenciada pela escrita. Afirma 

que a fala-padrão é uma simulação da escrita. 

Quanto ao estágio de desenvolvimento lingüístico, Kato refere-se à comparação 

realizada por Givón entre a evolução histórica das línguas e a evolução lingüística 

individual. Tanto na primeira, como na segunda, as construções pragmáticas evoluem 

para construções regidas por organização sintática. Givón postula que essas 

características também podem ser usadas para diferenciar o registro informal, do 

registro formal.  Kato sustenta que, além do estágio de aquisição, a forma lingüística da 

fala é determinada também pelo planejamento verbal. Faz referência a Ochs (1979) que 

aponta as diferenças entre discurso relativamente não-planejado e discurso planejado. 

No discurso relativamente não planejado, há dependência contextual, uso de estruturas 

morfossintáticas adquiridas cedo, uso de repetição lexical e menos uso de variação de 

forma e conteúdo. No discurso planejado, há menor dependência contextual, mais uso 

de estruturas adquiridas tardiamente, menor uso de variação de forma e conteúdo. 

Quanto ao gênero, registro e modalidade, Kato mostra que, segundo Tannen 

(1982), as diferenças formais existem muito mais em função de gênero e registro do 

que em função das modalidades escrita e falada.  

Kato inter-relaciona modalidade, registro e norma, propõe diferentes níveis de 

formalidade e estabelece um continuum que vai da fala casual à escrita formal, 

passando pela fala formal e pela escrita casual.  

É também sob esta perspectiva que Koch (2001) critica a análise dicotômica das 

diferenças entre fala e escrita. Postula que as diferenças dicotômicas freqüentemente 

mencionadas entre fala e escrita como, por exemplo, fala contextualizada, escrita 

descontextualizada; fala implícita, escrita explícita; fala não planejada, escrita 
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planejada, foram estabelecidas tendo como parâmetro o ideal da escrita. Além disso, 

sustenta que nem todas as características são exclusivas de uma ou de outra 

modalidades. 

Koch sustenta que as seguintes características são próprias da fala: 

I – a fala é relativamente não-planejável. Segundo Koch, o não planejamento da 

fala decorre de sua natureza altamente interacional. 

II – o texto falado apresenta-se “em se fazendo”. O processo da construção é 

transparente. 

III – o fluxo discursivo da fala apresenta descontinuidades freqüentes. De acordo 

com a autora, essas descontinuidades são determinadas por uma série de fatores de 

ordem cognitivo-interacional. 

IV – o texto falado apresenta uma sintaxe característica, mas conforme consta 

em Marcuschi (1986) e Koch (1992,1997) a fala tem como pano de fundo a sintaxe 

geral da língua. 

V – a escrita é o resultado de um processo, já a fala é dinâmica. 

Postula ainda que em situações de interação face-a-face, o locutor não é o único 

responsável pela produção de seu discurso. Remete-se a Marcuschi (1986), para quem 

este tipo de interação é uma atividade de co-produção discursiva. Além disso, na 

interação ocorrem pressões de ordem pragmática. Segundo Koch, o locutor, em muitos 

casos, é obrigado a sobrepô-las às exigências da sintaxe. Assim, ocorrem no texto 

falado além de truncamentos, hesitações e correções; repetições, inserções e 

paráfrases, as quais têm justificativas pragmáticas. 

Passaremos para as propostas que Marcuschi (2001) faz sobre oralidade e 

letramento e sobre fala e escrita, o seu contraponto formal.  
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Até os anos 80, oralidade e escrita eram examinadas como opostas e, como já 

mencionamos nesta seção, predominava a noção da supremacia da escrita. 

Marcuschi sustenta que, atualmente, “predomina a posição de que se pode 

conceber oralidade e letramento como atividades interativas e complementares no 

contexto das práticas sociais e culturais”. (Marcuschi, 2001: 16) Segundo o autor, o 

objetivo central de sua investigação são os usos da língua, pois “o que determina a 

variação lingüística em todas as suas manifestações são os usos que fazemos da 

língua”. (Marcuschi, 2001) 

O autor faz uma distinção entre práticas sociais tais como oralidade e letramento 

e modalidades de uso da língua - fala e escrita. 

No que concerne à oralidade, postula que ela é uma prática social interativa para 

fins comunicativos e que se mostra sob vários gêneros textuais estabelecidos na 

realidade sonora. Ela vai desde uma execução menos formal até uma realização mais 

formal nos variados contextos de uso. 

No que concerne ao letramento, mostra que ele envolve as diferentes práticas de 

escrita na sociedade e que se caracteriza não só pelo uso formal da escrita adquirido 

na escola; mas também pelo conhecimento adquirido na sociedade, na medida em que 

inclui o indivíduo analfabeto, que é considerado  letrado, porque consegue reconhecer o 

valor do dinheiro e identificar o ônibus que deve tomar, por exemplo.  

No que concerne à fala, sustenta que ela é uma forma de produção textual-

discursiva para fins comunicativos na modalidade oral. A fala caracteriza-se pelo uso da 

língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos e, também, 

pelos aspectos prosódicos. Envolve, ainda, meios expressivos, tais como a 

gestualidade, os movimentos corporais e a mímica. 
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No que concerne à escrita, postula que ela é um modo de produção textual 

discursivo para fins comunicativos com certas especificidades materiais. A escrita 

caracteriza-se por sua constituição gráfica. Além disso, envolve também recursos de 

ordem pictória e outros. Na perspectiva de sua tecnologia, manifesta-se por unidades 

alfabéticas, ideogramas ou unidades iconográficas. 

Marcuschi afirma que esta primeira visão será ampliada para um viés que trata 

muito mais de processos e eventos do que de produtos.  

O autor apresenta, em seu estudo, a perspectiva das dicotomias, a tendência 

fenomenológica de caráter culturalista, a perspectiva variacionista e a visão sócio-

interacional. Nos restringiremos às duas últimas, porque a culturalista não é relevante 

para este estudo e a dicotômica, já foi referida nesta seção. 

No paradigma variacionista, não se fazem distinções dicotômicas ou 

caracterizações estanques, preocupam-se com regularidades e variações.  

Fala e escrita se apresentam, nesta perspectiva, segundo Marcuschi como: 

língua padrão             variedades não-padrão 

língua culta                 língua coloquial 

norma padrão             normas não-padrão 

Neste enfoque, analisam-se as variedades lingüísticas distintas, sem se postular 

uma distinção entre fala e escrita. Todas as variedades se submetem a algum tipo de 

norma. Os lingüistas que defendem esta perspectiva sustentam que a escolha da 

norma padrão é muito mais ideológica do que lingüística. 

 Na visão sociointeracionista, que, para Marcuschi, a rigor não forma um conjunto 

teórico sistemático e coerente, as relações entre fala e escrita são tratadas dentro da 

perspectiva dialógica. Nesta perspectiva, fala e escrita apresentam: 
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dialogicidade 

 usos estratégicos 

 funções interacionais 

 envolvimento 

 negociação 

 situacionalidade 

 coerência  

 dinamicidade 

Segundo o autor, apesar de este modelo perceber com maior clareza a língua 

como fenômeno interativo e dinâmico, voltado para as atividades dialógicas que 

marcam as características mais proeminentes da fala, nesta perspectiva, há um baixo 

potencial explicativo e descritivo dos fenômenos sintáticos e fonológicos da língua, bem 

como das estratégias de produção e compreensão textual. Marcuschi postula que se 

associe a proposta geral desta visão com a perspectiva variacionista e com os 

postulados da Análise da Conversação etnográfica combinados aos da Lingüística do 

Texto, para que se obtenham resultados mais seguros e com maior adequação 

empírica e teórica. 

 Marcuschi sustenta que a perspectiva interacionista estuda os processos de 

produção de sentido, analisando-os como situados em contextos sócio-historicamente 

caracterizados por atividades de negociação ou por processos inferenciais. Entende as 

categorias lingüísticas como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. 

Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. Dá 

relevância aos fenômenos cognitivos e processos de textualização na oralidade e na 
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escrita, que permitem a produção de coerência como uma atividade do leitor/ouvinte 

sobre o texto recebido. O autor se mostra como seguidor desta linha. 

 Em seu estudo, Marcuschi defende a hipótese de que “as diferenças entre fala e 

escrita se dão dentro de um continuum tipológico das práticas sociais de produção 

textual e não na relação dicotômica de dois pólos opostos”. (MARCUSCHI, 2001: 37). 

Assim, há um conjunto de variação linear como podemos ver neste gráfico apresentado 

pelo autor: 

 

Gráfico 2 Fala e escrita no contínuo dos gêneros textuais.  

            Gêneros da escrita 
           GE1, GE2...GEn       
 
                                                                                               GE1 
                                                                                                              ESCRITA 
                                GF1 
 
            FALA  
 
 
       Gêneros da fala  
       GF1, GF2...GFn 
 
 

Neste gráfico, fala e escrita são distribuídas em dois contínuos: na linha dos 

gêneros textuais (GF1, GF2...GFn e GE1, GE2...GEn); na linha das características 

específicas de cada modalidade. 

Marcuschi exemplifica as relações estabelecidas no gráfico da seguinte maneira: 

uma conversação espontânea, seria o GF1 e representaria uma espécie de protótipo da 

modalidade; segundo o autor, não é aconselhável compará-lo com um gênero escrito 

(GE), tal como GE1 que seria o protótipo da escrita, ele cita, como exemplo, uma 

conferência acadêmica em um congresso. 
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Os textos se entrecruzam sob muitos aspectos e algumas vezes constituem 

domínios mistos. Marcuschi mostra este entrecruzamento com o exemplo dos textos de 

noticiários televisivos que, em sua origem, são textos escritos, mas que chegam ao 

leitor oralmente. 

O autor sustenta que não é possível situar a oralidade e a escrita em sistemas 

lingüísticos diversos. Ambas são realizações de uma gramática única, mas que sob o 

prisma semiótico podem ter peculiaridades e diferenças consideráveis de sorte que a 

escrita não representa a fala. 

Este lingüista mostra a interpenetração dos gêneros a partir de postulados como 

meio e concepção. Segundo ele, a fala é de concepção oral e de meio sonoro, já a 

escrita é de concepção escrita e de meio gráfico. 

Marcuschi distribui, de acordo com o meio de produção e com a concepção 

discursiva, os gêneros textuais: conversação espontânea, artigo científico, notícia de 

televisão e entrevista publicada na Veja. Observemos esta distribuição: 

 
Quadro 2 Distribuição de quatro gêneros textuais de acordo com o meio de produção e a 
concepção discursiva. 
 
Gênero textual Meio de produção Concepção discursiva Domínio 
 Sonoro Gráfico        Oral Escrita  
Conversação espontânea  X  X  a 
Artigo científico  X  X d 
Notícia de TV X   X c 
      
Entrevista publicada na 
Veja 

 X X  b 

 

Segundo Marcuschi, os domínios “a” e “d” são prototípicos, enquanto os 

domínios “b” e “c” são mistos. Além disso, a produção e o meio são de modalidades 

diversas”. 
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TEXTOS 
ACADÊMICOS 

No gráfico seguinte, reproduzimos a representação que o autor faz do contínuo 

dos gêneros textuais na fala e na escrita.  

Gráfico 3 Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita. 
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Segundo Marcuschi, “O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona 

os textos de cada modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que 

determinam o contínuo das características que produzem as variações das estruturas 

textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade etc., que se dão num 

contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de contínuos 

sobrepostos” (MARCUSCHI, 2001:42). 

Neste estudo, está presente a noção de funcionamento da língua como fruto 

também das condições de produção. A concepção de língua do autor pressupõe um 

fenômeno heterogêneo, variável, histórico e social, indeterminado sob a ótica semântica 

e sintática e manifestado em situações de uso concretas como texto e discurso. 

Baseado nos pressupostos referidos em seu texto, Marcuschi conclui, postulando 

uma diferenciação gradual ou escalar da relação entre fala e escrita, diferenciação 

adotada em nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78

2.2.2. Os resultados estatísticos 

Após a leitura de todos os textos, obtivemos 386 (trezentas e oitenta e seis) 

ocorrências de construções apositivas distribuídas da seguinte maneira: 

Quadro 3. Número de ocorrências. 

 
AMOSTRAS 

 
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

 
PEUL: AMOSTRA 80, AMOSTRA OO (I) e AMOSTRA OO (C)  

 
190 

 
NURC-RJ: DID, D2, DÉC DE 70, RECONTATO DEC DE 90 e 
AMOSTRA COMPLEMENTAR. 

 
77 

 
EXTRA/POVO 

 
18 

 
JB/O GLOBO 

 
101 

 

Ao observarmos o número de ocorrências presentes no quadro acima, temos a 

impressão de que, na modalidade de fala, há mais construções apositivas do que na 

modalidade de escrita. Entretanto, se considerarmos o número de palavras de cada 

amostra, veremos que ocorre o contrário: 

Quadro 4. Número de ocorrências/ número de palavras. 

 
AMOSTRAS 

 
NÚMERO DE 
PALAVRAS 

 
NÚMERO DE 
 OCORRÊNCIAS 

 
PEUL: AMOSTRA 80, AMOSTRA OO (I) e 
AMOSTRA OO (C) 

 
994.809 

 
190 

 
NURC-RJ: DID, D2, DÉC DE 70, 
RECONTATO DEC DE 90 e AMOSTRA 
COMPLEMENTAR. 

 
337.588 
 

 
77 

 
EXTRA/POVO 

 
39.612 

 
18 

 
JB/O GLOBO 

 
159.695 

 
101 
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O cálculo do número de palavras foi realizado com o auxílio da ferramenta 

“contar palavras” do Microsoft Office 2000. Quanto às amostras do PEUL e do NURC, 

para obter uma maior precisão nos resultados, retiramos, antes de proceder ao cálculo, 

as perguntas do entrevistador, bem como os comentários relativos à transcrição. Assim, 

o número de palavras se refere apenas à fala do informante.  

No quadro apresentado a seguir, mostraremos a normalização9 do número de 

ocorrências de construções apositivas com base no número de palavras existentes no 

acervo do PEUL 995.000 (novecentas e noventa e cinco mil) palavras.  

Quadro 5. Normalização do número de ocorrências  

 
AMOSTRAS 

 
NÚMERO DE 
PALAVRAS 

 
NÚMERO PREDIZÍVEL DE 
 OCORRÊNCIAS 

  N % 

 
PEUL: AMOSTRA 80, AMOSTRA 
OO (I) e AMOSTRA OO (C)  
 

 
995.000 

  
190 

 

 
13 

 
NURC-RJ: DID, D2, DÉC DE 70, 
RECONTATO DEC DE 90 e 
AMOSTRA COMPLEMENTAR. 
 

 
995.000 
 

 
 

222 

 
15 

 
EXTRA/POVO 

 
995.000 

 
448 

 

 
30 

 
JB/O GLOBO 

 
995.000 

 
628 

 
42 

 

Como podemos observar no quadro 5, o acervo do NURC totaliza 345.000 

(trezentas e quarenta e cinco mil) palavras e 77 (setenta e sete) apositivas. Se este 

                                                 
9 A normalização do número de ocorrências foi realizada através da operação regra de    
  três. 
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acervo fosse formado por 995.000 (novecentas e noventa e cinco mil) palavras, a 

amostra se constituiria em 222 (duzentas e vinte e duas) construções apositivas.  

Os textos de O Globo e do JB totalizam 160.000 (cento e sessenta mil) palavras 

e 101 (cento e uma) construções apositivas. Se estes textos tivessem 995.000 

(novecentas e noventa e cinco mil) palavras teria aproximadamente 628 (seiscentas e 

vinte e oito) construções apositivas. 

Os textos do Extra e do Povo são formados por 40.000 (quarenta mil) palavras e 

18 (dezoito) construções apositivas. Caso este material tivesse 995.000 (novecentas e 

noventa e cinco mil) palavras teria aproximadamente 448 (quatrocentas e quarenta e 

oito) construções apositivas. 

Com esta normalização, constatamos que, se nos circunscrevemos à 

modalidade, observamos mais ocorrências de construções apositivas nos textos 

escritos; se nos concentramos no grau de formalidade, verificamos que, na escrita, o 

grau de formalidade é importante, já que as diferenças entre os textos do JB e de O 

GLOBO (42%) e do EXTRA e do POVO (30%) são acentuadas; e que, na fala, o grau 

de formalidade não tem influência, pois as distinções entre o material do PEUL (13%) e 

do NURC-RJ (15%) não são significativas.  
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2.3. A semântica verbal 

2.3.1. Fundamentação teórica 

Neste item, discorreremos a respeito do sistema da transitividade (HALLIDAY, 

1994). Este sistema interpreta o mundo da experiência em um grupo de processos 

controláveis. O autor volta sua atenção para a função experencial das orações. De 

acordo com ele, estas representam o modelo da experiência, isto é, nossa concepção 

de que a realidade é composta por processos. 

Segundo Halliday (1994), um processo apresenta três componentes: 

(i) o processo por si mesmo; 

(ii) os participantes do processo; 

(iii) as circunstâncias associadas ao processo 

Os processos podem ser: materiais, mentais, relacionais, comportamentais, 

verbais e existenciais. 

O autor sustenta que os processos materiais, mentais e relacionais são o 

alicerce da gramática vista como uma teoria da experiência; apresentam três tipos 

distintos de estrutura de configuração e são a maioria das nos textos,  por isso são os 

principais processos nas orações do inglês. Os demais processos - comportamentais, 

verbais e existenciais – são subsidiários.  

Quanto aos processos materiais, Halliday mostra que há sempre um ator (ser 

que desempenha a ação).  Em alguns casos, há também um segundo participante que 

é o objetivo do processo. 

O processo material é instanciado por verbos de ação.  

Quanto ao processo mental, o autor agrupa neste tipo as orações que 

expressam sentimento, pensamento ou percepção de um participante humano. 
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Neste processo, não há restrições semânticas quanto ao constituinte que 

expressa o que é sentido, percebido, pensado, o qual pode ser uma coisa ou um “fato”. 

No processo material, todo participante é uma “coisa”. Isto é um fenômeno de nossa 

experiência, incluindo nossa experiência ou nossa imaginação internas – alguma 

entidade (pessoa, criatura, objeto, instituição ou abstração), ou algum processo (ação, 

evento, qualidade, estado ou relação). Quaisquer destas “coisas” podem ser o objeto da 

consciência no processo mental; podemos dizer: Mary liked the gift, Tim knows the city, 

Jane saw the stars (HALLIDAY, 1994: 115). Nestas orações, the gift, the city, the stars 

são “coisas” que podem estar presentes também no processo material. Entretanto, 

também podemos dizer Mary was pleased that she’d got a present, Tim realized that he 

was in a big city, Jane saw that the stars had come out. (id., ibid., 115).  De acordo com 

o autor, nestes exemplos, o que é “sentido” não é uma coisa, mas um fato. Segundo 

Halliday o termo “fato” está sendo usado como um equivalente informal do termo 

metafenômeno. Um metafenômeno é algo construído como um participante de uma 

projeção, isto é, como um discurso indireto ou reportado, tipicamente na forma de uma 

oração introduzida por that se o modo é declarativo.  

O processo mental é exemplificado por verbos de cognição e de percepção. 

Quanto aos processos relacionais, Halliday afirma que o inglês opera com três 

tipos principais: 

I – Intensivo ‘x é a’ 

II – Circunstancial ‘x is at a’ (quando ‘is at’ significa ‘is at, in, on, for, with, about, 
along, etc.) 

 
III – possessivo ‘x possui a’ 
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Cada processo distingue-se de dois modos:  

(a) modo atributivo ‘a é um atributo de x’ 

(b) modo identificador ‘a é a identidade de x’ 

 

Quadro 6. Processos relacionais  

                      Modo: 

Tipo: 

 

(i) atributivo 

 

(ii) identificador 

 
(1) intensivo 

 
Sarah is wise  

 
Tom is the leader;  
the leader is Tom 

 
(2) circunstancial  

 
the fair is on a Tuesday 

 
tomorrow is the 10 th; 
the 10 is tomorrow 
 

 
(3) possessivo  

 
Peter has a piano 

 
the piano is Peter’s 
Peter’s is the piano; 
 

  

No que concerne aos processos relacionais intensivos, estes se caracterizam 

pela presença do verbo “be” e de dois grupos nominais. 

 Nas orações com processos intensivos no modo atributivo, uma qualidade é 

atribuída a uma entidade (carregador): ‘x é um membro da classe de a’. 

 Nas orações com processos intensivos no modo identificador, uma entidade está 

sendo usada para identificar outra: ‘x é identificado por a’, ou ‘a serve para definir a 

identidade de x’. 

 No que concerne aos processos relacionais circunstanciais, a relação entre os 

dois elementos é de tempo, lugar, modo, causa, companhia, papel, matéria ou ângulo.  

 No modo atributivo, o elemento circunstancial é um atributo que está sendo 

atribuído a alguma entidade; por exemplo, my story is about a poor shepherd boy 
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(HALLIDAY, 1994: 130). Este exemplo pode ser organizado semanticamente de duas 

formas: (a) uma na qual a circunstância é expressa na forma de atributo como em 

(about a poor shepherd boy) (id., ibid., 130); (b) a outra na qual a circunstância é 

expressa na forma de processo, por exemplo, my story concerns a poor shepherd boy. 

(id., ibid., 130) 

 No modo identificador, uma entidade está sendo associada à outra por traços de 

tempo ou lugar, etc. Cada relação é expressa (a) como um traço dos participantes: 

tomorrow is the tenth, ou (b) como traço do processo: the fair takes up the whole day. 

(id., ibid., 131) 

 No que concerne aos processos relacionais de posse, uma entidade possui 

outra.  

 No modo atributivo, a relação de posse pode ser expressa como atributo: 

“Peter’s” em the piano is Peter’s (id., ibid., 133), ou como processo: “has, belongs to” 

em Peter has a piano, the piano belongs to Peter (id., ibid., 133). 

 Se a relação é codificada como um atributo, ela toma a forma de um grupo 

nominal possessivo, por exemplo, “Peter’s”; a coisa possuída é o Carregador e o 

Possuidor é o Atributo.  Esta relação não é, de fato, distinta da relação das orações 

identificadoras. A oração “the piano is Peter’s” pode ser tanto atributiva - o piano é 

membro da classe das posses de Peter -; ou identificadora - o piano é identificado como 

pertencendo a Peter -. Entretanto, “Peter’s is the piano” pode ser apenas identificadora.   

 Se a relação de posse é codificada como um processo, há duas possibilidades: 

primeira, o possuidor é o Carregador e o possuído (possessed) é o Atributo, como em 

“Peter has a piano”. O autor esclarece que utiliza o termo possuído (possessed) para 

evitar a ambigüidade com a palavra possession à qual se refere a relação de posse; 
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segunda, o possuído é Carregador e o possuidor é um Atributo, como em “the piano 

belongs to Peter”. 

 No modo identificador, a relação de posse entre duas entidades, também, pode 

ser organizada de duas formas: (a) como um traço dos participantes: “the piano is 

Peter’s”, ou (b) como um traço do processo: “Peter owns the piano”                 

(HALLIDAY, 1994: 133).               

 (a) Nesta relação, os participantes personificam a noção de posse, um indicando 

a propriedade do possuidor, por exemplo, “Peter’s”; o outro, indicando a coisa possuída. 

 (b) Nesta relação, a relação de posse codifica um processo, tipicamente 

realizado pelo verbo “own”, como em “Peter owns the piano”. O autor elucida que o 

verbo “have” não é usado como um verbo indicador do estado de posse. 

 O processo relacional é representado por verbos que estabelecem atributos, 

identificação e posse entre duas entidades. 

 Quanto aos processos comportamentais, são processos, tipicamente humanos, 

psicológicos e de comportamento psicológico. Segundo Halliday, as fronteiras deste 

processo são indeterminadas, mas o autor apresenta os seguintes tipos: 

(i) [próximo do processo mental] processos de consciência representados como 
formas de comportamento: look, watch, stare, listen, think, worry, dream; 

 
(ii)  [próximo do processo verbal] processo verbal como comportamento: chatter, 

grumble, talk; 
 

(iii) processos psicológicos que manifestam estados de consciência: cry, laugh, 
smile, frown, sigh, snarl, whine; 

 
(iv) outros processos psicológicos: breathe, cough, faint, shit, yawn, sleep; 

 
(v) [próximo do processo material] posturas corporais e passatempos: sing, 

dance, lie (down), sit (up, down). 
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Quanto aos processos verbais, são relacionados à fala como podemos observar 

no seguinte exemplo: what did you say? – I said it’s noisy in here. (HALLIDAY,1994: 

140). Este processo é instanciado por verbos dicendi: dizer, afirmar, perguntar, indagar, 

responder, etc. 

Quanto aos processos existenciais, representam algo que existe ou acontece: 

there was a little guinea-pig, there seems to be a problem, has there been a phone 

call?, there isn’t enough time (id., ibid., 142). Segundo Halliday, as orações existenciais, 

tipicamente, apresentam o verbo “be”, que também caracteriza o processo relacional, 

entretanto, o verbo “be” relacional é atributivo ou identificador. No português, os verbos 

que exemplificam o processo existencial são verbos como haver, existir e, na linguagem 

informal, o verbo ter, que apresenta o sentido de existir. 
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2.3.2. Os resultados estatísticos 

Nos corpora analisados, observamos ocorrências de verbos mentais, dicendi, 

materiais, relacionais e existenciais, vejamos alguns exemplos: 

mentais  
 

(59)  F- Ih, rapaz! Assim eu- se eu fosse ("o") presidente, eu tinha muita coisa 
para fazer. Que eu ia ajudar todo mundo, não é? 
E- Que ele tem força, não é? 
F- Claro eu ia tentar ajudar todo mundo-  porque o presidente... Entenda 
uma coisa: o presidente, ele tem força e não tem. O presidente é 
mandado, rapaz! O presidente é mandado. O que ele faz é mandado, 
rapaz! Ele só praticante, ele só tem nome de presidente. Porque tem nego 
mais alto do que ele mandando nele, rapaz!  

           (Falante 25, Amostra 80)                                                                                           
 
verbais (verbos relacionados à fala)  
 

(60)  F: F- Ah! [Mas é mas já mas acho que médico tem mais facilidade para 
isso, sabe? Tem muito mais- ele pode (hesitação) receber um telefonema 
[não] não ser de cliente, dizer que vai ver o cliente e não é, não é isso? 
Como é que você vai sabe  se é cliente ou não é? E você [vai] vai poder 
prender o marido dentro de casa? Não, eu não. Eu nunca prendi, não ligo, 
me dou muito bem com Paulo no- nós não brigamos, já estamos casados 
há trinta e poucos ano, até já perdi a conta- (risos) (est) trinta e pouco. 
(rindo) Já perdi a conta (f) até. Mas eu me dou bem, a gente não briga 
assim (ruído) tem, às vezes, umas coisas que a gente não está de acordo, 
não é? Porque cada um [tem] (est) tem um modo de viver, de pensar, não 
é? mas não- briga séria assim, não tem não. agora, eu digo o seguinte: se 
eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho 
hoje, a experiência, não é mentalidade, não. (hes) A  experiência. Então, 
se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não me casaria com 
médico. Porque cada um tem um modo de viver, de pensar, não é? Mas 
não briga séria assim, não tem não. Agora, eu digo o seguinte: se eu 
tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a experiência, não é 
mentalidade, não. (hes) a experiência. Então se eu tivesse experiência 
que eu tenho hoje, eu não me casaria com médico.                
(Falante 47, Amostra 80) 

materiais  
 

(61) F: Faz. E pintura é que demora mais, leva mais de uma semana. Porque o 
cara tem que preparar o carro todinho, lixar, preparar a tinta, dar a massa, 
tirar os defeito que tem no carro, lixar de novo, preparar, depois pintar, dar 
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uma mão primeiro, depois ainda tem o polimento, depois ainda tem a 
montagem do carro todo, entendeu? Porque uma pintura geral tira tudo: 
tira vidro, tira tudo. Pára-lama, tira tudo.10 Porque tem que pintar ele todo, 
por baixo-tudo. Então tem a montagem! E a montagem é a pior.          
(Falante 45, Amostra 80) 

 
relacionais  
 

(62) D 
ela vai na feira? 
L 
bem... o negócio é o seguinte... quem faz feira aqui sou eu... ((risos)) 
D 
ah: então quer dizer... então o que o senhor faz... como é que o senhor 
transporta? (DID 112 – Inquérito 012 - Bobina 36, Projeto NURC) 

 
existenciais  

 
(63)  Por mais absurda que seja, uma lenda criada no ponto de convergência de 

tantos interesses heterogêneos é, a rigor, impossível de refutar. É mais 
forte que a realidade. “Lulinha Paz e Amor” é, sob todos os aspectos, 
invencível. 
Só há um problema: ele é invencível porque não existe.  Não existe e não 
pode vir a existir. A criatura publicitária de Duda Mendonça pode ao 
mesmo tempo cortar os impostos e elevar os salários, esvaziar os cofres 
públicos com o pagamento das dívidas e recheá-los de poupança interna, 
dar todas as terras ao MST sem desrespeitar a propriedade privada, impor 
a uniformidade cultural sem suprimir o pluralismo democrático, combater o 
narcotráfico sem pisar no calo de suas queridas Farc, alinhar-se com 
Castro e Chávez permanecendo amigo dos EUA. “Lulinha Paz e Amor” 
pode. Luiz Inácio da Silva, presidente eleito, não pode. Nenhum homem 
de carne e osso pode. 

           (O Globo 02-11-02)            
                                                                 
 É necessário ressaltar que há um número significativo de construções apositivas 

em que não há verbo no primeiro segmento: 

 
(64) A distribuição limitada de senhas para a perícia médica – muitos 

segurados que chegam de madrugada não são atendidos – é uma das 
queixas mais freqüentes, e a principal causa de surgir, periodicamente, 
gente que dorme em frente ao posto só para vender o privilegiado lugar na 

                                                 
10 Exemplo (49) reiterado. 
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fila, com atendimento garantido. O posto abriu às 8h e quase duas horas 
depois ainda não havia chegado nenhum funcionário graduado em 
condições de dar explicações sobre as queixas dos segurados, segundo o 
vigilante que fica na porta. No saguão de acesso, o cartaz: “Você pode 
fazer sua Previdência melhor”.  (JB 01-05-05) 

 

 No quadro 7 estão distribuídos os resultados referentes à correlação entre tipo 

de verbo e modalidade.  

Quadro 7. Correlação entre tipo de verbo e modalidade. 

 

Quanto aos verbos materiais, observamos uma maior freqüência deste tipo nas 

amostras do PEUL (67%).  

As ocorrências deste tipo de verbo nas amostras de escrita correspondem ao 

verbo “mandar” no sentido de enviar e-mails e histórias. 

  
Modalidade de fala 
representada pelas 
amostras do PEUL 
 

 
Modalidade de fala 
representada pelas 
amostras do NURC 

 
Modalidade de 
escrita 
representada pelas 
amostras extraídas 
dos jornais O 
GLOBO e JB 

 
Modalidade de 
escrita 
representada pelas 
amostras extraídas 
dos jornais EXTRA 
e POVO 

 
TOTAL 

  
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
Material 
 

 
14 

 
67 

 
1 

 
5 

 
3 

 
14 

 
3 

 
14 

 
21 

 
5 

 
Dicendi 
 

 
70 

 
65 

 
31 

 
29 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
107 

 
28 

 
Mental 
  

 
20 

 
22 

 
17 

 
19 

 
49 

 
55 

 
4 

 
4 

 
90 

 
23 

 
Existencial 
 

 
16 

 
47 

 
9 

 
26 

 
8 

 
24 

 
1 

 
3 

 
34 

 
9 

 
Relacional 
 

 
63 

 
57 

 
17 

 
15 

 
26 

 
23 

 
5 

 
5 

 
111 

 
29 

 
Outros 
 

 
7 

 
30 

 
2 

 
9 

 
11 

 
48 

 
3 

 
13 

 
23 

 
6 

 
Total 
 

 
190 

 
49 

 
77 

 
20 

 
101 

 
26 

 
18 

 
5 

 
386 
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(65) Os e-mails que estão chegando aqui são cada vez mais esquisitos. O 

leitor Alex Felipe, por exemplo, mandou este: "Eu concordo com a dona 
Rosângela quando diz que vocês gostam de deturpar as coisas. Vocês 
são muito tendenciosos. Faz-se do direito de ter um poder muito grande 
de manipular as pessoas. Mas Deus está vendo tudo isso, deixo para sua 
meditação: 'Não erreis. Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que 
o homem semear, isso também ceifará. “ (O GLOBO 20-10-02) 

 
 Quanto aos verbos dicendi, verificamos uma freqüência elevada nas amostras do 

PEUL (65%) e do NURC (29%). 

 Quanto aos verbos mentais, constatamos uma alta freqüência deste tipo na 

modalidade de escrita representada pelas amostras de O GLOBO e do JB (55%). 

 Quanto aos verbos existenciais, verificamos uma maior freqüência nos dados 

das amostras do PEUL (47%). 

 Quanto aos verbos relacionais, notamos uma maior freqüência nos dados 

presentes na modalidade de fala representada pelas amostras do PEUL (57%). 

 Quanto às construções apositivas que não apresentam verbo na primeira 

unidade, observamos um número expressivo de ocorrências nos textos de O GLOBO e 

do JB (48%). 

 Em uma leitura vertical da quadro 7, percebemos que, nos dados extraídos do 

PEUL, há um número elevado, em primeiro lugar, de verbos dicendi (70 ocorrências) e, 

em segundo lugar, de verbos relacionais (63 ocorrências). Os verbos materiais, 

existenciais e mentais apresentam baixa ocorrência neste material.  

 Nos dados coletados no acervo do NURC, destacam-se, primeiramente, assim 

como no PEUL, os verbos dicendi (31 ocorrências). Em segundo lugar, entretanto, 

estão em igualdade, os verbos mentais e relacionais (17 ocorrências de cada tipo). 

 Nos dados extraídos dos textos do EXTRA e do POVO, ocorre um maior número 
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de verbos relacionais (5 ocorrências) e, em segundo lugar, de verbos mentais (4 

ocorrências). 

 Nos dados coletados dos textos de O GLOBO e do JB, sobressaem verbos 

mentais (49 ocorrências) e, em segundo lugar, estão os verbos relacionais (26 

ocorrências). 

Com base nestes resultados, podemos concluir que os verbos relacionais 

mostram um número elevado de ocorrências tanto nos dados das amostras de fala, 

quanto nos dados das amostras de escrita. Já os verbos dicendi estão correlacionados 

ao fator modalidade, pois apresentam uma freqüência elevada nas ocorrências das 

amostras de fala e reduzida nas de escrita. Os verbos mentais estão relacionados ao 

fator grau de formalidade, pois apresentam freqüência elevada nos dados de escrita, 

principalmente, nos de O GLOBO e do JB e um número de ocorrências relevante nos 

dados coletados no acervo do NURC-RJ - amostras de fala que mostram um maior grau 

de formalidade, comparado às entrevistas do PEUL.  
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2.4. Tipo de sintagma que é elaborado pela construção apositiva 

2.4.1. Fundamentação teórica 

Nogueira (1999), ao caracterizar referenciação catafórica nas construções 

apositivas, postula que esta se assemelha “a um tipo particular de recategorização 

lexical explícita, isto é, de um tipo anáfora descrita por Apothéloz e Reichler-Béguelin 

(1995:248), em que o objeto de discurso designado por uma expressão referencial que 

não foi ainda categorizado, a não ser de forma vaga. Essa expressão especificaria tal 

objeto, batizando-o lexicalmente”. (NOGUEIRA, 1999: 89)  

A autora caracteriza esta referenciação como uma forma de organizar a 

informação, através da qual, no lugar de uma sinalização para trás, opta-se por 

preparar o ouvinte/leitor para a identificação de um elemento inicial mais genérico, 

empregado cataforicamente.  

Nogueira refere-se a Francis (1994:84), para quem as funções de antecipar e 

organizar, presentes nas expressões nominais que têm o papel de rótulo, podem ser 

vistas em termos de metafunções de Halliday (1985). Estas funções apresentam um 

significado ideacional, porque participam do processo de acumulação de informações 

no discurso; apresentam um significado interpessoal, porque a escolha lexical pode 

expressar uma avaliação do autor; e apresentam uma função textual, porque, sendo 

parte do rema da oração a que pertencem e foco de informação nova, apresentam 

caráter prospectivo, isto é, permanecem no desenvolvimento do argumento.  

Entretanto, quanto às construções apositivas que são objeto de nosso estudo, os 

dados nos revelam que, em sua maioria, trata-se de informação velha, como podemos 

observar nos seguintes exemplos: 
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(66) E- Mas você acha que a mulher deve, assim    porque por exemplo, não 
são todas as mulheres que trabalham, não é, Joana? 
F- E, não [são!] 
E- [Você] vê assim mesmo na favela, as mulheres não ajudam ao 
marido. Elas [ficam em casa!] 
F- [Ah, não!] É. [Isso é.]  
E- [Elas preferem] passar fome do que ir trabalhar! 
F- Isso! 
E-Você acha [que a mulher est ].  
F- [É!] [eu acho-]  
E- [Faz parte da] evolução [da mulher assim?]  
F- [Eu acho-] eu (hes) 
F- Como assim? Se referindo, assim, ao que eu [faço?] 
E- [A você, é.] 
F- Ah! Eu acho que ("sim"). Se todas fizessem assim, acho que todas 
aqui estavam morando em apartamento. (est) Porque (est)a tendência 
da favela é crescer. Como você vê: os barracos [de]- de tábua estão 
sumindo! (est) Você só vê- daqui a pouco isso aqui vira uma selva de 
pedra (est) não é? então, eu acho ("o") seguinte: que muitas mulheres 
se acomodam, sabe? (est) Por ter- por morar por- sabe? (hes)        
(Falante 10, Amostra 80) 
 

 
(67)     F: Grande, não era o vagão. É para dar para poder saber, tem esses 

vagões a Central tem, não é? Da Shell aqueles os tambores, não é? 
Sete mil litros, oito mil litro de combustível, e, boiando, foi e atacou lá. O 
pescador viu aquilo e, sabe, gente rude gente do mato viu aquilo, já 
ouvia gente falar, não é? É aquele negócio: ouviu o galo cantar, mas 
não sabia aonde, (riso) e comunicou. E dali foi comunicando, chegou às 
autoridades em Belém e de lá era a nossa bateria justamente que 
estava mais próximo dali, não é? Aí nós fomos lá, e era um um tambor 
desse. (Falante 46, Amostra 80) 

 
Verificamos também ocorrências que apresentam estrutura de tópico na segunda 

unidade da construção apositiva, como podemos ver o exemplo a seguir, o que 

corrobora nossa afirmação de que as construções apositivas, geralmente, trazem 

informação velha: 

 
(68)       E: E que que o senhor acha, assim, do casamento? 

F: Casamento é muito bom. Agora, o casamento é o seguinte: o 
casamento, muita gente se ilude com o casamento.                 
(Falante 07, Amostra 80) 
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Além disso, devemos nos lembrar de que as apositivas instanciam a relação 

semântica de elaboração, segundo a qual, a segunda oração não introduz um elemento 

novo, e sim faz uma melhor caracterização que se apresenta como uma reformulação, 

uma reafirmação, um esclarecimento. (HALLIDAY, 1994:225) 

Nogueira postula que as rotulações podem fazer-se mediante o emprego de 

nomes genéricos como coisa, fato e aspecto; de nomes de caráter metalingüístico ou 

metadiscursivo como acusação, resposta e apelo; de nomes relativos a atividades de 

uso da linguagem ou delas resultantes como explicação, descrição e comparação; de 

nomes relacionados a estados e processos cognitivos ou deles resultantes como 

atitude, convicção e doutrina; e de nomes de caráter metalingüístico propriamente dito 

como pergunta, termo e frase.  

Nesta pesquisa, consideramos a palavra coisa como distinta de palavras como 

aspecto e fato, porque os dados nos revelam que coisa é uma palavra que apresenta 

um significado bastante indefinido e que é usada, na modalidade falada, em inúmeros 

contextos. Já fato e aspecto são palavras usadas em uma concepção genérica, mas 

não têm o mesmo esvaziamento semântico de coisa. Como evidência, uma consulta ao 

dicionário revelou que, a palavra coisa, além de remeter a um conteúdo bastante 

específico, significando um objeto inanimado, pode exibir outros vinte significados, 

enquanto as palavras fato e aspecto mostram quatro e cinco, respectivamente, o que 

comprova o nosso ponto de vista de que a palavra coisa apresenta um sentido bastante 

indefinido. Além disso, essa consulta esclareceu que as palavras coisar e coiso, típicas 

do falar de Minas Gerais, já estão dicionarizadas. Vejamos seus significados: “coisar: 

palavra ônibus us. para suprimir um verbo que, por lapso ou ignorância, não ocorre na 

fala; são inúmeros os seus significados”; “coiso: indivíduo cujo nome não se sabe, não 
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conseguiu lembrar ou não se quer declinar”. (Houaiss, Antônio (1915-1999) e Vilar, 

Mauro de Salles (1939 -): 756). Assim, incluímos a palavra coisa em um grupo de 

sintagmas cujo núcleo é vazio de significado e apresenta uma forte carga catafórica tais 

como o seguinte, assim e isso.  

Quanto aos nomes aspecto e fato e aos demais nomes a que Nogueira se refere 

- nomes de caráter metalingüístico ou metadiscursivo; nomes relativos a atividades de 

uso da linguagem ou delas resultantes; nomes relacionados a estados e processos 

cognitivos ou deles resultantes; nomes de caráter metalingüístico propriamente dito - no 

presente estudo, optamos por considerá-los como palavras de sentido genérico, por 

serem palavras categorizadas apenas de forma vaga. Em nossa perspectiva, estas 

palavras não são, por si mesmas, catafóricas. A referenciação catafórica ocorre devido 

ao contexto no qual estas palavras estão inseridas, a fatores como o tempo verbal 

futuro e a presença do sinal de pontuação dois pontos.  
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2.4.2. Os resultados estatísticos 

 Os dados nos revelam que sintagmas com função catafórica - “o seguinte”, 

“coisa”, “pronomes demonstrativos e indefinidos” e “assim” – e sintagmas nominais 

encabeçados por “palavras de sentido genérico” são freqüentes nas construções 

apositivas. 

Gráfico 4. Freqüência dos sintagmas 
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As estruturas mais recorrentes de “o seguinte” incluem esta construção na 

posição posterior a verbos dicendi (ex. 69), materiais (ex. 70) e relacionais (ex. 71) e 

estruturas com “o seguinte” ligado a um sintagma nominal que aparece na posição pré-

verbal, o qual pode ser uma palavra como négocio (ex. 72) – palavra que, nestes 

contextos são vazias de significado – ou por palavras que não apresentam 

desbotamento semântico (ex. 73). 

(69)  F: [...] Paramos na parada Modelo para tomar um café. Nisso, tinha um 
balanço lá, o garoto foi lá, passou na frente do balanço, o balanço veio, 
abriu a cabeça do garoto, (est) cinco ponto na cabeça. Mas o pior não foi 
isso, (colocou um fricativo no inicio de “isso”) num lugar que eu não 
conhecia, nem sabia onde é que tinha pronto-socorro, nem nada. E 
procura daqui, procura dali, o pronto-socorro do meu lado e para mim 
encontrar foi uma dificuldade. Mas consegui, atenderam bem, fizeram o 
curativo no garoto: e o garoto não parava de chorar. O médico disse: “ó, o 
garoto está chorando (“ainda, mas”) 
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não é de dor não. Ele me disse o seguinte: que ele quer ir lá na piscina. 
Se não for para piscina, ele não para de chorar.O senhor entra lá e fala 
com ele”  (Falante 07, Amostra 80) 

 
(70) E- Sei. Por falar nisso, me falaram que tinha uma estátua também que 

desapareceu [dali.]  
F- [("Mas também")-] aqui desapareceu, mas ("foi um tal de")- agora, ele 
faz o seguinte: quando termina a festa, eles guardam na- eles levam. Só 
vem na época, você coloca ali outra vez, porque é de bronze. E sabe 
como é, bronze negro- a pessoas procuram- não é? (est) Infelizmente, o 
mal nosso do Brasil- se é os próprio ralos, aqueles de ferro, eles 
carregam. São- já ouviu- já viu <qu->- quantos buraco aí nessas ruas 
aqui? [] Tiraram- eles tiram os ferro. E faço idéia uma estátua de branze, 
não é isso? [] E aqui, a primeira roubaram, não é? Então, fizeram outra, 
mas, quando termina a festa, eles procuram levar ela [para- guarda, 
compreendeu?] É. 

 (Falante 32, Amostra 80) 
 
(71) F: [...] Meu pai era construtor eu ia para a obra com meu pai, comecei 

ajudar meu pai, pintava uma parede, pintava isso, pintava aquilo. Eu sei 
até assentar tijolo, botar cerâmica essas coisa assim, dentro duma casa, 
eu sei fazer. Trocar um cano d’água, (est) ver um fio, fazer uma instalação, 
colocar uma bucha numa parede, isso tudo eu sei fazer. Sabe, dentro de 
uma casa, tudo, eu faço, certo? Cimentar um chão, isso aí eu quebro o 
galho. Mas então, com meu pai não dava muito certo, porque o meu pai 
era uma pessoa, é muito boa, muito bacana, mas, filho com pai, 
geralmente na profissão, nunca dá certo. Então, não dava certo. Eu virei 
para o meu pai e disse: “Ó, meu pai, é o seguinte: a minha paixão mesmo 
não é trabalhar em obra. (latido) Eu adoro mecânica. O senhor me arranja 
uma oficina mecânica, onde eu possa aprender, que, aí eu dali eu sigo o 
meu destino. 

  (Falante 07, Amostra 80) 
 
(72) F: [...] Vamos dar o valor. Ora se aquilo botar [um] um salário mínimo, aí já 

ajuda que mínimo não vem. O salário máximo. Isso é que é não é nada de 
mínimo. O negócio é o seguinte: você- trabalha, que você terá mais. 
Pronto, está certo? Fez menos, ganha menos; trabalhou mais, tem mais, 
não é isso? É não. Nada disso vamos trabalhar, e aí dá para os outro. 
Escuta, vamos abrir estradas num lugar que possa fazer trilho de trem, 
porque o com o combustível está caro, vamos abrir estrada de ferro então, 
pra trazer – de lá, não é? (Falante 32, Amostra 80) 
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(73) E: E que que o senhor acha, assim, do casamento? 
F: Casamento é muito bom. Agora, o casamento é o seguinte: o 
casamento, muita gente se ilude com o casamento. Casamento não é só 
os primeiros dias, lua de mel, (“ todo mundo fala:”) lua-de-mel! Uma 
maravilha lua-de-mel! Não tem coisa melhor do que a lua-de-mel, mas 
depois vem a lua-de-fel, que é realmente a lua-de-mel, é: aturar os 
parente, que á a mãe da moça, o pai da moça a moça a mesma coisa, os 
parente- aí vem os filho, aturar isso, aquilo < papap bababa>, é isso aí- é 
o barato do casamento é isso aí, certo? Muita gente desiste no meio do 
caminho. Nem tem filho e desiste. Imagina quem tem!                 
(Falante 07, Amostra 80) 
 

 A palavra “coisa”, normalmente, vem antecedida por um artigo indefinido e co-

ocorre com verbos dicendi (ex. 74) e existenciais (ex.75) 

(74) F: Não, o melhor para mim no meu ponto de vista, eu gosto mais do opala. 
Eu gosto mais do opala. Mas tem o monza também é bonito, não é? É um 
carrão, não é? E tem esses carro novo  o Passat. Também é um carro 
bom! O Passat. O carro que eu não gosto é Fiat. Esse, eu não gosto 
mesmo. 
E: Por quê? 
F: (emitindo sons com a boca indicando negação) 
E digo uma coisa para você: eu, nem de graça, eu queria um carro 
daquele. Eu, no meu ponto de vista como mecânico, o material dele- 
mecânico dele é muito fraco. (Falante 25, Amostra 80) 

 
(75) I: Qual é o carro, assim, mais perigoso para uma pessoa assim, em termos 

assim, de ser frágil, [“o motor”]? 
F: [Não,] perigoso, todos eles são. (est) Carro, todos eles são perigoso. 
Isso depende muito da pessoa que está dirigindo, entendeu? Porque o 
carro tem uma coisa: a pessoa, quando entra dentro de um carro, ele 
tem que ser consciente, saber o que está fazendo.   Correr, isso é do de 
menos. Mas correr sabendo que está correndo, sabendo o que vai fazer. 
Tem pessoa que corre aí, não sabe! Está pensando que andar muito é 
bonito. (Falante 25, Amostra 80) 

  
 Embora as exemplificações das gramáticas tradicionais, consensualmente, 

incluam “pronomes demonstrativos e indefinidos”, os dados nos revelam que eles são 

escassos na fala e na escrita. Quanto ao tipo de verbo com que estes pronomes co-

ocorrem, observamos verbos relacionais para pronomes demonstrativos e uma 

ocorrência de verbo material com o pronome indefinido “tudo”. 
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(76) F: Em relação aos hospitais, a verba da CPMF não está sendo repassada 
para os hospitais, que a finalidade foi essa: arrecadá dinheiro da CPMF e 
passá para os hospitais e nada disso tá sendo feito, tão desviando para 
algum lugar o dinheiro. (Falante 26, Amostra 00 (c)) 

 
(77) F: Faz. E pintura é que demora mais, leva mais de uma semana. Porque o 

cara tem que preparar o carro todinho, lixar, preparar a tinta, dar a massa, 
tirar os defeito que tem no carro, lixar de novo, preparar, depois pintar, dar 
uma mão primeiro, depois ainda tem o polimento, depois ainda tem a 
montagem do carro todo, entendeu? Porque uma pintura geral tira tudo: 
tira vidro, tira tudo. Pára-lama, tira tudo. Porque tem que pintar ele todo, 
por baixo-tudo. Então tem a montagem! E a montagem é a pior.          
(Falante 45, Amostra 80) 

 
Nos corpora, a palavra “assim” é exclusiva das amostras de fala e co-ocorre, 

basicamente, com verbos dicendi (ex. 78) 

(78) [...] vamos voltar ao exemplo aqui da sala de aula...se eu dissesse..."a 
senhora tem o direito de sentar aqui na frente e ele não tem o direito de 
sentar aqui na frente..." proclamei esse direito...aí o rapaz da frente diz 
assim..."bom...está muito bem...professor...mas a questão é que eu não 
me conformo com essa...com essa sua interpretação...eu vou levar este 
caso...ao... diretor da faculdade..."  (EF/341 Inquérito 341 – bobina 114, 
Projeto NURC) 

As “palavras de sentido genérico” (ex. 79) apresentam um número expressivo de 

ocorrências nos textos que forneceram os dados representativos de escrita formal e 

informal. 

(79) O que mais angustiava é que o medo apresentava a consistência de uma 
assombração: não tinha forma nem som. Não se ouvia tiro, grito ou 
correria, nada. Só a sua pesada e invisível presença. Se o fruto de uma 
amendoeira caísse sobre o capô de um carro, o pânico se alastraria. Era 
aquela sensação tão bem definida por Guimarães Rosa: "O medo é uma 
pressão que vem de todos os lados". (O GLOBO 05-10-02) 

 

No quadro 8, serão apresentados os resultados referentes à correlação feita entre 

o tipo de sintagma e modalidade.  
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Quadro 8. Resultados referentes à correlação entre o tipo de sintagma e modalidade. 

 

Quanto ao grupo sintagmas com função catafórica, constatamos uma freqüência 

elevada deste tipo na modalidade de fala representada pelas amostras extraídas do 

PEUL (66%) e do NURC (28%).  

 Quanto ao grupo sintagmas cujo núcleo é uma palavra de sentido genérico, 

verificamos uma alta freqüência deste tipo na modalidade de escrita representada pelas 

amostras extraídas dos jornais O GLOBO e JORNAL DO BRASIL (68%); EXTRA e 

POVO (11%, representando 14 ocorrências em 18). 

 Concluímos que, no que concerne às construções apositivas, na modalidade de 

escrita, há uma maior freqüência de sintagmas cujo núcleo é uma palavra de sentido 

genérico e que, na modalidade de fala, há uma freqüência elevada para sintagmas com 

função catafórica. Esta distribuição pode ser explicada pelo maior grau de formalidade 

da escrita. 
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2.5. Cruzamento dos resultados 

 Nos quadros abaixo, exibiremos os resultados obtidos com a utilização do 

programa CROSSTAB do pacote computacional VARBRUL. Servimo-nos deste 

programa com o intuito de cruzar os resultados referentes aos fatores que se 

demonstraram mais significativos - modalidade, tipo de verbo e tipo de sintagma. 

Quadro 9. CROSSTAB tipo de verbo dicendi, tipo de sintagma e modalidade. 

 

 

 

 

 O quadro 9 mostra que os verbos dicendi estão relacionados à variável 

modalidade. Na amostra do PEUL, há 70 ocorrências; no acervo do NURC, 31; nos 

textos do EXTRA e do POVO, 2; e no JB e em O GLOBO, 4. Além disso, podemos 

verificar que estes verbos estão relacionados, freqüentemente, com sintagmas que 

apresentam função catafórica: das 70 ocorrências deste verbo no PEUL, 69 co-ocorrem 

com este tipo de sintagma e, no NURC, todos os verbos dicendi encontrados 

relacionam-se com sintagmas que apresentam função catafórica (31). 

Quadro 10. CROSSTAB tipo de verbo mental, tipo de sintagma e modalidade. 

 

 

 

 

Tipo de verbo: 
dicendi 
 

Palavra 
genérica

% Sintagma 
catafórico

% Total % 

PEUL 1 17 69 68 70 65 
NURC 0 0 31 31 31 29 
EXTRA/POVO 1 17 1 1 2 2 
O GLOBO/JB 4 66 0 0 4 4 
Total 6  101  107  

Tipo de verbo: 
mental 

Palavra 
genérica

 
% 

Sintagma 
catafórico

 
% 

 
Total 

 
% 

PEUL 3 5 17 47 20 22 
NURC 2 4 15 41 17 19 
EXTRA/POVO 2 4 2 6 4 4 
O GLOBO/JB 47 87 2 6 49 55 
Total 54  36  90  
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 Como vimos na seção 2.3.2., os verbos mentais estão relacionados ao fator grau 

de formalidade, apresentando freqüência elevada nos dados de escrita: O GLOBO/JB 

(49/101) e EXTRA/POVO (4/18); e um número significativo de ocorrências nos dados 

coletados do acervo do NURC (17/77), sendo que nas amostras do PEUL são 20 

ocorrências em 190.  

O quadro 10 mostra que este tipo de verbo pode co-ocorrer com todos os tipos 

de sintagmas. Nos acervos representativos da modalidade de fala, há mais ocorrências 

com sintagmas que apresentam função catafórica, 17 no PEUL e 15 no NURC. Já nas 

amostras coletadas dos textos de O GLOBO/JB, os verbos mentais co-ocorrem mais 

freqüentemente com sintagmas nominais encabeçados por palavra de sentido genérico 

(47/49) e naquelas do EXTRA/POVO, há duas ocorrências de cada tipo de sintagma.  

Quadro 11. CROSSTAB verbo relacional, tipo de sintagma e modalidade. 

 

 

 

 

 Como já havíamos constatado na seção 2.3.2., os verbos relacionais mostram 

um número elevado de ocorrências em todas as amostras.  

Quanto ao tipo de sintagma, podemos observar, no quadro 11, que estes verbos 

estão relacionados, freqüentemente, de um modo geral, tanto com sintagmas que 

apresentam função catafórica quanto com sintagmas cujo núcleo é uma palavra 

genérica, embora apresentem algumas especificidades segundo o veículo: no NURC 

Tipo de verbo: 
relacional 
 

Palavra 
genérica

% Sintagma 
catafórico

%  
Total 

% 

PEUL 11 33 52 67 63 57 
NURC 0 0 17 22 17 15 
EXTRA/POVO 4 12 1 1 5 5 
O GLOBO/JB 18 55 8 10 26 23 
Total 33  78  111  
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não há nenhuma ocorrência com palavra geral e no EXTRA/POVO, apenas uma com 

sintagma com função catafórica. Nos dados de fala, os verbos relacionais co-ocorrem, 

normalmente, com sintagmas que apresentam função catafórica. Já nas ocorrências de 

escrita, com sintagmas nominais cujo núcleo é uma palavra de sentido genérico. 

Quadro 12. CROSSTAB verbo existencial, material e outros, tipo de sintagma e modalidade. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro 12 mostra que os verbos materiais, existenciais e outros são menos 

freqüentes nos corpora. Os verbos existenciais nas amostras de fala co-ocorrem mais 

expressivamente com sintagmas que apresentam função catafórica, já nas amostras de 

escrita co-ocorrem apenas com sintagmas nominais encabeçados por uma palavra de 

sentido genérico. Como vimos na seção 2.3.2., estes verbos são mais freqüentes nas 

Tipo de verbo: 
existencial 

Palavra 
genérica

% Sintagma 
catafórico 

% Total % 

PEUL 3 22 13 65 16 47 
NURC 2 14 7 35 9 26 
EXTRA/POVO 1 7 0 0 1 3 
O GLOBO/JB 8 57 0 0 8 24 
Total 14  20  34  
Tipo de verbo: 
material 

Palavra 
genérica

% Sintagma 
catafórico 

% Total % 

PEUL 2 29 12 86 14 67 
NURC 0 0 1 7 1 5 
EXTRA/POVO 3 42 0 0 3 14 
O GLOBO/JB 2 29 1 7 3 14 
Total 7  14  21  

Tipo de verbo: 
outros 

Palavra 
genérica

% Sintagma 
catafórico 

% Total % 

PEUL 1 6 6 100 7 30 
NURC 2 12 0 0 2 9 
EXTRA/POVO 3 18 0 0 3 13 
O GLOBO/JB 11 64 0 0 11 48 
Total 17  6  23  

TOTAL  Palavra 
genérica

 
% 

Sintagma 
catafórico 

 
% 

Total  
% 

PEUL 21 16 169 66 190 49 
NURC 6 5 71 28 77 20 
EXTRA/POVO 14 11 4 2 18 5 
O GLOBO/JB 90 68 11 4 101 26 
Total 131  255  386  
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amostras do PEUL. Os verbos materiais também apresentam maior freqüência no 

acervo do PEUL, co-ocorrendo em sua maioria com sintagmas com função catafórica. 

Nas amostras do NURC, o único caso de verbo material co-ocorre também com 

sintagma que apresenta função catafórica. Já, nas amostras de escrita, tais verbos co-

ocorrem mais freqüentemente com sintagmas nominais cujo núcleo é uma palavra de 

sentido genérico. O tipo denominado outros (ausência de verbo no primeiro segmento) 

apresenta uma maior freqüência nas amostras de O GLOBO/JB, co-ocorrendo apenas 

com sintagmas nominais encabeçados por uma palavra de sentido genérico. 
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2.6. O princípio de marcação 

2.6.1. Fundamentação teórica 

 Segundo Givón (1995), o princípio de marcação pressupõe que há categorias 

marcadas e categorias não-marcadas. Os critérios para identificação do caráter 

marcado e não-marcado de uma categoria remetem à noção de complexidade formal, à 

freqüência de distribuição e à complexidade cognitiva. 

 Quanto à complexidade formal, a categoria marcada é estruturalmente mais 

complexa, já a não-marcada é estruturalmente mais simples. 

 Quanto à freqüência de distribuição, tipicamente, a categoria marcada é menos 

freqüente, enquanto a categoria não-marcada é mais freqüente. 

 Quanto à complexidade cognitiva, a categoria marcada tende a ser 

cognitivamente mais complexa do que a não marcada correspondente. Neste critério, 

são levados em consideração fatores como esforço mental, demanda de atenção e 

tempo de processamento. 

De acordo com Givón, há, nas línguas, uma tendência geral para que os três 

critérios de marcação coincidam - complexidade formal, freqüência de distribuição e 

complexidade cognitiva. O autor sustenta que a associação entre marcação estrutural, 

marcação substantiva e baixa freqüência é o reflexo mais geral de iconicidade na 

gramática. Givón mostra que esta correlação representa a correspondência biunívoca 

entre correlatos substantivos – comunicativo, cognitivo, sócio-cultural ou neuro-biológico 

- e correlatos formais da marcação.  

Segundo Cunha, Costa e Cezario (2003), iconicidade é definida como a 

correlação natural entre forma e função, entre código lingüístico (expressão) e seu 

designatum (conteúdo). Nesta definição está presente a idéia de que a estrutura da 
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língua reflete a estrutura da experiência.  Dessa forma, as categorias que são 

estruturalmente mais marcadas apresentam a tendência de serem mais 

substantivamente marcadas.    

De acordo com Givón (1995), o critério da freqüência está intimamente 

associado com o fenômeno cognitivo de figure – ground (figura e fundo). A categoria 

marcada (figure) é menos freqüente e mais saliente, já a categoria não-marcada 

(ground) tende a ser mais freqüente que a correspondente. 

  O autor sustenta que marcação é um fenômeno dependente do contexto. A 

mesma estrutura pode ser marcada em um contexto e não-marcada em outro.  

Segundo Givón, marcação não se restringe apenas às categorias lingüísticas, 

mas também pode estender-se a fenômenos mais amplos, como a distinção entre o 

discurso formal e a conversação espontânea. O discurso formal acadêmico é 

considerado o mais marcado dos discursos, enquanto a comunicação do dia-a-dia é 

considerada o discurso menos marcado. A conversação informal é cognitivamente 

processada com mais rapidez e facilidade, já que se refere, geralmente, a assuntos 

comuns e fisicamente perceptíveis do cotidiano social. 

O autor distingue as propriedades do discurso oral informal (não-marcado) vs o 

discurso escrito formal (marcado) da seguinte maneira: 

Quadro 13. Propriedades do discurso oral informal vs o discurso escrito formal. 

Parâmetros: oral informal (não-marcado) escrita formal (marcado) 
Complexidade sintática Com conjunção Encaixada 

Morfologia gramatical Escassa Abundante 
Ordenação das palavras Flexível, pragmática  Rígida, gramatical 
Processamento da fala Lenta, hesitante Rápida, fluente 
Dependência do contexto Alta  Baixa 
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Cunha, Costa e Cezario (2003) citam como exemplo da atuação dos critérios de 

marcação o contraste entre afirmação e negação. A afirmação, por ser cognitivamente 

mais simples e mais esperada, é mais freqüente na interação verbal, isso se reflete na 

estrutura lingüística constituindo a forma não-marcada. Já a negação, por ser 

cognitivamente mais complexa e ser menos esperada, é menos freqüente e mais 

extensa, caracterizando a estrutura marcada. 

Entretanto, referindo-se a Furtado da Cunha (2000), os autores sustentam que, 

em português, essa marcação será relativizada se forem consideradas as diferentes 

estruturas negativas do português. negativa-padrão “... ela não tava sabendo reger 

direito...” (corpus D&G Natal, p.278); negativa dupla “... eu disse... não... num aceito 

não...” (corpus D&G Natal, p.178); negativa final “... tudo eu faço... sabe? Tem isso 

comigo não...”  (corpus D&G Natal, p.264). 

Os autores estabelecem a seguinte hierarquia que ordena as orações negativas 

de acordo com os seu grau de marcação: negativa-padrão > negativa dupla > negativa 

final.  

Sustentam que, apesar de a negativa-padrão ser marcada em relação à 

afirmativa, das três, ela é a menos marcada, sob todos os aspectos: a) quanto à 

freqüência é a que registra maior ocorrência; b) quanto à complexidade estrutural, é a 

morfologicamente mais simples; c) quanto ao contexto de uso, é a menos marcada 

pragmaticamente, pois pode ocorrer nos contextos que favorecem tanto a negativa 

dupla quanto a final.  

Os autores postulam que é necessário adotar parâmetros de gradualidade na 

análise da marcação, em vez de classificar categorias lingüísticas em termos discretos 

ou binários.   



 

 108

Analisaremos o fator posição do sintagma que é elaborado pela construção 

apositiva à luz do princípio de marcação, já que há uma divergência muito acentuada 

em seus resultados. Quanto ao sintagma que é elaborado pela construção apositiva, a 

posição pós-verbal revela-se significativamente mais recorrente do que as demais 

posições. 
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2.6.2. Posição do sintagma que é elaborado pela construção apositiva 

O sintagma que é elaborado pela construção apositiva pode estar em posição 

pós-verbal:   

(80) Lula começa bem, criando praticamente um ministério pra combate à 
fome. Chega de aumentar "a grita dos descontentes"!. Chega de cantar os 
"famélicos da terra". O dinheiro que se dá aqui e ali (nunca faço conta com 
motorista de táxi, nunca dou menos de dez a taxista, nem menos de cinco 
reais a guardador de carro, nunca cobro o adiantamento ocasional às 
auxiliares – antigas empregadas-domésticas) pode atrasar a revolução, 
mas ajuda o cara na hora. Não tem que ficar esperando pacientemente as 
grandes soluções  socialistas. Betinho fez bom e conhecido slogan: 
"Quem tem fome tem pressa".  (JB 31-10-02) 

 
 

Em posição pré-verbal: 

 

(81)  Acabo de saber que um goleiro sueco resolveu botar a boca no trombone 
para contar ao mundo que um apostador-empresário (ou um empresário 
apostador) da Malásia tentou "arranjar" o jogo que decidia a terceira co-
locação na Copa de 94. Segundo Eriksson, que tem nome de telefone e 
que era reserva daquele chato do Thomas Ravelli, o malaio tinha apostado 
300 mil dólares na vitória da Bulgária. O negócio não foi fechado. 
Duas coisas me causam estranheza: 1) tentar comprar o goleiro reserva; 
e 2) a Bulgária, que contava com um time forte e empolgado, jogou sem 
nenhuma vontade ou animação, perdendo de 4 a 1 sem problemas.  

                     (Extra 16-01-04) 
 

Há também casos em que não há verbo na primeira unidade da construção 

apositiva: 

  

(82)  1. Quem é temido tem mais medo. 
 

2. 11° Mandamento: Não deixe que te amedrontem. 
 

3. E justamente no instante  
    Em que a Ursa Polar girou  
   Jogando a sombra da estrela  
   Na rosa que o vento armou, 
   Segundo o plano previsto  
   A bomba da paz voou. (JB 18-10-02) 
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No gráfico 5, estão distribuídos os resultados referentes ao fator posição do 

sintagma que  é elaborado pela segunda unidade da construção apositiva. 

 
Gráfico 5. Posição do sintagma que é elaborado pela construção apositiva. 
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Como podemos observar a posição pós-verbal é a estrutura menos marcada, de 

acordo com o critério de freqüência.  

 Para que fique mais clara a questão da marcação, a seguir, apresentaremos um 

quadro com um continuum no qual correlacionamos o tipo de sintagma que é elaborado 

pela construção apositiva e as posições menos marcadas e mais marcadas que ele 

ocupa. 

Quadro 14. Contínuo das posições ocupadas pelos sintagmas. 

 

 

 

 

 

Tipo de 
 sintagma 

Posição - marcada                                         Posição +  marcada 
    

 
“o seguinte” 
 
“assim” 
 
“coisa” 
 
“palavra genérica” 
 
“pronome” 
 

 
pós-verbal (98%)                                             ausência de verbo (2%)  
 
pós-verbal  
 
pós-verbal (92%)         ausência de verbo (5%)          pré-verbal (3%) 
 
pós-verbal (90%)      ausência de verbo (7%)             pré-verbal (3%)    
 
pós-verbal (88%)                                           ausência de verbo (12%)  
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O continuum das posições dos sintagmas que são elaborados pelas apositivas 

vai da posição menos marcada, posição pós-verbal, até a posição mais marcada, 

posição pré-verbal; passando pela estrutura onde há ausência de verbo. 

Como podemos observar no quadro 14, o sintagma nominal “o seguinte” e o 

sintagma nominal “pronomes indefinidos e demonstrativos” apresentam comportamento 

semelhante: posição pós-verbal como estrutura não-marcada e ausência de verbo 

como marcada. Não houve ocorrências da posição pré-verbal com estes sintagmas. O 

sintagma nominal com função catafórica “coisa” e o sintagma nominal cujo núcleo é 

uma “palavra de sentido genérico”, a respeito da posição, também apresentam um 

comportamento semelhante: a posição pós-verbal é a estrutura menos marcada, 

ausência de verbo está em um nível intermediário e a estrutura pré-verbal é a mais 

marcada. A discrepância fica por conta do sintagma adverbial “assim”, que só apresenta 

a estrutura pós-verbal. Esta distribuição corrobora a proposta de Crystal (1985) 

segundo a qual a estrutura não-marcada sofre menos restrições contextuais do que a 

marcada. 
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Conclusão  

 Na presente dissertação, trouxemos reflexões de diversos autores a respeito dos 

critérios identificadores de uma construção apositiva, dentre estas, chamou-nos a 

atenção a de Câmara Júnior (1986), segundo a qual a aposição é uma “seqüência 

centrípeta”, ou seja, “que gira em torno de um centro” (CÂMARA JÚNIOR apud. 

NOGUEIRA, 1999: 27). A natureza centrípeta é observada no objeto de estudo deste 

trabalho, pois as construções apositivas aqui examinadas são compostas por dois 

segmentos, o segundo dos quais elabora um sintagma presente no segmento anterior.  

Em seu estudo acerca da aposição não-restritiva, Nogueira (1999) propõe uma 

categorização por protótipos. Assumimos, fundamentando-nos neste trabalho, que as 

aposições mais prototípicas obedecem a critérios como identidade referencial, funcional 

e categorial. Tais propriedades são evidenciadas por meio de operações de supressão 

e permuta dos termos apositivos. Verificamos, entretanto, que a condição de identidade 

categorial não é observada nas construções apositivas que foram objeto deste estudo, 

já que o segundo segmento corresponde a uma ou mais orações e elabora um 

sintagma nominal ou um sintagma adverbial presente no primeiro segmento. 

Procuramos analisar as construções apositivas nas modalidades de fala e de 

escrita. Para tal, utilizamos a proposta de Halliday (1994) acerca das orações 

complexas e, no que concerne à fala e à escrita, fundamentamo-nos nos estudos de 

Chafe (1982), Biber (1988) e Kato (1995), koch (2001) e Marcuschi (2001). 

Quanto às reflexões a respeito das modalidades de fala e de escrita, as 

perspectivas analisadas convergem em um ponto: os autores abandonam a análise 

dicotômica da língua e postulam que há variações dentro de cada modalidade. 
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Quanto às construções apositivas, objeto de estudo deste trabalho, instanciam o 

que Halliday (1994) denomina orações complexas. As referidas orações são analisadas 

pelo autor segundo dois sistemas de relações: relações semânticas e relações 

sintáticas.  

Como vimos, as relações semânticas entre os termos e orações são agrupadas 

em dois tipos fundamentais: a expansão e a projeção. A expansão pode ser 

representada por uma elaboração, uma extensão ou um realce. Interessa-nos aqui a 

elaboração. 

No que concerne às relações sintáticas através das quais a elaboração é 

expressa, segundo o autor, esta relação pode instanciar-se por parataxe, por hipotaxe 

ou por encaixamento. A elaboração por parataxe é subdividida em três tipos: 

exposição, exemplificação e elucidação (“clarification”). Segundo Halliday, exposição 

e exemplificação podem ser representadas como aposição entre orações. A 

elaboração por hipotaxe se manifesta nas orações adjetivas explicativas.  A 

elaboração por encaixamento é representada pelas orações adjetivas restritivas 

introduzidas por who, which, that ou por orações chamadas “contact clause” (ex.: he 

told em the tales he told.) (HALLIDAY, 1994: 243). 

Com base na proposta deste autor, procuramos estabelecer as correlações 

existentes entre o objeto em exame e fatores como a modalidade na qual a construção 

ocorre, o processo de vinculação e a relação semântica que a construção apositiva 

instancia, o predicado verbal do primeiro segmento, o tipo de sintagma que é elaborado 

pela apositiva e as posições que o sintagma ocupa no primeiro segmento. 
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Os dados foram extraídos de amostras de fala de dois projetos – PEUL e NURC-

RJ, Já os de escrita foram coletados de textos dos jornais O GLOBO, JORNAL DO 

BRASIL, EXTRA e POVO.  

Mostramos que, no que concerne às construções apositivas, quanto à 

modalidade, há mais ocorrências destas na escrita do que na fala; e que, quanto ao 

grau de formalidade as diferenças entre os textos de O GLOBO/JB e do EXTRA/POVO 

são mais sensíveis a este do que as distinções entre os acervos do NURC e do PEUL.  

Sustentamos que do ponto de vista semântico, as apositivas representam uma 

elaboração.  Tais construções apresentam, entre outros, um comentário ou uma 

especificação de um sintagma retomado, anaforicamente. Os dados comprovam que 

estas construções, em geral, apresentam informação velha.  

Do ponto de vista formal, observamos que as construções apositivas podem ser 

expressas quer por parataxe: (2) A prudência, sempre mais terra-a-terra, aconselha a 

ouvir o refrão popular: não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe. (O 

GLOBO 03-04-2005), quer por hipotaxe: (3) então eu acho o seguinte: que muitas 

mulheres se acomodam, sabe?. (Falante 10, Amostra 80) Quanto à freqüência dos 

processos de vinculação, os resultados não confirmam a proposição dos gramáticos de 

que a vinculação por hipotaxe seria a estrutura não-marcada. 

 Quanto ao tipo de verbo presente no primeiro segmento da construção apositiva, 

verificamos ocorrências de verbos mentais, relacionais, dicendi, materiais e existenciais, 

sendo que os três primeiros mostraram um maior número de ocorrências. Com base 

nos resultados, concluímos que os verbos mentais estão co-relacionados ao fator grau 

de formalidade, pois ocorrem, freqüentemente, nos dados de escrita, principalmente, 

nos de O GLOBO/JB e apresentam um número significativo de ocorrências no material 
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do NURC-RJ – amostras de fala que exibem um maior grau de formalidade se 

comparadas às entrevistas do PEUL. Os verbos relacionais mostram um número 

expressivo de ocorrências nas amostras da modalidade de fala, bem como nas da 

modalidade de escrita. Já os verbos dicendi estão correlacionados ao fator modalidade, 

pois apresentam uma freqüência elevada nas ocorrências das amostras de fala e 

reduzida nas de escrita. 

 Quanto ao tipo de sintagma elaborado pela construção apositiva, a análise das 

ocorrências nos revela que esta função é exercida por um conjunto de sintagmas com 

função catafórica − “o seguinte”, “assim”, “coisa”, “pronomes demonstrativos e 

indefinidos” − e por sintagmas nominais cujo núcleo é uma palavra de sentido genérico. 

Os dados nos mostram que, nas construções apositivas examinadas, o sintagma 

adverbial “assim” é exclusivo da modalidade de fala e os demais sintagmas catafóricos 

apresentam um número expressivo também na modalidade de fala. Já as palavras de 

sentido genérico apresentam freqüência elevada na modalidade de escrita. 

Quanto à posição do sintagma elaborado, num continuum das estruturas mais 

marcadas e menos marcadas, a posição pós-verbal é a menos marcada, 

independentemente do tipo de sintagma que é elaborado, correspondendo a quase 

totalidade das ocorrências. Com as demais posições, pré-verbal e ausência de verbo, 

os sintagmas nominais “o seguinte” e “pronomes indefinidos e demonstrativos”  

apresentam comportamento semelhante: posição pós-verbal como estrutura não-

marcada e ausência de verbo como marcada. Não houve ocorrências da posição pré-

verbal com estes sintagmas. No que diz respeito à posição, o sintagma nominal com 

função catafórica “coisa” e o sintagma nominal cujo núcleo é uma “palavra de sentido 

genérico” apresentam um comportamento semelhante: a posição pós-verbal é a 
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estrutura menos marcada, ausência de verbo está em um nível intermediário e a 

estrutura pré-verbal é a mais marcada. A discrepância fica por conta do sintagma 

adverbial “assim”, que só ocorre na posição pós-verbal. Esta distribuição corrobora a 

proposta de Crystal (1985) segundo a qual a estrutura não-marcada sofre menos 

restrições contextuais do que a marcada. 

No que concerne às construções apositivas, nossos resultados confirmam que 

há variações dentro de cada modalidade de fala e de escrita, formando um continuum, 

como o proposto por Kato (1995), que vai da fala casual à escrita formal. Tais 

resultados corroboram também a perspectiva funcional que advoga que o contexto 

situacional é importante e deve ser incorporado à análise. Nossos resultados 

referendam a proposição funcionalista ao mostrar a correlação entre modalidade e grau 

de formalidade por um lado e tipo de aposição por outro.  
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RESUMO  
 
 
 
 
 

Com base nos pressupostos teóricos do paradigma funcionalista, discutimos a 
relação semântica de elaboração (HALLIDAY, 1994), focalizando as construções 
apositivas. O objetivo desta investigação é analisar as correlações existentes entre as 
construções apositivas nas modalidades de fala e de escrita e fatores como o processo 
de vinculação (parataxe e hipotaxe) e o predicado verbal da primeira oração. Os 
resultados obtidos confirmam que há variações dentro de cada modalidade de fala e de 
escrita, formando um continuum que vai da fala casual à escrita formal (KATO,1995). 
Os resultados também demonstram a correlação entre modalidade e grau de 
formalidade por um lado e tipo de aposição por outro.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

Based on theorical assumptions of functional paradigms, we discuss the semantic 
relation of elaboration (HALLIDAY 1994), focusing on apposition. The aim of the 
investigation is to analyse the correlations between apposition clauses, in both speech 
and writing, with factors such as the type of interdependency (paratactic or hypotactic) 
and type of process. The results obtained confirm that there exist variations between 
speech and writing registers, forming a continuum starting with casual speech and 
ending with formal writing (Kato,1995). The results also demonstrate a correlation 
between degree of formality on the one hand  and type of apposition on the other. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


