
ASPECTOS GRAMATICAIS E DISCURSIVOS DA ORDENAÇÃO SUJEITO-VERBO 

NO PORTUGUÊS ARCAICO 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISCILLA MOUTA MARQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE LETRAS / UFRJ 
2008



ASPECTOS GRAMATICAIS E DISCURSIVOS DA ORDENAÇÃO SUJEITO-VERBO 

NO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
Priscilla Mouta Marques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Lingüística da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro como 
quesito para a obtenção do Título de Mestre 
em Lingüística. 
Orientador: Prof. Doutor Mário Eduardo 
Toscano Martelotta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2008 
 



 3 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

MARQUES, Priscilla Mouta. Aspectos Gramaticais e Discursivos da Ordenação 
Sujeito-Verbo no Português Arcaico. Dissertação de Mestrado em Lingüística 
apresentada à Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da 
UFRJ, 2008, 95 p. mimeo. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
_______________________________________________________ - Orientador. 

Professor Doutor Mário Eduardo Toscano Martelotta 

 

 

_______________________________________________________  

Professora Doutora Mariângela Rios de Oliveira (UFF) 

 

_______________________________________________________  

Professora Doutora Christina Abreu Gomes (UFRJ) 

 

 

_______________________________________________________ - Suplente 

Professora Doutora Maria Maura da Conceição Cezario (UFRJ) 

 

_______________________________________________________ - Suplente 

Professora Doutora Violeta Virginia Rodrigues (UFRJ) 

 

Defendida a dissertação 
Conceito: 
Em 12/02/2008



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marques, Priscilla Mouta. 

Aspectos gramaticais e discursivos da ordenação Sujeito-Verbo no 
Português Arcaico/ Priscilla Mouta Marques. – Rio de Janeiro:UFRJ/ 
Faculdade de Letras, 2008. 

xi, 95 f.: il.; 31cm. 
Orientador: Mário Eduardo Toscano Martelotta 
Dissertação (mestrado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de 

Pós-Graduação em Lingüística, 2008. 
Referências Bibliográficas: f. 90-93. 
1. Ordenação Vocabular. 2. Status Informacional. 3. Funcionalismo. I. 

Martelotta, Mário Eduardo Toscano. II. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em Lingüística. 
III. Título. 

 



 v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu sobrinho Daniel, pelas alegrias que me 

proporciona e pelo amor que por ele sinto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 vi 

AGRADECIMENTOS 
 
Dedico este espaço àqueles que tanto me ajudaram, direta ou indiretamente, na elaboração 

desta dissertação e que oferecem a mim seus ombros quando o peso do mundo parece estar 

sobre os meus. 

 

Agradeço, primeira e primordialmente, aos meus pais, Édimo e Regina, que me guiaram 

desde o princípio, dando-me o alicerce para a construção do que sou hoje. 

Agradeço ao meu marido, Heglaucio, pelo apoio, paciência, confiança e, sobretudo, pelo amor 

a mim destinado. 

Agradeço à minha irmã, Deborah Anne, pela força de sempre, pelo orgulho mútuo e por ser a 

grande amiga que é. 

Agradeço ao Professor Mário Eduardo Martelotta, meu orientador de dissertação e de vida, ao 

qual devo minha inserção no universo da pesquisa e meu encontro com a Lingüística 

Funcional. 

Agradeço a cada um de meus amigos pelo acolhimento e suporte que me deram, mesmo 

muitas vezes não sabendo que era exatamente disso que eu precisava.  

Agradeço, por fim, a esta força que me rege, me consola e me impulsiona, à qual dou o nome 

Fé.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 vii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O bom do caminho é haver volta. 

  Para ida sem vinda basta o tempo.”  

(Curozero Muando. Mia Couto, 2003:123) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SINOPSE 
 
Estudo de orientação funcionalista sobre a 
influência de aspectos gramaticais e 
discursivos na ordenação do sujeito no 
Português Arcaico em cláusulas copulativas, 
transitivas e intransitivas, em textos religiosos 
essencialmente narrativos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ix

SUMÁRIO 
 

Índice de tabelas, quadros e figuras......................................................................................12 
 
 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................14 

 

CAPÍTULO 1: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

1.1) Lingüística Funcionalista – uma lingüística baseada no uso.............................................18 

     1.1.1) Princípios centrais do Funcionalismo........................................................................19 

             1.1.1.1) Princípio da informatividade – o status informacional do sujeito..................19  

             1.1.1.2) Princípio da marcação – a expressividade das formas lingüísticas................24 

             1.1.1.3) Princípio da iconicidade – as línguas refletem o pensamento........................25 

             1.1.1.4) Planos discursivos – a distinção entre figura e fundo.....................................28 

 

CAPÍTULO 2:  REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A ORDENAÇÃO DO SUJEITO 

2.1) A ordenação sujeito-verbo.................................................................................................31 

2.2) Fatores gramaticais e ‘psicológicos’ na ordenação das palavras – Pádua (1960).............32 

2.3) Análise descritiva para uma gramática do português arcaico – Mattos e Silva (1989).....35 

2.4) Discurso e ordem vocabular no português atual – Votre & Naro (1986); Naro & Votre 

(1999)........................................................................................................................................38 

2.5) Análise da ordenação do sujeito sob o ponto de vista diacrônico – Berlinck (1989, 1995, 

1997, 1999, 2000).....................................................................................................................42 

     2.5.1) Berlinck (1997) e Votre & Naro (1986) – um diálogo..............................................46 

 

CAPÍTULO 3: HIPÓTESES, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

3.1) Objetivos da Pesquisa.......................................................................................................49 



 x

3.2) Hipóteses...........................................................................................................................50 

3.3) Metodologia......................................................................................................................52 

     3.3.1) O Corpus....................................................................................................................52 

             3.3.1.1) Bíblia Medieval Portuguêsa – século XIV.....................................................52 

             3.3.1.2) Orto do Esposo – fins do século XIV – início do século XV.........................53 

     3.3.2) Amostra e fatores observados....................................................................................54 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

4.1) Análise dos dados..............................................................................................................57 

     4.1.1) Posicionamento do sujeito e sua freqüência de ocorrência na amostra.....................57 

     4.1.2) Status informacional e sua relação com a ordem do termo sujeito............................60 

             4.1.2.1) Sujeito evocado e sua distância da menção anterior.......................................66 

             4.1.2.2) Planos discursivos...........................................................................................69 

             4.1.2.3) Seqüência tópica – manutenção e quebra.......................................................72 

      4.1.3) Aspectos gramaticais observados.............................................................................74 

              4.1.3.1) Tipos de cláusula/ níveis de gramaticalização...............................................74 

              4.1.3.2) O item verbal.................................................................................................76 

              4.1.3.3) O item adverbial............................................................................................80 

              4.1.3.4) A negação na cláusula e a análise das passivas.............................................82 

              4.1.3.5) Representação do sujeito...............................................................................83 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO................................................................................................85 

 

 

 



 xi

Referências Bibliográficas......................................................................................................90 

Resumo.....................................................................................................................................94  

Abstract....................................................................................................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii

LISTA DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS  

 

 

Quadro 1: Distribuição de porções textuais do exemplo 8 entre os planos discursivos de 

figura e fundo............................................................................................................................29 

Tabela 1: Ocorrências em estruturas com sujeito, verbo e complemento presentes (adaptado 

de Mattos e Silva, 1989:790)....................................................................................................36 

Quadro 2: Traços de transitividade (adaptado de Hopper & Thompson, 1980).....................40 

Tabela 2: Freqüência de V SN segundo o corpus analisado....................................................42 

Tabela 3: Freqüência da ordem VS segundo o estatuto informacional do SN sujeito, em PB, 

nos séculos XVIII, XIX e XX...................................................................................................44 

Tabela 4: Freqüência da ordem VS segundo o estatuto informacional do SN sujeito, em PE, 

nos séculos XVIII, XIX e XX...................................................................................................45 

Tabela 5: Freqüência da posição do sujeito em cláusulas transitivas e copulativas no 

português arcaico......................................................................................................................58 

Tabela 6: Freqüência da posição do sujeito em cláusulas intransitivas no PA........................59 

Tabela 7: Freqüência do status informacional na amostra do português arcaico....................62 

Tabela 8: Distribuição das posições possíveis do sujeito pelas categorias informacionais.....63 

Tabela 9: Distribuição do número de casos de sujeitos evocados, segundo a configuração em 

que ocorrem e a distância que os separa de sua menção anterior.............................................67 

Figura 1: Distribuição do número de casos de sujeitos evocados, segundo a configuração em 

que ocorrem e a distância que os separa de sua menção anterior.............................................68 

Tabela 10: Posição do sujeito e sua distribuição nos planos discursivos de figura e fundo....69 

Tabela 11: Posição do sujeito, status informacional e planos discursivos..............................71 

Tabela 12: Posição do sujeito, status informacional e seqüência tópica.................................72 

Tabela 13: Distribuição da posição do sujeito de acordo com o tipo de verbo.......................77 



 xiii

Figura 2: Distribuição do tipo de verbo pelo tipo de informação veiculada pelo sujeito........79 

Tabela 14: Posição e representação do sujeito.........................................................................83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história dos estudos lingüísticos, tem-se tentado estabelecer teorias que 

possam descrever e explicar a ordenação dos vocábulos em uma sentença. Tais estudos são 

reconhecidamente relevantes por apresentarem vieses estruturais e discursivos (inter-

relacionados ou não) no entendimento de tal ou qual ordem ocupada pelos termos em 

observação. Neste trabalho, propomos uma análise acerca da ordenação do sujeito em relação 

ao verbo no português arcaico que aponte quais fatores influenciam a ocorrência desse termo 

em posição pré ou pós-verbal, sejam esses fatores estruturais ou discursivo-pragmáticos. 

De acordo com a lingüística funcionalista, a gramática apresenta reflexos da 

criatividade lingüística do falante em organizar funcionalmente seu texto para um ouvinte 

específico, em uma determinada situação comunicativa. Essa criatividade manifesta-se em 

estratégias que se sedimentam, em função de sua freqüência de uso em experiências 

comunicativas prévias, em circunstâncias similares (Hopper, 1998). A ordenação de palavras 

representa o estágio fundamental e emergente da gramática, por sua vez entendida como “o 

conjunto de regularidades decorrentes de pressões de uso [...] relacionadas a um complexo de 

interesses e necessidades discursivo-pragmáticas” (Martelotta, Votre & Cezario, 1996). Nesse 

sentido, observar a ordem sujeito-verbo no português arcaico implica analisar a relação 

existente entre cada ordenação possível e o contexto comunicativo em que ela é empregada. 

Em termos mais específicos, observar a conexão entre a posição do sujeito e o seu contexto de 

ocorrência. 

Outra questão importante da visão funcionalista que aqui utilizamos – e que se 

manifesta como conseqüência da criatividade mencionada acima – está na visão dinâmica da 

gramática, que passa a ser vista como um organismo adaptativo que se amolda aos diferentes 

contextos comunicativos e às novas situações sociais conseqüentes do avanço cultural. Assim, 
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novas estruturas surgem enquanto outras, muito freqüentes, perdem expressividade, em um 

processo contínuo, que vai mudando progressivamente a face da gramática. Isso é 

particularmente importante no caso das ordenações características do português arcaico, 

período da evolução de nossa língua que parece ocupar um estágio intermediário entre a 

maior liberdade de colocação dos elementos argumentais característica do latim e a fixação da 

forma SVC, típica do português atual. Significa, pois, que algumas tendências arcaicas 

refletem tendências que já se manifestavam no latim, sobretudo em estruturas tidas como mais 

conservadoras. 

Desta forma, nesta pesquisa, investigamos, a partir de estudos anteriores sobre a 

ordem do sujeito e o contexto discursivo em que se insere, se o status informacional do 

sujeito seria um fator preponderante para a determinação da posição do termo em análise ou 

se haveria outros fatores que exerceriam influência sobre a ordenação desse termo. Esses 

outros fatores poderiam ser de ordem discursiva, como quebra de seqüência tópica e planos 

figura/fundo, ou gramaticais, como item verbal, tipo de complemento, voz verbal e presença 

ou ausência de adverbial, negação e elemento X1 na cláusula. A hipótese de Givón (1979) de 

que cláusulas mais gramaticalizadas, por serem mais fixas, tenderiam a apresentar um 

conservadorismo maior no que tange à ordenação de seus elementos também foi observada 

nesta dissertação.  

A hipótese principal que permeou este trabalho é a de que o uso do sujeito em posição 

pré ou pós-verbal é motivado não só por fatores estruturais, mas sobretudo por aspectos 

discursivo-pragmáticos, como grau de informatividade, ou seja, dependendo da carga de 

informação (central ou periférica no discurso) veiculada pelo sujeito, tal termo posicionar-se-

ia antes ou após o verbo. Além disso, partimos do princípio de que aspectos relacionados à 

freqüência, assim como à mudança e conservação de determinadas ordenações, estão 

                                                 
1 Estamos chamando de elemento X um elemento com função apositiva ou uma cláusula adverbial que pode estar 
intercalada à cláusula em observação. 
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associados ao grau de informatividade dos elementos em diferentes tipos de cláusulas (Givón, 

1979). Em conseqüência disso, consideramos que a relação status informacional e 

posicionamento do sujeito no português arcaico dá-se de forma diferente da observada por 

outros estudos no português moderno, já que as construções marcadas e não-marcadas são 

diferentes das atuais.  

Para tal investigação, foram utilizados como corpora os textos Bíblia Medieval 

Portuguêsa, organizado por Serafim da Silva Neto (1958) e Orto do Esposo, de Bertil Maler 

(1956), este pertencente provavelmente ao século XV e aquele ao século XIV. Tais textos são 

predominantemente narrativos e apresentam cunho religioso.  

Após a coleta de dados, todos os aspectos foram analisados, seguindo orientação 

qualitativa. A análise quantitativa foi também realizada a fim de identificar qual/quais 

ordenação/ordenações seria(m) a(s) mais freqüente(s) no período analisado e qual o grau de 

relevância de cada fator para o posicionamento do sujeito.  

Para melhor compreensão deste trabalho, organizamos esta dissertação em 5 capítulos, 

os quais serão resumidamente apresentados a seguir. 

O capítulo 1 apresenta os pressupostos teóricos funcionalistas que serviram de base 

para esta pesquisa. Nesse capítulo, destacam-se os princípios funcionais de iconicidade e 

marcação e as propriedades a eles relacionadas, a saber: informatividade e planos discursivos 

(figura/fundo). 

No capítulo 2, revisitamos trabalhos sincrônicos sobre a ordenação do sujeito no 

português arcaico (Mattos e Silva, 1989) e no português atual (Votre & Naro, 1986; Naro & 

Votre, 1999); revisitamos também os estudos diacrônicos de Pádua (1960), que estabelece 

comparação entre a ordenação dos elementos em uma sentença no português arcaico e no 

português atual, e de Berlinck (1989, 1995, 1997, 1999, 2000), que observa a mudança na 
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ordenação do sujeito ao longo do tempo e os fatores envolvidos em tal ou qual ordem ocupada 

pelo termo. Tais trabalhos delimitam o objeto de estudo desta pesquisa. 

O capítulo 3 expõe as hipóteses que definem o presente estudo, os objetivos e a 

descrição do instrumental metodológico empregado para a coleta e a análise dos dados. 

A análise e a interpretação dos dados retirados dos textos que compõem os corpora, 

realizadas segundo os fatores por nós definidos, estando alguns deles presentes nos estudos de 

Berlinck (1989, 1997) e Votre & Naro (1986)2, serão apresentadas no capítulo 4. 

Finalmente, apresentamos as considerações finais acerca do objeto de estudo aqui 

proposto no capítulo 5, visando relacionar os achados às hipóteses apresentadas e aos 

objetivos traçados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
2 Embora os trabalhos de Naro e Votre utilizados nesta dissertação tratem da modalidade falada no português do 
século XX, existem estudos, como os de Berlinck (1997) e Gomes (2006), que aplicam em análises de textos 
escritos da língua portuguesa os princípios e fatores observados pelos autores. Gomes (2006), por exemplo, 
verifica em seus dados, extraídos de textos jornalísticos (notícias e artigos de opinião), que a ordem VS 
representa, tanto no português quanto no espanhol, uma baixa no fluxo informacional e que a ordem SV 
corresponde ao referente que é centro da informação, confirmando o estudo de Naro & Votre (1999).  



CAPÍTULO 1 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1) Lingüística Funcionalista – uma lingüística baseada no uso 

 

Serviu de alicerce para o desenvolvimento desta pesquisa a teoria lingüística de cunho 

funcionalista, por se acreditar que não há uma separação entre conhecimento de mundo e 

conhecimento lingüístico e que a gramática das línguas não constitui um sistema autônomo, 

explicado por si mesmo, e sim uma entidade mutável, que pode ser moldada de acordo com 

seu uso em situações reais de comunicação. Isso significa que a gramática é vista aqui como o 

resultado da cristalização ou regularização de estratégias recorrentes, desenvolvidas a partir 

de experiências comunicativas prévias, ocorridas em circunstâncias similares – ou com 

tópicos similares ou interlocutores similares (Hopper, 1998). A relação entre gramática e 

discurso seria biunívoca e recíproca, sendo aquela suscetível às pressões do uso. Essa 

afirmação destaca a interação entre forma e função, sendo ambas conjuntamente atuantes no 

sistema lingüístico. Este trabalho delinear-se-á com base nessa proposta, tendo como pilares 

os pressupostos do funcionalismo americano, cujos textos pioneiros datam de 1970 e os 

principais representantes são Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson entre outros.   

Dentre os princípios e as categorias centrais dessa corrente funcionalista, serão de 

fundamental importância para esta pesquisa: a informatividade, a marcação, a iconicidade e o 

plano discursivo.  
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1.1.1) Princípios centrais do Funcionalismo 

1.1.1.1) Princípio da informatividade – o status informacional do sujeito  

 

A informatividade refere-se ao conhecimento compartilhado, ou supostamente 

compartilhado, pelos interlocutores  no momento da interação verbal (Cunha, Oliveira & 

Martelotta, 2003). Em uma situação comunicativa, o falante tem ou julga ter noção sobre 

aquilo que é conhecido ou não pelo ouvinte – noção de pressuposição3 – e, conseqüentemente, 

organiza seu discurso de modo a marcar a relevância e a novidade dos diferentes elementos 

que compõem a mensagem destinada ao seu interlocutor. Diferentemente da visão formalista, 

para o funcionalismo a distribuição dos elementos em uma sentença está ligada ao dinamismo 

comunicativo, sendo a informatividade compreendida por motivações pragmáticas.  

Tradicionalmente, a questão da informatividade está relacionada à dicotomia tema e 

rema, que seriam, respectivamente, a parte da cláusula que veicula informação velha e a parte 

que apresenta informação nova4 (seja no texto, seja na situação5). Como refinamento desta 

dicotomia clássica, temos a pioneira proposta de Prince (1981) de um modelo de discurso que 

abarca o papel do grau de conhecimento compartilhado pelos interlocutores. Embora ainda 

não tenha sido desenvolvido um estudo que cubra todas as tipologias do status informacional, 

o trabalho de Prince (1981) impulsionou diversas pesquisas sobre a descrição do status 

informacional dos nomes em várias línguas (Cunha, Oliveira & Martelotta, 2003: 44).  

                                                 
3 A noção de pressuposição é definida como um conjunto de hipóteses que o falante assume sobre o que o 
ouvinte tende a aceitar sem problemas em termos comunicativos. 
4 Tal dicotomia também está relacionada às noções de tópico (referente, geralmente já mencionado, sobre o qual 
se faz uma declaração) e comentário (declaração feita acerca desse referente). 
5 O termo situação, aqui utilizado, refere-se ao contexto interacional. Suponhamos que a primeira frase proferida 
pelo falante em uma conversa seja: “Eu estava pensando em você agora mesmo!”. Embora o referente “eu” seja 
novo textualmente, uma vez que não foi mencionado anteriormente, é considerado evocado na situação, pois 
esse “eu” é uma informação de conhecimento do interlocutor, isto é, esse “eu” já é conhecido pelo ouvinte e só 
pode estar se referindo ao falante. 
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Com base em Prince (1981, 1992), as entidades (ou referentes), grosso modo, podem 

ser classificadas como: novas, velhas (dadas ou evocadas) e inferíveis6. Uma entidade é 

classificada como nova se for introduzida no discurso pela primeira vez. Prince (1992) 

subdivide essa classificação em brand-new (nova-em-folha ou totalmente nova) e disponível. 

O disponível seria o referente que, embora não tenha sido previamente inserido no discurso, o 

emissor julga que seja de conhecimento de seu interlocutor. Os dois casos, respectivamente, 

estão ilustrados nos exemplos seguintes, retirados dos corpora analisados neste trabalho: 

 

(1) “Entom Moyses e Aarom, e doze princepes dos tribos d’Israel per mandado de Deus eno 

segundo ata da saida do Egito, eno primeiro dia do segundo mes, contarom todos os barões 

des vĩjte anos acima. E mandou Deus que o tabernaculo (novo/brand-new) fosse sempre 

posto em meogoo da hoste, e os tribos pousassem em rredor do tabernaculo e assy era 

feito;(...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. I – p.129).  

(2) “En esta guisa foram acabados os ceeos, e a terra, e todos seus apostamentos, e acabou 

Deus (disponível) eno dia seitimo toda sua obra que fezera...” (Bíblia Medieval Portuguêsa – 

cap. VIII – p.23).  

 

Um referente é classificado como dado, velho ou evocado quando já foi mencionado 

anteriormente no discurso ou é situacionalmente acessado. A informação velha é tida como 

pressuposta.  

 

                                                 
6 Essa é uma proposta simplificada do modelo de Prince (1981,1992). Originalmente, a autora propõe, além da 
subdivisão da entidade nova apresentada neste trabalho, a divisão da entidade totalmente nova em totalmente 
nova ancorada e totalmente nova não ancorada; da entidade evocada em evocada textualmente e evocada 
situacionalmente; e da inferível em inferível não incluidora e inferível incluidora . Ressaltamos que essas 
subclassificações não serão utilizadas nesta pesquisa. 
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(3) “Asy como foy fecto do enperador Juliano Apostata, segũdo se contem ẽ este falamẽto que 

se segue. Exemplum. O enperador Juliano (evocado – mencionado anteriormente no 

discurso) hia hũa uez cõ sua oste contra Persya e chegou a hũa cidade que ha nome Cessaria. 

(....)”  (Orto do Esposo – cap. I – p.92) 

(4) “Se algũu for Profeta antre vós, eu (evocado – situacionalmente acessado) lhe falarey em 

visom, ou em sonhos, ou per feguras, mas a Moyses, que he muito fiel ena minha casa, falo eu 

boca com boca; pois porque dissestes contra elle como se ffossedes igual a el?” (Bíblia 

Medieval Portuguêsa – cap. III – p. 131) 

 

Um sintagma é chamado de inferível quando não foi mencionado anteriormente no 

discurso, mas sua identificação é possível através de inferência a partir de outras informações 

dadas, conforme ilustram os exemplos a seguir: 

 

(5) “(...) e porẽ dizia o propheta Jeremias: Porque say eu do uentre da minha madre pera ueer 

trabalho e door e pera seerẽ os meus dias cõsumidos ẽ cõfusom?” (Orto do Esposo – cap. I – 

p.91) 

 (6) “Aquelles doze homẽes, que forom emviados por enculcas, gabarom muito a terra ao 

poboo de Israel, mas disserom que os moradores dela eram homẽes mui fortes, e as cidades 

eram grandes, e muradas, e que virom hy homẽes tam grandes, que semelhavam eles 

gafanhotos ante os outros; (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. V – p. 132) 

 

De acordo com Prince (1992), as informações inferíveis são como entidades velhas 

para o ouvinte, uma vez que estão ligadas ao conhecimento prévio do ouvinte e às hipóteses e 

inferências que ele pode fazer a partir desse conhecimento, e são também como entidades 

velhas no discurso, visto que há no discurso alguma outra entidade que permite a inferência a 
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ser feita por parte do ouvinte. Ao mesmo tempo, as informações inferíveis são como entidades 

novas para o ouvinte e no discurso por não ser esperado que o ouvinte tenha em sua mente a 

entidade em questão.  

Görski (1985) utiliza em seu estudo a taxonomia de Prince e realiza algumas 

alterações no modelo da autora para dar conta de determinadas formas de codificação de 

referentes não previstas por ela. Dentre os resultados do estudo de Görski, destacamos os 

seguintes como os principais: (i) os sintagmas nominais que veiculam informação nova são 

geralmente introduzidos por meio de sintagmas indefinidos; (ii) os sintagmas nominais tidos 

como disponíveis são definidos; (iii) os referentes com informação dada são codificados por 

anáfora zero, pronome, advérbio ou sintagma nominal definido. Além disso, a autora conclui, 

nas palavras de Cunha, Oliveira & Martelotta (2003, p.48), que: 

 

Numa narrativa, os personagens principais, na maioria das vezes, são codificados 
por meio de pronomes ou de anáfora zero, enquanto os secundários são 
identificados por SN pleno. Os referentes humanos, na função de sujeito, são 
geralmente codificados por anáfora zero, enquanto os referentes não-humanos são 
freqüentemente representados por SNs plenos, mesmo quando evocados. 

 

No que tange a nossa pesquisa, verificaremos se o status informacional dos sujeitos 

das cláusulas que compõem nossa amostra do português arcaico (cf. capítulo 4) influencia a 

ordenação desses termos dentro da sentença, se há relação entre o grau de informatividade e a 

freqüência de uso de cada uma das ordens possíveis e se há outros fatores, como os apontados 

por Görski, atuando concomitantemente no posicionamento do sujeito.  

Outra questão que optamos por trabalhar foi a proposta desenvolvida em Givón 

(1979), que vem sendo recentemente explorada com bons resultados em trabalhos sobre 

ordenação de advérbios qualitativos (Martelotta, 2004; Martelotta, 2006; Martelotta e Vlcek, 
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2006)7. Segundo essa proposta, a maior liberdade e variedade de elementos significativos 

tende a ocorrer na cláusula principal, declarativa, afirmativa, ativa, neutra. Por outro lado, 

tanto no que se refere a itens lexicais quanto a construções sintáticas, a distribuição dos 

elementos significativos, em todos os outros tipos de cláusula, é sempre mais restrita.  

Na base desse fenômeno está a noção de pressuposição discursiva, caracterizada como 

o grau de dificuldade que o falante acha que o ouvinte terá em determinar uma única 

referência para um referente no discurso, defendida por Givón (1979), que vê a cláusula 

principal, declarativa, afirmativa, ativa, neutra como a que apresenta complexidade 

pressuposicional mais baixa no discurso, se comparada a todos os outros tipos.  

O autor apresenta várias propriedades formais dessas variantes sintáticas em relação 

ao seu grau de pressuposicionalidade. As que mais interessam para esse trabalho são: 

 

1- Variantes mais pressuposicionais apresentam maiores restrições distribucionais do 

que os padrões neutros. 

2- Variantes mais pressuposicionais freqüentemente tendem a exibir grande 

conservadorismo sintático, mais comumente na área da mudança de ordenação. 

 

Essas duas propriedades das cláusulas com alto grau de pressuposicionalidade estão, 

por hipótese, relacionadas, por exemplo, ao fato de orações subordinadas serem mais fixas e, 

portanto, mais conservadoras do que as principais, as justapostas, ou as coordenadas, que 

apresentam menor grau de gramaticalização.  

Veremos, na análise dos dados, que as cláusulas subordinadas (Hopper & Traugott, 

2003) apresentam mais a ordenação SVC, que é a mais comum no português arcaico, 

apresentando uma tendência a se fixar na ordenação não-marcada. Por outro lado, o 

                                                 
7 No caso da ordenação dos advérbios qualitativos, esses trabalhos têm demonstrado que a ordenação pré-verbal, 
tipicamente latina, existe no português até o século XIX basicamente em cláusulas com alto grau de 
gramaticalização, praticamente desaparecendo na fase atual da nossa língua. 
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conservadorismo sintático dessas estruturas subordinadas pode ser visto no fato de a 

ordenação CSV, com verbo no final da frase, como costumava acontecer no latim, só aparecer 

no português arcaico nesses tipos de cláusulas, sobretudo nas relativas. 

 

1.1.1.2) Princípio da marcação – a expressividade das formas lingüísticas 

 

Segundo Givón (1991), os princípios fundamentais para a teoria funcionalista são: o 

princípio da marcação e o princípio da iconicidade, os quais passamos a descrever nesta e na 

próxima sessão. 

O princípio da marcação refere-se ao grau de novidade e de complexidade de uma 

determinada forma lingüística e pode estar relacionado à intenção do falante de dar a uma 

determinada estrutura um contorno expressivo maior ou não. As formas lingüísticas marcadas 

são aquelas que não passam despercebidas pelos interlocutores, uma vez que seu uso causa 

estranheza naquele determinado contexto, impondo aos participantes um maior esforço 

cognitivo. Já as formas não-marcadas são as usuais, corriqueiras e tendem, conseqüentemente, 

a ter pouca expressividade, visto que são mais automatizadas pelos usuários da língua8.  

Há três critérios principais que envolvem o princípio da marcação, segundo Givón 

(1981). São eles: 

a. Freqüência de distribuição: as categorias marcadas são menos freqüentes que as categorias 

não-marcadas; 

                                                 
8 Dado o caráter fluido e criativo da língua, tem-se buscado a adoção de parâmetros graduais na análise da 
marcação, em vez de se considerar as categorias lingüísticas em termos discretos ou binários: num pólo, 
encontram-se as formas e estruturas fortemente marcadas, e, no outro, as fracamente marcadas; entre elas, vários 
graus intermediários de marcação de que se utilizam os usuários da língua. A necessidade de superar a dicotomia 
marcado X não-marcado é tratada por Oliveira (2000), Silva (2000), Furtado da Cunha (2000), dentre outros 
autores.  
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b. Complexidade estrutural: a categoria marcada tende a ser estruturalmente mais complexa 

do que a forma não-marcada correspondente, por ser menos esperada no contexto em que 

é usada; 

c. Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente mais complexa 

do que a não-marcada, demandando maior esforço mental, atenção e tempo de 

processamento. 

Ressalta-se a grande importância do contexto para o conceito de marcação. Se em 

determinado contexto, certa categoria é cognitivamente complexa, ela tende a ser 

estruturalmente complexa, ou seja, tende a ser marcada. Porém, em um outro contexto, essa 

mesma estrutura pode não ser marcada. Assim, a explicação para o fenômeno da marcação é 

dada por fatores comunicativos, sócio-culturais e cognitivos. 

 

1.1.1.3) Princípio da iconicidade – as línguas refletem o pensamento 

 

Para a lingüística funcional, a estrutura da língua reflete, de alguma forma, o 

pensamento, a estrutura da experiência humana. Segundo Martelotta (2006, p.246-247):  

 

Os funcionalistas são motivacionistas por essência, já que acreditam que a forma 
das línguas não é arbitrária, mas motivada ou icônica, refletindo processos mentais, 
referentes ao trato com as informações nas diferentes situações de comunicação. 
Assim, o funcionalismo defende a idéia de que, sendo a linguagem uma habilidade 
inerente ao homem, a estrutura lingüística revela as propriedades da 
conceitualização que o homem faz do mundo, através das restrições de 
funcionamento de sua mente. 
 

Os três subprincípios básicos relacionados ao princípio da iconicidade são: princípio 

da ordenação seqüencial, princípio da quantidade e princípio da adjacência, a partir dos quais, 

de acordo com Givón (1990), a gramática é construída.  
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(i) – Suprincípios de ordenação seqüencial 

Os subprincípios de ordenação seqüencial dizem respeito à existência de uma relação 

entre a ordenação de sintagmas e o tipo de informação que veiculam. Givón (1990) apresenta 

dois tipos distintos de tendências de ordenação. Um deles relaciona-se ao chamado 

subprincípio da relação entre ordem seqüencial e topicalidade, segundo o qual a ordem dos 

elementos em um enunciado evidencia a ordem de sua importância para o falante. No 

português atual, por exemplo, há uma forte tendência de as informações velhas ocuparem as 

posições iniciais de uma frase e as informações novas aparecerem ao final. 

O outro tipo, não importante especificamente para este trabalho, corresponde ao 

chamado subprincípio da ordenação linear, que prevê o reflexo da ordem que os fatos 

realmente se deram na ordenação das orações de um período. Nesse caso, a iconicidade se 

manifesta em seu sentido básico. Em uma frase como Joana pegou o dinheiro, pagou o 

remédio e saiu da farmácia, verificamos que a ordem das cláusulas coordenadas que a 

compõem obedece à seqüência real dos acontecimentos, revelando a motivação cognitiva que 

gerou esta estrutura. Uma inversão nessa ordem acarretaria uma frase incoerente.  

 

(ii) – Subprincípio da quantidade 

Segundo o subprincípio da quantidade, quanto maior a informação, maior é a estrutura 

da construção gramatical utilizada para expressá-la. Assim, a complexidade de pensamento 

tende a refletir-se na complexidade de expressão (Slobin, 1980 apud Cunha, Oliveira & 

Martelotta, 2003): aquilo que é mais simples e esperado se expressa através de mecanismos 

gramaticais menos complexos, exprime-se por pouca quantidade de material lingüístico. De 

acordo com este subprincípio, a quantidade, a imprevisibilidade e a importância da 

informação serão proporcionais ao material de codificação, sendo a estrutura de uma 

construção gramatical o indicador da estrutura do conceito que ela expressa (e vice-versa). O 
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trecho a seguir exemplifica esse princípio, uma vez que o referente sujeito, cuja primeira 

menção apresenta uma estrutura com maior material de codificação (o Senhor Deus), é 

repetido por pronome e, em seguida, por anáfora zero.  

 

(7) “Porque o Senhor Deus formou o homẽ da terra, s. do limo della, que he mais uil que 

todolos elemẽtos, e elle fez as planetas e as strellas do elemẽto do fogo e ∅∅∅∅ fez os uẽtos do aar 

e ∅∅∅∅ fez os pexes e as aues da agua e ∅∅∅∅ fez os homẽẽs e as bestas da terra.” (Orto do Esposo – 

cap. II – p. 94) 

 

(iii) – Subprincípio da adjacência 

O subprincípio da adjacência, não utilizado nesta pesquisa, prevê basicamente o 

seguinte: 

 

(a) Entidades que estão próximas funcionalmente, conceptualmente ou cognitivamente serão 

colocadas uma próxima da outra no nível da codificação, isto é, temporal e espacialmente. 

 

(b) Operadores funcionais serão colocados próximos, temporal e espacialmente, no nível da 

codificação, às unidades conceptuais às quais eles são mais relevantes. 

 

O princípio (a) refere-se, entre outras coisas, a uma tendência geral de manter os 

modificadores restritivos perto do seu núcleo nominal e de colocar um sintagma nominal sob 

um contorno entoacional unificado. Martelotta (2004), por exemplo, propõe que os advérbios 

qualitativos, por estarem semanticamente relacionados ao verbo, sendo, inclusive, 

caracterizados por Castilho (1988-1999) como quase-argumentais, tendem a ocorrer próximos 
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ao verbo. Isso não ocorre com os advérbios de tempo e de lugar, por exemplo, que apenas 

indicam uma circunstância que envolve a ação, não interferindo em seu modo de ocorrência. 

O princípio (b) refere-se, entre outras coisas, à tendência geral que os morfemas 

gramaticais e derivacionais conceptualmente relevantes aos nomes possuem de ocorrer 

próximos ao nome ou cliticizados a ele. Refere-se também à tendência de colocar os 

operadores que são conceitualmente relevantes ao verbo próximos a ele ou a ele cliticizados. 

Relaciona-se ainda à tendência de se colocar entre as cláusulas os operadores que são 

conceptualmente relevantes para a coerência inter-clausal. 

Os estudos de Naro e Votre9 sobre as motivações discursivas para a regularidade da 

ordem VS no português do Brasil destacam os princípios acima referidos e tais princípios são 

de mesma relevância para o desenvolvimento desta pesquisa, além da observação da 

dicotomia figura/fundo. Acreditamos, neste primeiro momento, que no português arcaico, ao 

selecionar a posição pós-verbal, o locutor dá destaque ao sujeito por considerar a informação 

que o termo carrega relevante para a narrativa, conforme aponta o estudo de Mattos e Silva 

(1989). Logo, podemos afirmar que o locutor ordena os elementos sentenciais e organiza 

discursivamente as informações segundo seus objetivos comunicativos, adequando as 

sentenças às necessidades do receptor. 

 

1.1.1.4) Planos discursivos – a distinção entre figura e fundo 

 

Os conceitos de figura (foreground) e fundo (background) estão relacionados ao que 

é considerado central e o que é periférico em termos de estrutura de texto. Figura é a parte que 

apresenta os pontos importantes do discurso, caracterizada por seqüência temporal de eventos 

concluídos, pontuais, afirmativos, realis, sob a responsabilidade de um agente. Por outro lado, 

                                                 
9 Naro & Votre (1989; 1992; 1999), Votre & Naro (1986). 
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fundo é a parte que contém as informações que comentam ou ampliam o que está sendo 

destacado pelo falante, correspondendo à descrição de ações e eventos simultâneos à cadeia 

da figura, além da descrição de estados, da localização dos participantes na narrativa e dos 

comentários avaliativos (Cunha, Oliveira & Martelotta, 2003). Conforme podemos concluir 

de Hopper (1979), figura diz respeito ao que é narrado, é o conjunto das seqüências 

narrativas, enquanto fundo diz respeito às circunstâncias que estão fora da seqüência 

propriamente dita, mas que de algum modo a complementam. Vejamos a aplicação dessa 

análise no seguinte fragmento: 

 

(8) “Estando o poboo d’Israel eno deserto, acharom hũu homem, que colhia lena eno sabado. 

E demandou Moyses conselho a nostro Senhor, que lhe faria, e disse-lhe Deus, que o 

apedrassem fora da hoste”. (Bíblia Medieval Portuguesa – cap. VI – p. 133) 

 

Figura Fundo 
 
 

Estando o poboo d’Israel eno 
deserto,  

acharom hũu homem, 
 

 

 que colhia lena eno sábado. 
 

E demandou Moyses conselho a 
nostro Senhor, 

 

 que lhe faria, 
 

e disse-lhe Deus,  
 

 

 que o apedrassem fora da hoste. 
 

Quadro 1. Distribuição de porções textuais do exemplo 8 entre os planos de figura e fundo. 

 

Cabe, nesta pesquisa, analisar em que plano discursivo (figura ou fundo) a sentença se 

encontra, se há manutenção da seqüência tópica e relacionar essas observações à ordenação 

do sujeito e ao status informacional por ele veiculado. Destacamos que, neste trabalho, 
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utilizaremos o termo tópico para designar o elemento do qual se fala; o centro ou pólo de 

atração da informação transmitida, que tende a assumir uma posição privilegiada na 

comunicação, preponderantemente, embora não exclusivamente, como sujeito. A quebra da 

seqüência tópica consistirá, então, na interrupção da sucessão de frases com o mesmo 

elemento central. 

Neste capítulo, estabelecemos a visão teórica e analítica que permeará este trabalho e 

vimos que o estudo da linguagem não pode acontecer desvinculado dos papéis discursivos e 

interacionais que esta desempenha. Postulamos que uma teoria que deseja tratar o fenômeno 

da ordem das palavras não poderá se deter apenas ao nível sentencial, mas se organizar 

segundo o princípio de que toda e qualquer língua natural deve ser analisada segundo o seu 

uso em situações reais de comunicação, uma vez que essas determinam sistematicamente a 

estrutura gramatical. 

No capítulo que segue, apresentamos a revisão da literatura sobre a ordenação do 

sujeito no português arcaico e atual, suas regularidades e propriedades, apresentadas por 

diferentes autores. Como veremos, alguns desses mostram como esse fenômeno está 

relacionado a questões discursivas em nossa língua, corroborando para o que defendemos 

neste estudo. 

 

 

 

 

 
 

 

 



CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A ORDENAÇÃO DO SUJEITO 

 

2.1) A ordenação sujeito-verbo 

 

Conforme previamente postulado neste trabalho, a ordenação dos vocábulos em uma 

sentença exerce fascínio sobre os estudiosos da linguagem, independentemente da base 

teórica por eles adotada. A ordem do sujeito, em particular, encontra importantes 

contribuições para a compreensão do fenômeno e, especificamente no âmbito funcional, para 

o entendimento das intenções do falante e suas estratégias comunicativas ao preterir uma 

ordem em detrimento de outra no momento da interação verbal. 

Apesar de este trabalho deter-se na análise do português arcaico, apresentaremos 

também estudos que tratam do português atual, seja por comparação entre períodos, seja por 

uma análise que dê conta da observação da ordenação ao longo do tempo, seja por o 

português contemporâneo ser o único foco da pesquisa. Ressaltamos que nem todos os 

trabalhos que serão descritos a seguir têm viés funcionalista, mas todos se tornam 

particularmente úteis ao fornecer informações importantes sobre a ordem do sujeito em 

relação ao verbo no português arcaico e/ou no português atual, e ao contribuir para o tipo de 

análise que nos propomos a fazer. Posto isso, a ordem das palavras no português arcaico foi 

abordagem do estudo de Pádua (1960) e Mattos e Silva (1989), apresentando o primeiro uma 

relação entre fatores gramaticais e fatores psicológicos10, que abarcam o que chamamos de 

‘aspectos cognitivo-interacionais’, envolvidos em tal fenômeno. O uso das ordens SV/VS no 

português atual foi abordagem de estudos de Naro e Votre (Votre & Naro, 1986; Naro & 

Votre, 1999), que delimitam a análise da ordenação relacionando-a ao plano discursivo e às 

                                                 
10 Termo usado pela autora.  
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motivações pragmáticas de seu uso. Berlinck (1989, 1995, 1997, 1999, 2000) traça o percurso 

diacrônico do uso das ordens SV/VS no português e aponta para a tendência de fixação da 

ordem SV como estrutura funcionalmente motivada nesta língua. Observa, ainda, a ocorrência 

de sujeitos pospostos também em estruturas pluri-argumentais e analisa quais fatores seriam 

os motivadores para a posposição do termo. 

Passamos, desta forma, a descrever tais estudos e destacamos que esses trabalhos 

foram os delimitadores do objeto de pesquisa aqui apresentado. 

 

2.2) Fatores gramaticais e ‘psicológicos’ na ordenação das palavras – Pádua (1960) 

 

Pádua (1960) observou a posição do sintagma sujeito no português arcaico, tendo 

como fonte de dados frases de verbo transitivo. Seu corpus era formado por textos arcaicos 

variados, sobretudo dos séculos XIV e XV, e foi confrontado com o latim e o português atual. 

A autora propõe que, dentre as seis posições do sujeito possíveis no português arcaico, a 

ordem direta ou normal é SVC, justificando que esta traduz o pensamento com maior clareza 

e exatidão: 

 

O sujeito pode iniciar a frase, sendo seguido do verbo e do seu complemento. É esta 
a construção mais clara, em que a idéia é traduzida com maior capacidade de ser 
perceptível. (...) Chamamos-lhe também ordem directa porque traduz, sem 
alteração, o desenvolvimento dum raciocínio. (...) É a mais cómoda na linguagem 
falada, e a mais segura na tradução duma actividade predominantemente 
intelectual. (PÁDUA, 1960, p.41 et seq.) 

 

De acordo com Pádua (1960), a configuração SCV, em que há uma aproximação entre 

o sujeito e o complemento verbal, é muito mais freqüente nas orações subordinadas do que 

nas principais, o que já se podia verificar no latim, onde tal construção é praticamente 
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obrigatória nas subordinadas11. Não é de se admirar que as línguas românicas, como o 

português, principalmente na fase antiga, apresentem esta ordem, visto que no latim o verbo 

podia ocupar três posições: inicial, interior e final, sendo esta última, sem dúvida, a mais 

freqüente. Tal ordenação aparece em textos da antiga literatura e em autores mais simples e 

desprovidos de preocupações literárias. Além disso, essa era a ordem preconizada pelos 

gramáticos. Com o decorrer do tempo, pouco a pouco a posição final foi tornando-se mais 

rara. À medida que se caminha para o latim tardio, essa tendência de colocação verbal vai 

diminuindo até se tornar excepcional. 

Segundo Pádua, além da influência latina, a anteposição do complemento ao verbo dá-

se pelas seguintes razões: (i) necessidade de harmonia em toda a frase – um complemento 

excessivamente curto, como um pronome átono, por exemplo, afasta-se do final da frase, 

antecipando-se ao verbo; (ii) maior extensão do objeto que, conseqüentemente, adquire 

independência quanto à acentuação, podendo, por isso, deslocar-se para antes do verbo; e (iii) 

valor semântico do complemento – o objeto como idéia central da frase é desviado do seu 

lugar habitual com o intuito de ser destacado. 

Quando o sujeito está no interior da frase, pode-se obter duas construções diferentes, 

provocadas pela mudança de posição do verbo e do complemento: CSV e VSC. A primeira é 

rara no português arcaico, uma vez que o complemento no início da oração acarreta, na 

maioria das vezes, a posposição do sujeito ao verbo. Entretanto, seus casos ocorriam e 

continuam ocorrendo nas orações relativas, devido ao pronome relativo que, desempenhando 

a função de retomar o elemento anterior a ele, é colocado no início da frase. Já a configuração 

VSC, segundo a autora, é uma das mais freqüentes no português arcaico, ocorrendo 

principalmente em cláusulas coordenadas e principais, sendo rara nas orações adjetivas. 

                                                 
11 Segundo Marouzeau (1949), a subordinada constitui um enunciado secundário, prestando-se, assim, menos do 
que a principal à expressão de nuances e relevos. Como a posição final era a mais vulgar no latim, também era a 
mais usada em frases menos ricas de expressão. É interessante essa análise de Marouzeau, que reflete a relação 
que estamos estabelecendo nesta dissertação entre ordenação e marcação.  
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Dentre os fatores condicionantes para a inversão do sujeito, destacam-se o complemento na 

posição inicial, o valor semântico do verbo presente na cláusula (verbos volitivos, sensitivos e 

declarativos) e presença de elemento adverbial no início do enunciado. Eis os exemplos da 

autora que ilustram as posições em questão: 

 

(9) “Todas estas cousas (C) as gentes (S) demandam (V)” (Leal Conselheiro – cap. XXXV, 

p.140) 

 

Essa frase apresenta o sujeito e o complemento representados por sintagmas nominais 

plenos. Devido à ordem em que estão colocadas as palavras, é demandado esforço mental 

para a apreensão do sentido do período, já que as duas funções – sujeito e complemento – não 

podem ser imediatamente identificadas. Essa construção seria, pois, um caso de herança do 

latim, como mencionado anteriormente, que apresentava desinências que marcavam a função 

de seus elementos dentro da sentença e, conseqüentemente, eliminava ambigüidades pela 

troca de posição entre um sintagma e outro. 

 

(10) “E assi (Advérbio de modo) mostrou (V) este leterado (S) a sua doutrina (C) per 

paçiençia...” (Orto do Esposo, p.84) 

 

O estudo de Pádua (1960) é um clássico sobre a ordem das palavras no português 

arcaico, pois abarca os fatores gramaticais que atuam para o estabelecimento de uma 

determinada configuração e o critério, chamado pela autora de “psicológico”, que considera a 

interação discursiva e a cognição como aspectos relevantes para a estruturação e organização 

frasal. A análise de tal critério leva Pádua a afirmar que “uma frase não pode ser considerada 

uma entidade gramatical ao serviço de intuitos lógicos” (p.9) nem pode ser analisada 
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unicamente segundo o aspecto formal que apresenta; deve-se observar o sentido da frase tanto 

relativamente a quem a formula, como relativamente a quem a recebe, e considerar o contexto 

em que surge determinada frase e o ambiente ou as causas que nela podem atuar. É nesse 

ponto que reside a relevância do trabalho da autora para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

 

2.3) Análise descritiva para uma gramática do português arcaico – Mattos e Silva (1989) 

 

O estudo de Mattos e Silva (1989) concentra-se na análise descritiva da versão 

portuguesa mais antiga dos Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório, datada do século 

XIII. A autora propõe um estudo sistemático e exaustivo do funcionamento sincrônico dos 

dados do corpus, embora, assim como Pádua (1960), não exclua informações diacrônicas, 

tomando como base ora o latim, ora o português moderno. Analisa enunciados principais 

afirmativos, negativos, interrogativos e enunciados subordinados, apresentando verbos 

transitivos, intransitivos e verbos-cópula, os chamados verbos de ligação pela gramática 

tradicional. 

Conclui que nos enunciados principais afirmativos e nos principais negativos a ordem 

SVC é a mais recorrente e as posições VSC e CVS são também freqüentes na amostra 

analisada; no entanto, não há ocorrência da ordem CSV. Segundo a autora, o deslocamento do 

sujeito para depois do verbo é decorrente ou do deslocamento do complemento para a 

primeira posição para o seu realce, ou da presença, no início do enunciado, de 

‘circunstanciais’ – advérbios, sintagmas, cláusulas subordinadas circunstanciais –, fatores 

apontados também por Pádua (1960). As demais ordens são as menos usuais, conforme 

podemos observar na tabela seguinte: 
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Tabela 1. Ocorrências em estruturas com sujeito, verbo e complemento presentes (adaptado de Mattos e Silva, 
1989:790) 

 

Tipos de estrutura 
Ordem dos 
sintagmas Com verbo 

transitivo 
Com verbo 

cópula 
Total 

SVC 46 15 61 
VSC 19 0 19 
CVS 8 3 11 
SCV 2 3 5 
VCS 6 0 6 

 

Nos enunciados interrogativos, a posposição do sujeito é freqüente (ordem VSC) e a 

omissão deste termo, sendo apenas identificado, portanto, pela desinência verbal, é o recurso 

mais comum. Essa afirmação contradiz o que Pádua (1960), ao expor seus achados sobre os 

enunciados interrogativos, afirma. Para a autora, “nestas construções encontramos o verbo no 

início, seguido do sujeito e do complemento. É esta colocação de palavras o grande recurso 

para indicar a interrogação” (p.94). De acordo com Mattos e Silva, já no português arcaico o 

‘grande recurso’ seria a entonação da frase, refletida na escrita pelo sinal de interrogação, 

visto que tanto nas interrogativas introduzidas por pronomes interrogativos, como nas demais, 

a presença do sintagma nominal sujeito não é obrigatória. 

No que tange às cláusulas relativas cujo pronome relativo exerce a função de 

complemento verbal, a ordem CSV, não ocorrida nos enunciados principais na amostra 

utilizada pela autora, é a mais freqüente, confirmando, assim, o que havia postulado Pádua 

(op.cit.) sobre a relevante ocorrência dessa ordem nas cláusulas relativas, embora fosse rara 

no português arcaico em outras cláusulas. A ordem CVS, todavia, é pouco freqüente, o que 

corrobora a afirmação de Pádua de que o sujeito, no caso das orações em questão, geralmente 

está antes do verbo. Seguem exemplos de Mattos e Silva (1989:807):  

 

(11) Aquela casa que (C) el (S) vira (V) no outro mundo. 
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(12) Aquel bispado que (C) o seu sobrĩo don Constancio (S) cuidava (V). 

(13) Feito maravilhoso que (C) fez (V) esse bispo Paulino (S) – Ordem pouco freqüente 

 

Quanto aos enunciados subordinados completivos12, têm-se dois resultados: um 

relacionado à presença de verbos intransitivos e outro, a de verbos transitivos e cópula. 

Apresentando verbo intransitivo, nas palavras de Mattos e Silva (1989, p. 816), “em 20 

orações o sujeito está marcado no verbo; em 17 o sujeito é um sintagma nominal que precede 

o verbo e, em 1, o sujeito está posposto ao verbo e é sintagma nominal”. Apresentando verbos 

transitivos ou cópula, há as seis possibilidades de ordenação: SVC (ou VC), SCV (ou CV), 

CVS, VSC, CSV, VCS, sendo a primeira a mais freqüente. Tais possibilidades não foram 

verificadas nas principais nem nas relativas, mas também ocorreram nas subordinadas 

circunstanciais, que apresentaram igualmente a ordem SVC como a mais recorrente. 

A autora conclui sobre os dados analisados que a disposição menos marcada é SVC, 

sendo mais marcadas, por conseguinte, as configurações em que o sujeito sucede o verbo e/ou 

o complemento representado por sintagma nominal pleno ocorre na posição pré-verbal, e que 

a posposição do sujeito pode ser explicada tanto sintática (por exemplo, presença de 

circunstanciais antes do verbo) como semanticamente (por exemplo, os verbos “de declarar”, 

em geral, levam o seu sujeito a aparecer após ele). “Em qualquer caso, entretanto, o sujeito 

posposto torna-se, sem dúvida, destacado ou mais realçado no enunciado” (Mattos e Silva, 

1989, p.835). 

A análise descritiva e detalhada de Mattos e Silva (1989) sobre, especificamente, a 

ordenação do termo sujeito na sentença auxiliou-nos na observação da freqüência das 

possibilidades de posicionamento do sujeito e de sua relação com os demais elementos que 

compõem a estrutura oracional. Embora algumas vezes aponte o destaque de algum elemento 

                                                 
12 Mattos e Silva (op.cit.) considera como enunciados subordinados completivos as cláusulas tradicionalmente 
classificadas como subordinadas substantivas objetivas e as cláusulas subordinadas substantivas completivas 
nominais. 
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pela sua mudança de posição na cláusula, não aborda os aspectos discursivos que podem estar 

envolvidos na ordenação dos constituintes de uma sentença. É essa abordagem que 

buscaremos trabalhar nesta dissertação, concomitantemente à análise dos fatores estruturais 

que podem ou não atuar no posicionamento do sujeito em relação ao verbo.  

 

2.4) Discurso e ordem vocabular no português atual – Votre & Naro (1986); Naro & 

Votre (1999)  

 

Votre & Naro (1986), em estudo sobre discurso e ordem vocabular no português atual, 

analisaram as construções SV e VS apenas em contextos cujo verbo fosse intransitivo, com ou 

sem complemento locativo, e em que era possível inverter a ordem de ocorrência do sujeito. 

Mostraram que as ordens SV/VS, passíveis de análise como formas variantes, estão, na 

realidade, em distribuição complementar, sendo seu uso determinado por motivações 

discursivas. Os pesquisadores levaram em consideração para a sua análise apenas os dados da 

fala (20 entrevistas do projeto Censo da Variação Lingüística no Estado do Rio de Janeiro), 

afirmando que “a escrita concentra construções com sujeito posposto em proporção e 

variedade significativamente altas, em oposição à fala, tanto na fase arcaica13 como hoje”. Os 

pesquisadores comprovaram que o uso das construções SV e VS é regido por um princípio 

que atribui grau de topicidade aos componentes das orações em que aparecem, chamado 

Princípio da Topicidade Baixa.  

 

Aquele que produz a comunicação (o falante) tem que levar sempre em 
conta o estado mental do receptor da comunicação (o ouvinte), 
apresentando-lhe a mensagem de tal maneira, que o grau de centralidade de 
cada elemento fique imediatamente disponível para possibilitar a sua boa 
compreensão na perspectiva do falante (VOTRE & NARO, 1986, p. 3).  

 

                                                 
13 Naro e Votre (1986), embora teçam tal comentário, não apresentam em seu texto uma análise do português 
arcaico. 
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Conferem à ordem VS a função de ambientar a comunicação, por apresentar baixa 

tensão comunicativa, ter um papel discursivo periférico no momento de seu uso em relação à 

seqüência narrativa (o uso da construção VS marca um abaixamento no nível de topicidade do 

sujeito), não sendo esta ordenação guiada por parâmetros sintáticos. Para os autores, esta 

estrutura cumpre o papel de suporte para um melhor entendimento da mensagem, visto que dá 

seqüência, amplia ou contextualiza o teor principal da mesma. É por essa razão, por exemplo, 

que as cláusulas VS tendem a não apresentar continuidade de tempo e aspecto em relação às 

cláusulas SV que as antecedem. 

Em parte, a grande ocorrência de sujeitos evocados em SV (65%), em contraste com 

as construções VS (22%), faz os autores afirmarem que as primeiras são predicativas e as 

últimas, geralmente associadas ao valor apresentativo, detentoras de informação nova, não 

podem ser explicadas por este caráter informacional. Na análise feita pelos autores, o sujeito 

da construção VS é, na maioria dos casos, disponível e não completamente novo ou 

parcialmente novo como esperado14. Apontam que os referentes novos são relativamente 

raros, tanto na construção de baixa topicidade VS, onde seriam mais plausíveis, quanto na 

posição SV, de alta topicidade. De acordo com seus dados, apenas 30,4% dos sujeitos com 

informação nova aparecem na ordem VS, tendo sua ocorrência ainda mais reduzida na 

configuração SV (6,63%). 

A dimensão centro/periferia trabalhada por Naro e Votre (Votre & Naro, 1986; Naro 

& Votre, 1999) tem seu reflexo na distinção entre figura, definida como aquilo que é narrado, 

e fundo, isto é, circunstâncias não componentes da seqüência narrativa em si, mas que, apesar 

disso, a complementam, conforme exposto no capítulo 1. Essa noção de plano discursivo está 

diretamente ligada ao conceito de transitividade trabalhado por Hopper e Thompson (1980), 

segundo o qual a transitividade só pode ser entendida como uma propriedade semântica 

                                                 
14 Naro & Votre (1986) propõem quatro categorias distintas de conteúdo informacional: evocado, disponível, 
parcialmente novo e completamente novo. 
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escalar, pertencente ao corpo oracional como um todo e não focalizada no item verbal como 

preceitua a noção tradicional, e resultante da coatuação dos 10 traços seguintes: 

 

Traços 
Alta 

Transitividade 
Baixa 

Transitividade 
1. 2 ou mais participantes + - 

2. sujeito agente + - 
3. sujeito volicional + - 
4. objeto individuado + - 

5. objeto afetado + - 
6. verbo punctual + - 
7. verbo perfectivo + - 
8. verbo cinético + - 
9. verbo afirmativo + - 
10. verbo no modo real + - 
Quadro 2. Traços de transitividade (adaptado de Hopper & Thompson, 1980) 

 

De acordo com essa idéia, uma oração é mais transitiva à medida que é maior a 

intensidade com que uma ação se transfere de um participante agentivo para outro passivo. As 

clásulas mais transitivas, de acordo com Hopper e Thompson (1980), estariam no discurso 

narrativo no plano de figura, sendo essenciais para a progressão narrativa. Na visão de Naro e 

Votre (Votre & Naro, 1986; Naro & Votre, 1999), a ordem VS é de baixa transitividade, 

dentre outras causas, (i) por ser composta por um estrutura monoargumental, impossibilitando 

a transferência de ação entre participantes; (ii) por apresentar argumento externo – sujeito – 

que tende a ser (-) volitivo, (-) individuado e indefinido, não possuindo papel central no fluxo 

informacional ; (iii) por apresentar sujeito que tende a ser mais extenso no que diz respeito à 

quantidade de sílabas e/ou vocábulos que o constituem, provavelmente devido à necessidade 

discursiva de compensar sua baixa proeminância no fluxo de informação. Por possuirem na 

escala de transitividade o status de mais intransitivas, as orações VS compõem o plano 

discursivo de fundo, enquanto as orações SV, o de figura. 
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Outro fator relevante do estudo trata da ampla ocorrência da ordem VS em contextos 

de verbos intransitivos inacusativos (verbos intransitivos não existenciais) e da verificação de 

manifestação dessa ordenação em sentenças com verbos transitivos utilizados 

intransitivamente. Os exemplos extraídos de Votre e Naro (1986) ilustram tal afirmação: 

 

(14) “Foi o cara, sabe ? Ele estava perdido, assim. Apareceu uns homens. Aí, ele brigou. Aí, 

ele não conseguiu, sabe ? Não conseguiu liqüidá-los.” (p.4) 

(15) “O dia que aumenta o custo de vida, aumenta tudo.”  (p.22) 

 

Quanto à estrutura sintática, os autores apontam para a possibilidade de verificação na 

ordenação VS de um Princípio de Preservação: se um objeto, advérbio ou outro elemento pós-

verbal aparecer à esquerda do verbo, o sujeito ocorre à sua direita a fim de preservar-se a 

estrutura sintagmática. No entanto, acreditam que a verdadeira causa para esse fenômeno 

resida na distribuição diferenciada de topicidade no discurso, que acaba sendo refletida na 

ordenação dos elementos ao redor do verbo – o que apresenta maior grau de topicidade ocupa 

a posição pré-verbal, o que seria classificado como menos tópico, a posição pós-verbal. 

A variação entre SV e VS seria, então, definida em razão do “fluxo discursivo” 

(princípio da polaridade), segundo o qual a ordem de um elemento na frase depende do 

quanto esse elemento é central ou periférico em termos comunicativos. Os autores provam em 

sua análise que o grau de transitividade das orações VS é substancialmente mais baixo que o 

das orações SV. 

Nesta pesquisa, tentamos perceber se estas mesmas características descritas no estudo 

de Naro e Votre são também observáveis nos textos que compõem nossos corpora. Assim, 

buscaremos descobrir qual a importância do fluxo de informação para o fenômeno da 

ordenação do sujeito. 
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2.5) Análise da ordenação do sujeito sob o ponto de vista diacrônico – Berlinck (1989, 

1995, 1997, 1999, 2000)  

 

Berlinck (1989) realiza estudo diacrônico sobre o fenômeno da ordem do sujeito, 

apresentando como objetivo a análise de três questões: a comprovação da hipótese de 

mudança na ordenação ao longo do tempo, a caracterização desse processo e suas possíveis 

causas.  

A hipótese da autora de que houve mudança na ordenação no decorrer do tempo é 

confirmada, pois observa, a partir dos dados que compõem os corpora referentes aos séculos 

XVIII, XIX e XX, que há uma gradual diminuição na freqüência de VS – passando esta a ser 

uma ordem marcada, restrita a contextos específicos – e, conseqüentemente, uma fixação da 

ordem SV, como vemos na Tabela 2 (adaptada de Berlinck, 1989:97):  

 
Tabela 2. Freqüência de V SN15 segundo o corpus analisado. 

 

Corpus % N 

Século XVIII (1750) 42% 203/486 

Século XIX (1850) 31% 144/469 

Século XX (1987) 21% 263/1262 

 

Para Berlinck (1989), o aumento da ocorrência de SV e a diminuição de VS (de 42% 

no século XVIII para 21%, exatamente a metade da freqüência, no século XX) são efeitos de 

uma reanálise dos fatores influenciadores do fenômeno, uma passagem de uma orientação de 

natureza funcional para uma de natureza formal. Ela estabelece uma hierarquia para os fatores 

que propiciariam o posicionamento do sujeito antes ou após o verbo e observa que esse 

quadro se altera de um momento para outro. Aponta que a ordenação do sujeito no século 

                                                 
15 A autora refere-se ao SN sujeito, argumento principal do V. 
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XVIII sofre forte e principal influência do seu status informacional, ou seja, o tipo de 

informação veiculada pelo termo seria preponderante para a sua ordenação: quanto maior o 

grau de “novidade” do sujeito, maior a probabilidade de ele se posicionar após o verbo; 

quanto menor a “novidade” do referente do SN, maior a probabilidade de ocorrência do 

sujeito na posição pré-verbal. Tal influência não é observada com o mesmo grau nos dois 

séculos seguintes. No século XIX, o ‘tipo de predicador’ possui a maior relevância para a 

estipulação da ordenação e, no século XX, o fator que exerce maior influência no 

posicionamento de tal termo é a transitividade do verbo. Assim, no corpus sincrônico (século 

XX), o status informacional do referente já não interfere na associação da escala de 

transitividade com VS. Esse fato aponta para a tendência de posicionamento pós-verbal de SN 

apenas em construções em que sua posposição não acarrete sua interpretação como argumento 

interno do verbo, o que restringe a ocorrência da configuração VS. 

De acordo com os dados utilizados por Berlinck, a diminuição da freqüência de VS 

ocorreu antes e com mais intensidade em contextos mais transitivos nos três momentos 

analisados, o que corrobora para a afirmação de que tal ordem passou a ocorrer com menor 

freqüência devido ao crescimento do risco inevitável de ambigüidade nessas sentenças em que 

o sujeito ocupa o espaço do argumento interno, mas não o é. A interpretação ambígua nesses 

casos está intrinsecamente ligada à baixa freqüência de pronomes exercendo a função de 

argumento interno, observada por Tarallo (1983), ao longo dos cinco períodos históricos por 

ele considerados : 1ª metade do século XVIII, 2ª metade do século XVIII, 1ª metade do século 

XIX, 2ª metade do século XIX, corpus sincrônico (1982). De 96,2% de ocorrência de objeto 

direto anafórico no período II, passa-se a 18% no período V. 

Em estudo que culminou em sua tese de doutorado (1995) sobre a posição do sujeito 

na frase portuguesa, sob uma perspectiva histórico-comparativa, Berlinck analisa corpora do 

português brasileiro e do português europeu. Seus resultados mostram que a posição do 
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sujeito na frase depende tanto de aspectos discursivos quanto de fatores formais/estruturais 

nas duas variedades do português nos três períodos históricos analisados (séculos XVIII, XIX 

e XX). 

Seus dados indicam que a ordem VS não é exclusiva de verbos mono-argumentais, 

uma vez que foi encontrado um número considerável de casos em sentenças com verbos pluri-

argumentais. Diz Berlinck (1997, p. 108): 

 

Os contextos em que o complemento verbal se atualiza como um sintagma pleno 
dentro do SV são comparativamente menos favoráveis à ordem VS que aqueles em 
que o complemento é indicado por uma categoria vazia ou um clítico, tanto em PB 
quanto em PE.  
 

O mesmo se verifica em construções em que o verbo subcategoriza um complemento 

preposicionado ou, então, mais de um complemento. 

No que tange o discurso, a análise da autora indica que os sujeitos que ocupam a 

posição pós-verbal tendem a ser menos acessíveis, tanto no PB quanto no PE; no entanto, isso 

não constitui uma regra absoluta. Segundo Berlinck (1995, 1997) as variações do tipo de 

informação do sujeito pós-verbal estão ligadas à heterogeneidade do fenômeno da posposição 

em português, como mostram os resultados das tabelas 3 e 4 (extraídas de Berlinck, 1997, p. 

110): 

 

Tabela 3. Freqüência da ordem VS segundo o estatuto informacional do SN sujeito, em PB, nos séculos XVIII, 
XIX e XX. 

 
 

Estatuto 
informacional 

 

Dado na 
situação 

Dado 
textualmente 

Inferível Disponível 
Parcialmente 

novo 
Totalmente 

novo 

Século XVIII - 44% 53% 47% 57% 92% 

Século XIX 14% 17% 20% 21,5% 33% 58% 

Século XX 11% 11,5% 17% 15% 27% 63% 
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Tabela 4. Freqüência da ordem VS segundo o estatuto informacional do SN sujeito, em PE, nos séculos XVIII, 
XIX e XX. 

 
 

Estatuto 
informacional 

 

Dado na 
situação 

Dado 
textualmente 

Inferível Disponível 
Parcialmente 

novo 
Totalmente 

novo 

Século XVIII 27% 32% 41% 42% 52% 69% 

Século XIX 40% 22% 27% 33,5% 45% 51,5% 

Século XX 23% 12% 17% 14,5% 30% 47,5% 

 

A autora distingue três tipos de posposição: o deslocamento à direita (cf. Tarallo & 

Kato, 1989; Kato, 1992, 1993), em que o sujeito é interpretado como tópico, situando-se fora 

da frase; a configuração VXS16, em que o sujeito é o foco da frase; e a configuração VSX, em 

que o sujeito pertence ao comentário. Berlinck (1995, 1997, 1999, 2000) aponta uma relação 

entre a configuração sentencial do sujeito posposto veiculando informação velha e a distância 

do mesmo em relação à sua menção anterior. Dessa forma, o sujeito deslocado à direita situa-

se uma ou duas orações depois de sua menção anterior e o sujeito que segue imediatamente o 

verbo (VSX) está relativamente próximo de sua menção precedente. Já o sujeito posicionado 

no final da frase (VXS) encontra-se, na maioria das vezes, muito distante da sua menção 

precedente, o que o torna pouco acessível, sendo, por conseguinte, maior a sua carga 

informativa. Quando há uma exceção a essa regra, ou seja, quando o sujeito-foco está 

próximo da sua menção anterior, ele tem um valor contrastivo bastante claro, conforme 

podemos verificar no exemplo apresentado pela autora (Berlinck, 1997:113): 

 

(16) “Um dia, Santini lembrou-se de que o inventor das palavras se esquecera também de 

registrar a propriedade dessa invenção. E registrou-a ele, tornando-se o proprietário da língua 

que falamos, desapossando-nos legalmente do uso que dela fazíamos havia muitos séculos.” 

(Abelaira, 46:22) 

                                                 
16 O X pode ser um complemento ou um adjunto. 
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A autora ressalta neste trabalho que quanto mais distante estiver o sujeito ‘dado’ de 

sua menção anterior, maior é a necessidade de expressar o referente por meio de um sintagma 

nominal, a fim de que possa ser recuperado. Mostra ainda que tanto a configuração VSX 

quanto a VXS, produtivas no começo do século XVIII, passam a ter sua freqüência 

notoriamente reduzida no português moderno. 

Com tal análise, Berlinck (1995, 1997, 1999, 2000) avança no campo discursivo da 

ordenação VS e confirma a ocorrência de posposição de sujeito com informação velha, esteja 

sua menção anterior distante ou não no discurso, embora esta ordenação do sujeito seja mais 

freqüente com referentes do sujeito com maior grau de novidade. Verifica-se, então, a 

interação de fatores discursivos e estruturais na determinação da disposição dos elementos em 

uma frase. 

 

2.5.1) Berlinck (1997) e Votre & Naro (1986) – um diálogo 

 

Berlinck (1997), embora reconheça o importante legado oriundo do estudo realizado 

por Votre e Naro para a compreensão da ordenação dos constituintes em uma sentença, 

acredita que os resultados aos quais os autores chegaram são explicados pelo corpus por eles 

utilizado – fala do português brasileiro – e pelo caráter monoargumental das orações 

analisadas. De acordo com os dados analisados pelos autores, nos casos de SV, o sujeito, 

como previsto, é preferencialmente evocado. Já o sujeito da construção VS é, na maioria dos 

casos, disponível. O número de ocorrências de sujeitos parcialmente novos e evocados nesta 

configuração também é relevante. Já os argumentos externos que apresentam informação 

completamente nova são raros tanto em uma quanto em outra ordem. Para Votre e Naro, isso 

seria um indício de que o status informacional do sujeito não é um fator suficiente para 

explicar a sua posposição. 
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Os autores atribuem ao ‘fluxo discursivo’ a razão para a ocorrência das ordens SV e 

VS, sendo esta periférica em relação ao fluxo narrativo, fazendo parte, conseqüentemente, do 

plano discursivo de fundo. 

Berlinck verifica a possibilidade de VS em construções pluri-argumentais e tenta 

refinar a análise da relação do status informacional e da posição do sujeito, segundo os 

princípios de cooperação17 (Grice, 1975) e de equilíbrio da informação18. Dentre as 

conclusões a que Berlinck chega, destacam-se: (i) a frase VS não pode ser vista como um 

“bloco indivisível de informação relativa a um acontecimento ou a uma dada circunstância” 

(Votre & Naro, 1986), pois, muitas vezes, é utilizada para efetivamente avançar a narração 

(vide exemplos abaixo), ao contrário do que propõem os autores; (ii) nas frases em que o 

comentário é complexo, ou seja, quando é composto por mais de um elemento além do verbo, 

o último elemento da frase é considerado o mais ‘pesado’ do ponto de vista informacional, 

independente se é um sujeito ou um complemento.  

 

(17) “Nenhuma das vezes encontrou o director, e como receava que não fosse recomendável 

ver o nosso querido Amigo, não o quis fazer sem autorização expressa do médico. Deixou-lhe 

o pedido de lhe fazer saber a sua decisão, mas nunca recebeu resposta, depreendendo de aí 

que achavam preferível não o ver. Disse-lhe o enfermeiro que o achava um pouco melhor.” 

(Luísa, 239:29) 

(18) “Avistada a Tropa com o cabo lhe pediu João Leite que fizesse a resenha prometida 

tantas vezes não só em S. Paulo, mas no Sertão, (...)” (PB – século XVIII) (Sertanistas, 123:9) 

 

                                                 
17 O princípio da cooperação considera que a expressão de uma informação nova constitui uma condição 
necessária para o sucesso do ato comunicativo. Por outro lado, o elemento que veicula uma informação velha 
“serve de base de sustentação para o elemento novo, uma vez que indica para que arquivos de sua memória o 
interlocutor deve dirigir esse último elemento”. (Prince, 1997:72) 
18 O último elemento da sentença é mais ‘pesado’ informacionalmente, ou seja, apresenta a maior carga de 
informação. 
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Não objetivamos neste trabalho confrontar as análises de Votre e Naro (1986) e 

Berlinck (1997) e defender uma ou outra. Cabe-nos, aqui, analisar os aspectos observados em 

ambos os trabalhos, visando identificar a qual dos dois os resultados dos nossos dados se 

aproxima ou se assemelha. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

HIPÓTESES, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

3.1) Objetivos da Pesquisa 

 

Tendo sido apresentados os pressupostos teóricos que servem de embasamento para o 

desenvolvimento deste trabalho bem como a revisão de estudos sobre a ordenação do sujeito 

em relação ao verbo, estabelecemos aqui os objetivos principais desta dissertação: 

 

1. a partir dos dados coletados nos textos Bíblia Medieval Portuguêsa e Orto do Esposo, 

verificar estatisticamente a freqüência das possíveis ordenações do sujeito em cláusulas 

transitivas, copulativas e intransitivas, buscando observar se há, segundo o princípio de 

marcação, uma ordem marcada para o português arcaico como a que estudos apontam existir 

no português atual;  

 

2. analisar qualitativamente os fatores que motivam a ocorrência do sujeito nas posições pré e 

pós-verbais, segundo as propriedades funcionais destacadas nos estudos de Berlinck (1989, 

1995, 1997, 1999, 2000) e de Votre e Naro (1986) e Naro e Votre (1999), como plano 

discursivo (figura e fundo) e status informacional (informação nova, evocada ou inferível); 

 

3. partindo do pressuposto de que a diferença entre as três categorias do estatuto 

informacional, novo/evocado/inferível, manifesta-se na estrutura da língua, principalmente 

através da ordenação, avaliar de que forma o português arcaico, que apresenta tendências 

gerais de ordenação diferentes das que ocorrem no português contemporâneo, veicula a 

distinção entre os três níveis; 
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4. observar a influência de fatores gramaticais, como presença de adverbial na cláusula e item 

verbal, em uma ou outra ordenação assumida pelo sujeito, verificando, dessa forma, se a 

posição do sujeito no português arcaico é influenciada pelo tipo de informação que o termo 

veicula, pela estruturação sintática ou é determinada pelos dois. 

 

3.2) Hipóteses 

 

As hipóteses que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa foram as seguintes: 

 

1. no português arcaico a conexão entre estatuto informacional e posição do sujeito dá-se de 

forma diferente do português contemporâneo porque as construções marcadas e não-

marcadas são diferentes das atuais; 

 

2. segundo Givón (1979), as cláusulas com mais baixo grau de pressuposicionalidade são as 

que ele chamou de principal, ativa, declarativa, afirmativa, neutra. Os demais tipos de 

cláusulas, por se caracterizarem por quantidades maiores de informação pressuposta 

(reconhecível pelo ouvinte), são menos trabalhadas comunicativamente pelos falantes. Em 

função disso, estes outros tipos de cláusulas tendem a ser mais fixos e, diacronicamente, mais 

conservadores.  Com isso, esperamos que as cláusulas subordinadas e as cláusulas negativas 

sejam mais fixas e mais conservadoras19, tendendo a apresentar ordenações mais antigas. Isso 

significa dizer que, de acordo com o tipo de cláusula, tem-se uma ordenação não-marcada 

diferente; 

  

                                                 
19 Frases exclamativas, imperativas e passivas também seriam mais conservadoras. Os dois primeiros tipos de 
frases não foram observados nesta dissertação, em função da ausência de ocorrência. 
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3. no português arcaico, as ordenações mais comuns (SVC e VSC) devem apresentar sujeito 

evocado ou inferível, uma vez que a ordenação não-marcada tende a apresentar sujeito 

veiculando informação já conhecida pelo seu interlocutor. Essa hipótese provém do fato de 

no português atual o sujeito evocado – o mais freqüente em todos os tipos de texto – tender a 

aparecer na ordem não-marcada, por ser essa configuração a menos expressiva e, portanto, a 

menos adequada para veicular uma situação menos comum, como a apresentação de sujeitos 

novos, que requer uma estrutura sintática também menos comum;  

 

4. no português arcaico, estruturas com verbo dicendi já tendem a apresentar sujeito na 

posição pós-verbal, independentemente se são introdutoras de discurso direto ou de discurso 

indireto; 

 

5. a presença de um adverbial na posição inicial da sentença acarreta o deslocamento do 

termo sujeito para depois do verbo, conforme apontam os trabalhos de Pádua (1960) e Mattos 

e Silva (1989); 

 

6. a inserção de um elemento apositivo intercalado na cláusula (elemento X) pode influenciar 

o posicionamento do sujeito; 

 

7. embora o modo estrutural prevaleça em alguns casos de ordenação, como, por exemplo, a 

tendência de cláusulas adjetivas relativas apresentarem a ordem CSV, o modo 

discursivo/pragmático de comunicação deve permanecer nas ocorrências de ordens pré e pós-

verbais do termo sujeito. Assumimos, dessa forma, que o fenômeno da ordem do sujeito é 

essencialmente funcional. 
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3.3) Metodologia 

 

Visto que, no latim, os termos tinham uma grande mobilidade dentro da oração, por 

serem marcados por desinências, pode-se afirmar que a ocorrência das seis posições do sujeito 

no português arcaico (PA), como citado no capítulo 2, é uma herança da língua latina.  A 

questão principal que se levanta é: como a ordenação sujeito-verbo se dá no português 

arcaico, em que há uma maior flexibilidade na posição desses termos? Visando à obtenção de 

uma resposta a essa pergunta, utilizamos, como corpora, os textos Bíblia Medieval 

Portuguêsa, organizado por Serafim da Silva Neto (1958) e Orto do Esposo, de Bertil Maler 

(1956), que apresentam cunho religioso e intenção moralizadora e são predominantemente 

narrativos.  

 

3.3.1) O Corpus 

 

3.3.1.1) Bíblia Medieval Portuguêsa – século XIV 

 

Serafim da Silva Neto, filólogo brasileiro, reuniu todos os textos bíblicos medievais 

em uma única obra, a que deu o nome de Bíblia Medieval Portuguêsa, composta de 3 

volumes . O primeiro apresenta as Historias d’Abreviado Testamento Velho; o segundo, os 

Evangelhos e Epístolas; e o terceiro é composto por comentários do autor e glossário. 

Nesta pesquisa, foi utilizado como um dos textos dos corpora o volume 1 da Bíblia. 

Tal manuscrito data do século XIV e não se trata de uma mera tradução do Antigo 

Testamento, como afirma Ismael de Lima Coutinho no prefácio da obra supracitada: 
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A esta conclusão fomos levados pelas reflexões e comentários que enriquecem o 
texto, feitos com o louvável intento de esclarecer e corroborar a matéria traduzida. 
Frei Fortunato, entretanto, não deixa nenhuma dúvida a êste respeito, ao dizer que 
as Historias d’Abreviado Testamento foram publicadas ‘segundo o meestre das 
Historias Scolasticas, e segundo outros que as abreviarom, e com dezeres d’algũus 
doctores e sabedores’. (NETO, 1958, p.7) 
 

A Bíblia Medieval Portuguêsa caracteriza-se pela fidelidade à língua arcaica. Serafim 

da Silva Neto respeitou o original, mantendo a ortografia da época, com toda a sua 

diversidade de representações, e limitou-se apenas a algumas interferências, como uso de 

inicial maiúscula em nomes próprios e emprego de sinais de pontuação. Tal fato faz com que 

a Bíblia seja considerada um texto importante e confiável para o estudo do português arcaico. 

  

3.3.1.2) Orto do Esposo – fins do século XIV – início do século XV 

 

 O Orto do Esposo, segundo Maler, é uma obra escrita no século XIV ou XV e 

pertence a um gênero literário de cunho religioso e moralizador, utilizando, para tal fim, 

exemplos com história profana, crítica dos costumes, apólogos entre outros, que muito 

contribuíam para a persuasão dos leitores. É freqüentemente apontada a semelhança do estilo 

do autor do Orto, um monge desconhecido, e o do autor igualmente anônimo do Boosco 

deleitoso, datado da mesma época, e a influência de Petrarca nessas duas obras. O Orto 

apresenta uma linguagem “repetitiva, despretensiosa e com traços marcantes de 

coloquialidade” (Bomfim, s/d). Isso se deve ao fato de o livro ter sido dedicado à deleitação 

de uma irmã e composto para os “sinplezes”, com o objetivo de lhes proporcionar tanto prazer 

quanto elevação espiritual. 

 

Eu, muy pecador e nõ digno de todo bẽ, [es]creuy este liuro pera proueito e 
spi[ri]tual dilectaçõm de todollos sinplezes, fiees de Jhesu Christo, e spicialmẽte 
pera prazer e consolaçõ da alma de ty, minha jrmãã e compan[h]eyra da c[asa] 
diuinal e hũanal, que me rogaste muytas uezes que te fezesse em [li]nguagem hũũ 
liuro dos fectos [ant]ygos (...) (MALER, 1956, p.1) 

 



 54 

O Orto do Esposo é composto por 4 livros: o primeiro é formado por um prólogo e 

cinco capítulos;  o segundo, por um prólogo e 14 capítulos; o terceiro, por 15 capítulos e o 

último é composto por um prólogo e 70 capítulos. Nesta dissertação, trabalhamos com os 

capítulos de 1 a 4, pertencentes ao livro 1. 

 

3.3.2) Amostra e fatores observados 

 

Para a delimitação da amostra, estipulou-se o número de linhas (300) a serem 

observadas em cada texto. A cláusula terminada apenas na linha seguinte (301) foi 

considerada. As linhas analisadas foram extraídas de seqüências tipológicas narrativas nos 

dois textos supracitados. Foram excluídas da análise sentenças cujo sujeito era marcado 

apenas na desinência verbal (sujeito desinencial) e aquelas que apresentaram pronome relativo 

exercendo tal função. Essa decisão foi tomada pelo fato de o pronome relativo vir sempre 

anteposto ao verbo da oração que inicia, uma vez que retoma algo que foi mencionado 

anteriormente, devendo, portanto, aparecer imediatamente após o que foi suprimido. Fizeram 

parte da análise as cláusulas coordenadas, principais e subordinadas (exceto as adjetivas cujo 

conectivo exerce a função de sujeito) em frases afirmativas e negativas.  

A fim de atingir os objetivos deste estudo, criamos variáveis capazes de estipular os 

aspectos gramaticais e discursivos envolvidos na ordenação do sujeito dentro da cláusula. 

Como o foco de nossa análise é a posição do sujeito, adotamos esta como a variável 

dependente, apresentando as categorias SVC, SCV, CSV, VSC, VCS e CVS para as cláusulas 

transitivas e copulativas, e SV e VS para as cláusulas intransitivas. No que tange a análise 

gramatical, as variáveis estabelecidas foram:  
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(i) representação do sujeito, cujas categorias são sintagma representado por pronome, 

sintagma nominal pleno e sujeito oracional;  

(ii) item verbal, que se divide em verbo-cópula, verbo transitivo direto, verbo transitivo 

indireto, verbo bitransitivo, verbo intransitivo e verbo dicendi. Decidimos inserir a 

classificação semântica de verbo dicendi nessa variável, que apresenta classificações 

sintáticas dos verbos, devido ao fato de termos notado, durante a coleta dos dados, que os 

verbos “de atividade verbal” tendem fortemente a aparecer com sujeitos pospostos a eles; 

(iii) tipo de complemento, subdividido em objeto direto, objeto indireto, predicativo, objeto 

direto oracional, objeto indireto oracional, predicativo oracional, OD + OI, objeto direto 

preposicionado e objeto direto representado por pronome relativo;  

(iv) tipo de cláusula/ níveis de gramaticalização, com as categorias oração coordenada, 

oração principal, oração absoluta (cláusulas menos gramaticalizadas) e oração subordinada 

(cláusula mais gramaticalizada);  

(v) presença ou ausência de negação, que nos permite o controle da presença de um 

elemento negativo na cláusula, como ‘nada’, ‘não’, ‘nunca’;  

(vi) posição do adjunto adverbial (no caso de estar presente na cláusula), apresentando as 

categorias antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o sujeito, entre o verbo e 

o objeto, entre o objeto e o verbo, entre o sujeito e o objeto, entre o objeto e o sujeito, depois 

do sujeito, depois do verbo, depois do objeto, antes do verbo, antes do objeto e mais de um;  

(vii) elemento X, variável criada a fim de controlar a presença ou ausência de um elemento 

como aposto, por exemplo, bem como sua posição na cláusula (as categorias são as mesmas 

da variável anterior); 

(viii) voz verbal, que apresenta as categorias voz ativa, voz passiva sintética e voz passiva 

analítica. 
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Agrupamos as cláusulas transitivas e copulativas em oposição às intransitivas, pois 

objetivamos confrontar cláusulas cujos verbos eram acompanhados de um elemento que 

funcionava como argumento interno ou que exercia a função de predicativo do referente 

sujeito com cláusulas intransitivas, cujos verbos são mono-argumentais. Ressaltamos que 

utilizamos a noção tradicional de transitividade e não os parâmetros de transitividade de 

Hopper & Thompson (1980). Se seguíssemos a análise dos autores, alguns verbos que aqui 

foram classificados como transitivos por apresentarem um argumento interno, seriam 

considerados verbos de baixa transitividade, por serem, por exemplo, (-) perfectivos, (-) 

cinéticos, apresentarem sujeito (-) volicional, objeto (-) afetado entre outras características. O 

que é relevante neste trabalho, de fato, é a presença de um sintagma com função de 

complemento ou predicativo que, de alguma forma, influencie o deslocamento do sujeito para 

outra posição. 

Para a observação do aspecto discursivo, trabalhamos com a variável status 

informacional do sujeito, a partir das categorias novo, desmembrada em brand-new e 

disponível (unused), evocado e inferível. No que concerne especificamente à análise do 

sujeito com informação nova, houve o controle se o mesmo era novo ancorado ou não-

ancorado, seguindo as classificações de Prince (1981). Além da informatividade, analisamos o 

contexto de ocorrência do sujeito (planos discursivos de figura e fundo), manutenção ou 

quebra da seqüência tópica e distância da menção anterior, aplicável aos sujeitos com 

informação evocada. 

Após o levantamento dos dados, tendo todos os aspectos sido observados, criamos o 

banco de dados com o programa computacional Access, presente no pacote do 

Office/Windows e, posteriormente, utilizamos o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 13, para a obtenção da freqüência e para o 

cruzamento das variáveis em análise. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados dos corpora Bíblia 

Medieval Portuguêsa e Orto do Esposo, apontando, primeiramente, a freqüência de cada 

ordenação e de cada tipologia do status informacional estipulada neste trabalho e, em seguida, 

o fator de maior relevância para a ordenação do sujeito no português arcaico. Posteriormente, 

serão apresentados os cruzamentos das variáveis observadas durante a realização deste estudo 

e que foram relevantes ou não se confirmaram como tal para a análise do fenômeno da ordem 

do sujeito. Além disso, casos que poderiam ser considerados estatisticamente irrelevantes 

foram alçados para a análise qualitativa, que também estava embasando a quantitativa, a fim 

de se detectar o porquê de sua ocorrência. 

 

4.1) Análise dos dados 

 

4.1.1) Posicionamento do sujeito e sua freqüência de ocorrência na amostra 

 

Optamos por analisar conjuntamente os dados dos dois textos supracitados, visto que 

observamos o mesmo comportamento das cláusulas quando analisadas isoladamente. Foram 

destacadas 300 linhas de cada texto, portanto, 600 linhas ao todo, que geraram um total de 

355 cláusulas com sujeito explícito. Destas, 265 apresentam verbos transitivos ou cópula.  

Posto isso, verificou-se que a ordem mais freqüente nas cláusulas transitivas e 

copulativas20 no português arcaico é a SVC, sendo seguida pela configuração VSC (47,2% e 

                                                 
20 Mantivemos os verbos dicendi dentro do grupo das cláusulas transitivas e copulativas nesta primeira divisão. 
Mesmo os verbos dicendi apresentando essencialmente sujeitos pós-verbais, sua permanência neste grupo de 
cláusulas não enviesou os dados, pois, se os retirássemos, a posição VSC continuaria sendo a segunda mais 
freqüente nas cláusulas em questão. 
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32,5%, respectivamente), conforme já apontara Pádua (1960) ao afirmar que a primeira era a 

ordem direta ou ‘normal’ e a última era uma das ordenações mais freqüentes do PA. Essas 

ordenações estão exemplificadas a seguir:  

 

 (19) “Entom Josue e Caleph (S) rromperom (V) suas vistiduras (C), / e disserom: (...)” 

(Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. V – p. 132)  

(20) “E nõ achou (V) Sam Basilio (S) as armas (C) / e pregũtou ao sancristam por ellas, 

(...)” (Orto do Esposo – cap. I – p. 93) 

 

As demais ordens são menos usuais, como podemos observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5. Freqüência da posição do sujeito em cláusulas transitivas e copulativas no português arcaico. 
 

Posição do Sujeito Freqüência % 

SVC 125 47,2 

SCV 13 4,9 

CSV 8 3,0 

VSC 86 32,5 

VCS 12 4,5 

CVS 17 6,4 

CVSC 4 1,5 

Total 265 100 
 

Na tabela 5, além das seis posições possíveis em cláusulas transitivas, previamente 

apontadas nos estudos de Huber (1933), Pádua (1960) e Mattos e Silva (1989), e aqui 

estendidas para as copulativas, destaca-se a ocorrência em nossa amostra da configuração 

CVSC, que apresenta verbo bitransitivo acompanhado de seus dois argumentos internos (um 

objeto direto e outro indireto). Preferimos não reagrupar essa estrutura em nenhuma outra 
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categoria, pois acreditamos que, se assim fizéssemos, poderíamos enviesar a análise das 

ordenações CVS ou VSC, cujos verbos apresentam apenas um complemento. 

No que tange às cláusulas com verbos intransitivos, a ordenação VS é a mais freqüente 

nos textos que compõem nossos corpora. Das 90 ocorrências, 55 apresentam essa 

configuração, equivalendo a 61,1% dos casos (cf. tabela 6 e exemplo 21). Tomando por base 

o princípio funcionalista da marcação, segundo o qual a freqüência de ocorrência é um dos 

critérios para se distinguir categorias marcadas de categorias não-marcadas, podemos 

considerar que a estrutura VS em cláusulas intransitivas no português arcaico é a ordem não-

marcada, diferentemente do que se verifica no português atual. Segundo Pontes (1987, p. 

163): “(...) a língua portuguesa hoje é predominantemente SV. A ordem VS se mantém em 

casos especiais, sobretudo em orações marcadas em relação à oração declarativa, afirmativa, 

neutra”. Isso parece apontar para uma limitação de uso da cláusula VS ao longo do tempo, a 

ponto de ficar restrita atualmente a alguns contextos bem marcados, como o caso de estruturas 

com verbos apresentativos21, e de ter sua produtividade reduzida. 

 

Tabela 6. Freqüência da posição do sujeito em cláusulas intransitivas no português arcaico. 
 

Posição do Sujeito Freqüência % 

SV 35 38,9 

VS 55 61,1 

Total 90 100 
 

 (21) “... e sayu (V) fogo (S) do tribolo de Chore e de seus companheiros...” (Bíblia Medieval 

Portuguêsa – cap. VII – p.134)  

                                                 
21 Chamamos de verbos ‘apresentativos’ ou ‘de apresentação’ os verbos introdutores de sujeitos novos, do tipo 
“Chegou Fulano”, “Lá vem Ciclano” etc. 
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(22) “E mandou Deus, que o tabernaculo fosse sempre posto em meogoo da hoste, / e os 

tribos (S) pousassem (V) em rredor do tabernaculo,/ e assy era feito;” (Bíblia Medieval 

Portuguêsa – cap. I – p.129)  

 

Os exemplos (21) e (22) ilustram, respectivamente, a ordenação mais freqüente e a 

menos freqüente dentre as cláusulas intransitivas no português arcaico, conforme apontamos 

acima. Veremos adiante que, nesse tipo de contexto, a posposição do sujeito não se restringiu 

a apenas uma tipologia de status informacional veiculada pelo termo em análise.  

 

4.1.2) Status informacional e sua relação com a ordem do termo sujeito 

 

Entre os vários fatores considerados em nossa análise e que serão, posteriormente, 

esmiuçados, examinamos a possível correlação entre o status informacional do SN em razão 

de sujeito e sua ordenação na sentença. Para isso, utilizamos cinco categorias relacionadas à 

informatividade, adaptadas de Prince (1981), sendo quatro delas propostas por Votre e Naro 

(1986): novo, evocado, inferível, disponível e parcialmente novo. 

A primeira categoria, novo, refere-se ao termo totalmente ausente no discurso até o 

momento de sua menção. O conceito de evocado remete-nos ao elemento que já aparecera 

anteriormente no discurso, sendo, portanto, uma informação velha para o interlocutor. 

Ressaltamos que o sujeito classificado nessa tipologia não o foi apenas em caso de repetição 

de sua forma idêntica, mas também em caso de sua substituição/recuperação ter sido realizada 

com o uso de um pronome ou sintagma sinonímico. Chamamos de inferível o referente que 

não fora mencionado no discurso, mas é identificado pelo ouvinte/leitor por meio de um 

processo de inferência a partir de outras informações dadas. 
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Por disponível, designamos o termo cujo conhecimento é compartilhado pelos 

interlocutores, ou seja, embora não tenha referência anterior no discurso, ele é facilmente 

acessado pelo ouvinte por se tratar de um referente único. Como os textos que trabalhamos 

são de cunho religioso, consideramos o referente Deus e os nomes dos apóstolos e santos, por 

exemplo, como informações disponíveis.  Por fim, parcialmente novo refere-se ao termo 

introduzido pela primeira vez no discurso, mas cuja introdução é feita por meio de algum tipo 

de conexão com um elemento evocado ou disponível. Eis um exemplo de cada uma dessas 

categorias: 

 

(23) “Eno ano segundo da sayda do Egito vĩjte dias do segundo mes, levantou-se a nuvem 

(Novo) de cima do tabernaculo, e partirom-se logo os filhos d’Israel do monte Synai, e hya a 

nuvem (Evocado) antre eles, e nom quedarom d’andar per tres dias, e per tres noytes; e logo 

começarom de murmurar polo trabalho do caminho, porque nem de noite nom pousarom a 

hoste, nem de dia, e entom folgou a nuvem (Evocado) que os guiava em hũu deserto, que 

chamavam Faram. E levantou-se murmuiro eno poboo contra Deus pola door do trabalho, e 

acendeu-se entom fogo (Novo) ena sanha do Senhor Deus, e destruiu a derradeira parte da 

hoste, e rrogou Moyses nostro Senhor, e apagou-se o fogo (Evocado).” (Bíblia Medieval 

Portuguêsa – cap.II – p.130) 

(24) “... e porẽ dizia o propheta Jeremias (Disponível): Porque say eu do uentre da minha 

madre pera ueer trabalho e door e pera seerẽ os meus dias (Inferível)  cõsumidos ẽ cõfusom?” 

(Orto do Esposo – cap.I – p.91) 

(25) “Falou nostro Senhor a Moyses eno deserto de Synai, e mandou-lhe, que fezessem estas 

cousas, que se seguem. Entom Moyses e Aarom, e doze princepes dos tribos d’Israel 

(Parcialmente novo) per mandado de Deus eno segundo ano da saida do Egito, eno primeiro 
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dia do segundo mes, contarom todos os barões des vĩjte anos acima dos filhos d’Israel afora 

os do tribo de Levi, (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. I – p.129)  

 

Pesando a relevância de cada fator para a compreensão do fenômeno da ordenação do 

sujeito em relação ao verbo nos corpora deste trabalho, obtivemos como princípio 

explanatoriamente mais forte o status informacional do termo22. Berlinck (1989) notou em 

seus dados sobre o português no século XVIII essa mesma função discursiva do SN sujeito 

tendo o maior peso na determinação de seu posicionamento relativamente ao verbo. As outras 

variáveis utilizadas para a nossa análise não apresentaram um grau de relevância similar à 

informatividade, sendo diversificadas as suas áreas de atuação, ou seja, apresentavam 

importância em algum posicionamento específico e em outros não, ou sua ocorrência era tão 

pequena, como o caso da negação, por exemplo, que acarretou a impossibilidade de medição 

de sua importância estatística em nossa amostra.  

Como já era esperado, devido à tipologia textual a que pertencem os textos que 

utilizamos, notamos uma alta freqüência de sujeitos veiculando informação evocada – 79,7% 

dos casos. A tabela 7 expõe a distribuição de ocorrência de cada uma das categorias 

relacionadas ao status informacional do sujeito na amostra analisada:  

 

Tabela 7. Freqüência do status informacional na amostra do português arcaico. 
 

Status Informacional  Freqüência % 

Novo 41 11,5 

Evocado 283 79,7 

Inferível 13 3,7 

Disponível 11 3,1 

Parcialmente novo 7 2,0 

Total 355 100 

                                                 
22 O peso da relevância do fator status informacional foi medido estatisticamente, através de análise de regressão 
multinomial. 
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Na tabela 8, verificamos que, do total de 41 sujeitos classificados como novos, apenas 

12 (ou 29,3%) ocupam a posição pré-verbal – 7 estão presentes na configuração SVC e 5 na 

SV, que seria a ordem marcada, de um contorno expressivo maior. A pouca ocorrência de 

sujeito novo na ordem SVC mostra que essa ordenação, assim como ocorre no português 

atual, não é típica de sujeito com informação nova, ou seja, já nos aponta características de 

uma configuração a ser utilizada pelos usuários da língua com sujeito evocado.  

As demais ocorrências de sujeitos novos (70,7%) são observadas nas posições pós-

verbais. Isso confirma a tendência de as informações novas ocorrerem no final da cláusula, 

visto que não são pressupostas, isto é, são desconhecidas pelo ouvinte/leitor. Confiramos a 

tabela 8: 

 

Tabela 8. Distribuição das posições possíveis do sujeito pelas categorias informacionais. 
 

Status informacional  
Posição do 

sujeito Novo Evocado  Inferível  Disponível  Parcialmente 
novo 

Total 

SVC   7 97 12 3 6 125 
  %  5,6 77,6 9,6 2,4 4,8 100 

SCV   0 11 1 0 1 13 
  %  0 84,6 7,7 0 7,7 100 

CSV   0 8 0 0 0 8 
  %  0 100 0 0 0 100 

VSC   14 64 0 8 0 86 
  % 16,3 74,4 0 9,3 0 100 

VCS   1 11 0 0 0 12 
  %  8,3 91,7 0 0 0 100 

CVS   2 15 0 0 0 17 
  %  11,8 88,2 0 0 0 100 

SV   5 30 0 0 0 35 
  %  14,3 85,7 0 0 0 100 

VS   12 43 0 0 0 55 
  %  21,8 78,2 0 0 0 100 

CVSC   0 4 0 0 0 4 
  %  0 100 0 0 0 100 

  41 283 13 11 7 355 Total 
%  11,5 79,7 3,7 3,1 2 100 

 



 64 

Nos casos de sujeito na posição pré-verbal, a informação veiculada pelo referente é 

preferencialmente evocada. As categorias inferível e parcialmente novo apenas ocorrem em 

nossos dados com o sujeito posicionado antes do verbo, concentrando a maior parte de sua 

ocorrência na ordenação SVC, o que correspondeu às nossas expectativas, uma vez que ambas 

as categorias têm estreita ligação com informações já mencionadas no discurso.  

Já a categoria disponível, além de ocorrer nessa ordem, aparece também e em maior 

número na segunda ordenação mais freqüente no português arcaico – VSC. É interessante que 

essas três categorias intermediárias entre o evocado e o novo tendem mais fortemente a 

aparecer nas duas ordenações mais comuns no PA. Uma explicação para isso pode ser o fato 

de esses sujeitos serem mais pragmáticos, ou seja, como têm algo de inferência ou de 

pressuposição, levam possivelmente o falante a produzi-los em estruturas típicas de 

informação dada, marcando-os como uma informação velha, embora não o sejam 

prototipicamente. 

Embora a posposição esteja correntemente relacionada à novidade dos referentes, os 

resultados de nossa análise mostram que essa expectativa não reflete de todo os fatos, visto 

que há um número expressivo de sujeitos que veiculam informação evocada situados após o 

verbo, seja em cláusulas transitivas e copulativas, seja em orações intransitivas. Votre e Naro 

(1986) afirmaram em seu estudo sobre a ordem VS no português brasileiro atual que, apesar 

de o valor “apresentativo” se associar com freqüência a tal ordem, não é ele que a explica. 

Nossos resultados confirmam em parte a conclusão dos autores.  

Compreendemos que, apesar de haver a necessidade de maior observação em relação 

aos fatores que acarretam o posicionamento de sujeitos evocados após o verbo, o que será 

feito neste trabalho, a relação status informacional e posposição não constitui um problema 

para a análise do fenômeno no que tange os sujeitos classificados como novos; muito pelo 
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contrário: argumentamos que no português arcaico a posposição já cumpre, nesses casos, uma 

função apresentativa. 

 No caso das cláusulas transitivas e copulativas, das 94 ocorrências de sujeito evocado 

na posição pós-verbal, 64 encaixam-se na construção VSC, que, como mencionado 

anteriormente, é a segunda mais freqüente no PA. Podemos afirmar que essa ordenação, 

quando apresenta sujeito evocado, tem como foco da informação outro elemento que não o 

sujeito. Vejamos o exemplo que segue. Nele, o complemento do verbo é o termo focal, o qual, 

inclusive, é retomado na oração seguinte por um pronome relativo, cuja função é de sujeito da 

cláusula adjetiva em que se insere: 

 

(26) “Em este logar os servos, e as servas, que trouverom do Egito, e muitos dos filhos 

d’Israel com eles, aviam grande desejo de comer carnes e as outras viandas, que comiam no 

Egito, e disserom: nembramo-nos dos pexes, que comiamos eno Egito, e os cobrombos, e os 

melões e os porros, e as cebolas, e os alhos, e agora a nossa alma he seca, e os nossos olhos 

nom vêem senom maná. E ouvio Moyses (Evocado) o poboo (Complemento), / que dizia 

esto, / e chorava, e nom pode sofrer (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. II – p.130) 

 

Tal ordem, embora não tão freqüente quanto à ordenação SVC, tem uma freqüência 

relevante em nossa amostra. Sendo assim, acreditamos, baseando-nos nos princípios 

funcionalistas da marcação e da iconicidade, que seja, assim como a configuração SVC, mais 

automatizada pelo usuário, pois demanda menor esforço mental, atenção e tempo de 

processamento. Conseqüentemente, afirmamos que as cláusulas transitivas e copulativas do 

PA apresentam duas ordens não-marcadas, com freqüências de ocorrência altas, contudo 

diferentes, dando-nos o indício de que a ordem VSC foi, no decorrer do tempo, perdendo 
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espaço e limitando-se a contextos específicos. Concluímos, portanto, que a ocorrência de 

sujeito evocado nessas duas posições no português arcaico era um fato esperado.  

 

4.1.2.1) Sujeito evocado e sua distância da menção anterior 

 

Na tentativa de explicar a colocação do sujeito evocado na posição VSX23 em 

estruturas mono e pluri-argumentais, Berlinck (1997) observa a relação entre o conteúdo 

informacional do SN e a distância entre este sintagma e sua menção anterior (apud Givón 

1983, 1988). Utilizamos essa análise a fim de verificar: (i) se a noção de evocado engloba 

referentes com diferentes graus de ‘velhice’ no discurso; (ii) se essas diferenças de grau 

podem estar correlacionadas com as diferentes configurações possíveis de posposição desse 

tipo de sujeito. Seguindo Givón (1983, 1988), medimos a distância entre o sujeito evocado e 

sua referência anterior no discurso em número de orações que a separam, considerando o 

limite de 20 orações anteriores. Assim como Berlinck (op.cit.), incluímos na categoria (20+) 

os SNs cuja menção precedente se localiza há mais de 20 orações. A categoria (0) refere-se 

aos casos em que o sujeito evocado está na oração imediatamente seguinte a sua menção.  

 

(27) “... e per esta guisa foy demostrada a voontade de Deus, que Aaron fosse Sacerdote afora 

as outras vezes, que o nostro Senhor demostrara, e mandou Deus (menção na oração 

imediatamente anterior), que em sinal dos Judeus, que foram revees a esto, fosse guardada a 

vara de Aaron eno tabernaculo.” (Bíblia Medieval Portuguesa – cap. IX – p.135) 

(28) “E taaes doas como estas da a carne a[a] alma ẽno ajũtamẽto do seu casamẽto, que he 

feyto ẽno uẽtre da madre. Oo, que graue necessidade e que malauẽturada cõdiçom que, ante 

que pequemos, ya somos apertados e cõstrãgidos co o peccado e ya somos theudos pello 

                                                 
23 Ressaltamos, mais uma vez, que Berlinck (1997) utiliza o X para se referir a um complemento verbal, um 
predicativo ou um adjunto. 
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peccado. E porẽ diz Sam Paulo: Per hũũ homẽ - cõuẽ a saber per Adam - ẽtrou o peccado ẽno 

mũdo e pello peccado entrou a morte e trespasou-se ẽ todollos homẽẽs. Onde diz o propheta: 

Os padres comerõ a huua azeda e os dentes dos filhos son fectos botos . Ca pello peccado de 

Adã e de Eua nace o homẽ ẽ peccado e ẽ mezquindade.  

E porẽ hũas gente[s], que chama tracyos, cõsiirando a nacẽça do homẽ, como nace e 

pera que nace ẽ esta uida presente, quando nace antre elles o homẽ ou molher, chora, e, 

quando morre, riin-se e toma prazer, entõ saae a alma (mais de 20 orações da menção 

anterior) do carcer da carne (...)”. 

 

A tabela e a figura abaixo apresentam os resultados a que chegamos: 

 

Tabela 9. Distribuição do número de casos de sujeitos evocados, segundo a configuração em que ocorrem e a 
distância que os separa de sua menção anterior. 

 
Distância da menção anterior Posição do sujeito 

evocado (0-5) (6-10) (11-19) (20+) 
Total 

VSC   37 14 6 7 64 
  % 57,8 21,9 9,4 10,9 100 

VCS   8 1 2 0 11 
  % 72,7 9,1 18,2 0 100 

CVS   10 1 3 1 15 
  % 66,7 6,7 20 6,7 100 

VS   30 5 1 7 43 
  % 69,8 11,6 2,3 16,3 100 

CVSC   4 0 0 0 4 
  % 100 0 0 0 100 

Total   89 21 12 15 137 
  % 65 15,3 8,8 10,9 100 
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Figura 1. Distribuição do número de casos de sujeitos evocados, segundo a configuração em que ocorrem e a 
distância que os separa de sua menção anterior. 

 

Nota-se que, no português arcaico, há uma alta concentração de sujeitos evocados 

pospostos na faixa de (0-5), isto é, em contexto imediatamente próximo a sua menção 

anterior, em todas as ordenações possíveis, não se configurando esse aspecto em um fator 

relevante para o entendimento do posicionamento desse tipo específico de sujeito após o 

verbo. A figura nos mostra que as ordenações VSC e VS, que apresentam o maior índice de 

ocorrência na faixa de (0-5), são as mesmas preferencialmente escolhidas pelo sujeito cuja 

menção anterior está distante no mínimo por 20 orações. Esses resultados diferem dos de 

Berlinck (1997), que apontou que no português dos séculos XVIII e XIX, assim como nos 

estágios modernos da língua, a configuração VSX apresenta tipicamente sujeito evocado no 

contexto precedente imediato e a configuração VXS, por outro lado, não apresenta um padrão 

consistente de distribuição. 
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4.1.2.2) Planos discursivos 

 

Dentre os aspectos discursivos analisados para o entendimento do posicionamento do 

sujeito no PA, percebemos que os planos discursivos figura/fundo apresentam certa 

peculiaridade. Notamos que os sujeitos pós-verbais tendem a ocorrer no plano de figura tanto 

em cláusulas transitivas quanto em cláusulas intransitivas.  

 

Tabela 10. Posição do sujeito e sua distribuição nos planos discursivos de figura e fundo. 
 

Plano Discursivo 
Posição do sujeito 

Figura Fundo 
Total 

SVC   50 75 125 
  % 40 60 100 

SCV   8 5 13 
  % 61,5 38,5 100 

CSV   2 6 8 
  % 25 75 100 

VSC   66 20 86 
  % 33 12,9 24,2 

VCS   9 3 12 
  % 75 25 100 

CVS   10 7 17 
  % 58,8 41,2 100 

SV   10 25 35 
  % 28,6 71,4 100 

VS   42 13 55 
  % 76,4 23,6 100 

CVSC   3 1 4 
  % 75 25 100 

Total   200 155 355 
  % 56,3 43,7 100 

 

 

Para Votre e Naro (1986), o uso da construção VS em sentenças com verbo 

intransitivo tem como função evidenciar o conteúdo periférico da oração no desenvolvimento 

da seqüência discursiva, enquadrando-se, portanto, no plano de fundo. Em nossos dados, 

registramos 76,4% dos sujeitos pospostos a verbos intransitivos no plano de figura, que seria 

reflexo da dimensão de centro no fluxo do discurso. Em contrapartida, a configuração SV, 
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menos freqüente no português arcaico, é a que detém a maior concentração de ocorrência no 

plano discursivo de fundo – porção do texto narrativo que corresponde a descrições, 

avaliações e localização de participantes na narrativa (Martelotta, Votre & Cezario, 1996). 

Ressaltamos que, no caso das cláusulas transitivas e copulativas, as ordens com sujeito 

posposto são mais freqüentes no plano de figura assim como as com sujeito anteposto 

ocorrem mais em contexto de fundo.  

 

(29) “E apartou (V) Moyses (S) per mandado de nostro Senhor os Levitas d’antre o poboo 

d’Israel (C)24, e santificou-os, (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. I – p. 129) 

(30) “(...) e daly mandou Moyses per mandado de nostro Senhor doze homẽes cada hũu de seu 

tribo pêra hyrem deante veer e consijrar a terra, que aviam d’aver e possuir, e os principaes 

destes (S) forom (V) dous (C), convem a saber, (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. IV – 

p.132) 

(31) “E logo ueo (V) Sam Mercurio (S) cõ suas armas, e ella mãdou que fosse matar 

Juliano emperador, (...)” (Orto do Esposo – cap. I – p. 93) 

(32) “(...) e trespasou-o cõ hũa lança antre as guardas dos caualeyros, e aquelle caualeyro (S) 

nuca mays pareceo (V).” (Orto do Esposo – cap. I – p. 93) 

 

O cruzamento entre as variáveis posição do sujeito, planos discursivos e status 

informacional do sujeito pode ser visualizado na tabela 11: 

 

 

 

 

                                                 
24 Nos exemplos em questão, os trechos em negrito exemplificam o plano discursivo de figura e os trechos em 
itálico, o de fundo. 
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Tabela 11. Posição do sujeito, status informacional e planos discursivos. 
 

Status informacional  
Plano 

discursivo  

Posição 
do 

sujeito Novo  Evocado  Inferível  Disponível  Parcialmente 
novo 

Figura SVC 2 43 0 2 3 
 SCV 0 8 0 0 0 
 CSV 0 2 0 0 0 
 VSC 11 49 0 6 0 
 VCS 0 9 0 0 0 
 CVS 1 9 0 0 0 
 SV 1 9 0 0 0 
 VS 6 36 0 0 0 
 CVSC 0 3 0 0 0 

Fundo SVC 5 54 12 1 3 
  SCV 0 3 1 0 1 
  CSV 0 6 0 0 0 
  VSC 3 15 0 2 0 
  VCS 1 2 0 0 0 
  CVS 1 6 0 0 0 
  SV 4 21 0 0 0 
  VS 6 7 0 0 0 
  CVSC 0 1 0 0 0 

 

Chama-nos atenção, a princípio, para a não ocorrência de sujeitos inferíveis no plano 

de figura. Todas as suas realizações estão concentradas em fundo, são periféricas no discurso. 

Vejamos o trecho abaixo, que exemplifica esse caráter marginal no discurso do sujeito em 

questão: 

 

(33) “Aquelles doze homẽes, que forom emviados por enculcas, gabarom muito a terra ao 

poboo de Israel, mas disserom que os moradores dela eram homẽes mui fortes, e as cidades 

(Inferível)  eram grandes, e muradas, (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. V – p.132)  

 

Os sujeitos novos, evocados, disponíveis e parcialmente novos ocorrem tanto em 

plano de figura quanto no de fundo, independentemente da ordenação de seu sujeito dentro da 

cláusula. Daí o fato de o peso desse fator não ser considerado relevante para o fenômeno que 

observamos nesta pesquisa. 
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4.1.2.3) Seqüência tópica – manutenção e quebra 

 

Por fim, analisamos se a manutenção ou a quebra da seqüência tópica exerce em nossa 

amostra influência sobre tal ou qual ordem assumida pelo sujeito. Os resultados encontram-se 

na tabela 12: 

 

Tabela 12. Posição do sujeito, status informacional e seqüência tópica. 
 

Status informacional  
Seqüência 

tópica 

Posição 
do 

sujeito Novo Evocado  Inferível  Disponível  Parcialmente 
novo 

Manutenção SVC 0 28 3 0 0 
 SCV 0 1 0 0 0 
 CSV 0 1 0 0 0 
 VSC 0 7 0 0 0 
 VCS 0 1 0 0 0 
 CVS 0 3 0 0 0 
 SV 0 5 0 0 0 
 VS 0 2 0 0 0 
 CVSC 0 1 0 0 0 

Quebra SVC 7 69 9 3 6 
 SCV 0 10 1 0 1 
 CSV 0 7 0 0 0 
 VSC 14 57 0 8 0 
 VCS 1 10 0 0 0 
 CVS 2 12 0 0 0 
 SV 5 25 0 0 0 
 VS 12 41 0 0 0 
 CVSC 0 3 0 0 0 

 

Assim como os sujeitos novos só ocorrem quando há quebra da seqüência tópica, o 

mesmo se verifica com os sujeitos classificados como disponíveis e parcialmente novos, que 

apresentam traços de novidade. Quando a seqüência tópica é mantida, os sujeitos evocados 

aparecem em sua maioria na ordenação SVC. No caso de mudança de tópico, a distribuição 

desse tipo de sujeito é mais diversificada, concentrando, porém, sua ocorrência às ordens mais 

freqüentes das cláusulas transitivas e copulativas (SVC e VSC) e à ordenação VS no caso das 

orações intransitivas.  
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Comparando os registros de ocorrência das ordens SV e VS na tabela 12, verificamos 

que a posição VS é a normal quando há mudança de tópico (53 ocorrências versus 30 da 

ordem SV), enquanto a ordem SV é a mais comum quando a seqüência tópica é mantida (5 

ocorrências versus 2 da ordem VS). Nesse aspecto, temos um resultado, de certa forma, 

compatível com o que acontece no português atual, segundo os estudos de Naro & Votre 

(1999) e Gomes (2006), que apontam que a posposição do sujeito predomina em SNs que se 

referem a entidades menos contínuas.  

 

(34) “Ca, por muy forte que o homẽ seya, mais he o leon, ca o leom (S) tem (V) tres 

corações (C) (...)” (Orto do Esposo – cap. II – p.94) 

(35) “(...) e Moyses e a arca do Testamento, e os Levitas ficavam ena hoste, e os 

Amalechitas, e os Cananeos (S) correrom25 (V) depos o poboo d’Israel (C), (...)” (Bíblia 

Medieval Portuguêsa – cap. V – p. 133) 

(36) “E feriu a pedra com a vara, e porque duvidou, nom sairom (V) augas (S) da pedra, 

(...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. X – p.136) 

 

Apoiando o que afirmamos anteriormente, no exemplo 34, a cláusula SVC em negrito 

apresenta sujeito evocado na oração imediatamente precedente, em que o termo também tem a 

função de tópico. Já no exemplo 35, a seqüência tópica não foi mantida, embora o 

posicionamento do sujeito e seu status informacional sejam os mesmos verificados no 

exemplo anterior, provavelmente em função de um paralelismo decorrente da idéia de 

concomitância que ela passa. Na última frase exemplificada acima, a cláusula intransitiva 

destacada apresenta sujeito que fora mencionado antes no discurso (ainda que não apareça no 

                                                 
25 Correr, neste caso, está empregado no sentido de “afugentar, dispersar”. 
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excerto em questão) em posição pós-verbal e tem como tópico um elemento diferente da 

oração anterior. 

Postulamos que, nos casos analisados neste trabalho em que há quebra na seqüência 

tópica, há uma maior variação no posicionamento do sujeito provavelmente em função do 

número maior de possibilidades de ordenação desse termo no português arcaico. O fato de o 

sujeito das estruturas em que a seqüência tópica foi mantida tender a posicionar-se antes do 

verbo sustenta a nossa hipótese de que este fator discursivo tem uma influência na ordenação 

do termo em questão. 

 

4.1.3) Aspectos gramaticais observados 

 

As propriedades gramaticais envolvidas no uso de cada ordem possível para o termo 

sujeito e tratadas em trabalhos anteriores, como os de Pádua (1960) e Mattos e Silva (1989) 

sobre o português arcaico e de Naro e Votre (1999) sobre o português atual, também serão 

consideradas como objetos de estudo desta pesquisa, aplicados aos dados coletados dos 

nossos corpora. 

 

4.1.3.1) Tipos de cláusula/ níveis de gramaticalização 

 

Nas 355 cláusulas analisadas, foram encontradas 178 orações coordenadas, 74 

subordinadas, 98 principais e 5 absolutas. Observamos que, com exceção da ordem CSV, que 

só ocorreu em cláusulas subordinadas, todas as ordenações apareceram nas orações 

coordenadas e principais.  

Nas orações subordinadas, não verificamos a ocorrência da configuração VCS, que, 

em si, já é uma ordenação pouco freqüente nos corpora. Como há somente 5 orações 
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absolutas em nossa amostra, o pouco número de ocorrência não nos permite afirmar que uma 

determinada ordenação não ocorre nesse contexto no português arcaico. 

A ordem CSV, cujo sujeito somente veicula informação já mencionada no discurso, 

não ocorreu em cláusulas principais nos dados de Mattos e Silva (1989) e é tida como rara no 

português arcaico por Pádua (1960). Em nosso estudo, obtivemos apenas 8 ocorrências desse 

tipo de ordenação e todas elas em cláusulas subordinadas, estando 5 especificamente em 

cláusulas adjetivas. Esse fato confirma a asserção de Pádua (1960) de que o sujeito 

geralmente se posiciona antes do verbo nesse tipo de oração e leva-nos também a afirmar que 

as cláusulas adjetivas são mais conservadoras, tendendo, conseqüentemente, a apresentar uma 

ordenação mais antiga, uma vez que no latim as ordens mais freqüentes apresentavam o verbo 

na posição final da cláusula. É importante não esquecer que esse aspecto gramatical, segundo 

a proposta de Givón (1979), é uma conseqüência de questões associadas às pressuposições 

relacionadas à cláusula, ou seja, a informação veiculada pelos elementos que a compõem 

continua sendo o fator determinante para sua ordenação.  

Para Pádua (1960) e Mattos e Silva (1989), em outros tipos de cláusula, o fato de o 

complemento ocupar a posição inicial da sentença acarreta o conseqüente deslocamento do 

sujeito para depois do verbo, o que se confirma, preliminarmente, neste trabalho se levarmos 

em conta que a ocorrência de sujeitos em estrutura CVS é mais do que o dobro da CSV (17 

versus 8). Alguns exemplos de cada configuração podem ser vistos a seguir:  

 

(37) “... e entom aquele, que (C) Deus (S) escolher (V), seja Santo Sacerdote, (...)” (Bíblia 

Medieval Portuguêsa – cap. VII – p. 134) 

(38) “E, quando o caçador lhe quer tomar os filhos, uay ao luguar hu os (C) ella (S) tem (V), 

(...)” (Orto do Esposo – cap. II – p.95) 
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(39) “E quando esto (C) viu (V) Moyses (S), rogou a nostro Senhor, (...)”(Bíblia Medieval 

Portuguesa – cap. VII – p. 133) 

 

Notou-se que os complementos de ambas as configurações supracitadas são, na grande 

maioria dos casos, pronomes (oblíquos ou relativos). Seu deslocamento para antes do verbo, a 

nosso ver, tem valor discursivo, uma vez que postulamos que isso ocorre para alçá-lo a uma 

posição de destaque no discurso. A inversão de posição com o sujeito, pois, não é para realçar 

este, visto que das 17 ocorrências de sujeitos em posição CVS em nossos dados, 15 veiculam 

informação evocada, já conhecida pelo interlocutor.  

No que tange às cláusulas completivas, notamos uma concentração de ocorrência da 

ordenação SVC (11 casos em um total de 19). Os demais casos distribuíram-se entre outras 4 

configurações encontradas em nossos corpora com esse tipo de oração: 2 SCV, 1 CVS, 2 

VSC e 3 SV. Postulamos que esse resultado constitui um indício que confirma a hipótese da 

teoria funcionalista de que cláusulas mais encaixadas tendem a ser mais fixas. As outras 

orações classificadas tradicionalmente como subordinadas adverbiais e como coordenadas 

apresentaram uma gama maior de possíveis posições do sujeito em cláusulas 

transitivas/copulativas e intransitivas bem como uma maior distribuição de casos entre elas. 

 

4.1.3.2) O item verbal 

 

Analisamos a escolha dos itens verbais na tentativa de perceber a sua influência no 

posicionamento do sujeito em conjunto ou não com os aspectos discursivo-pragmáticos 

anteriormente observados. Utilizamos, para tal, as categorias verbo cópula, verbo transitivo 

direto, verbo transitivo indireto, verbo bi-transitivo, verbo intransitivo e verbo dicendi, este 

classificado segundo o aspecto semântico que possui. 
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Na tabela 13, observamos a freqüência de ocorrência das posições do sujeito de acordo 

com o tipo de verbo dentro de nossa amostra: 

 

Tabela 13. Distribuição da posição do sujeito de acordo com o tipo de verbo. 
 

Tipo de verbo 
Posição do 

sujeito Cópula Transitivo 
direto 

Transitivo 
indireto 

Bi-
transitivo  Intransitivo  Dicendi 

Total 

SVC 36 64 4 15 0 6 125 
 

% 
76,6 52,0 44,4 51,7 0 10,5 35,2 

SCV 1 10 0 0 0 2 13 
 

% 
2,1 8,1 0 0 0 3,5 3,7 

CSV 1 6 0 1 0 0 8 
 

% 
2,1 4,9 0 3,4 0 0 2,3 

VSC 7 31 4 7 0 37 86 
 

% 
14,9 25,2 44,4 24,1 0 64,9 24,2 

VCS 1 2 0 0 0 9 12 
 

% 
2,1 1,6 0 0 0 15,8 3,4 

CVS 1 10 1 2 0 3 17 
 

% 
2,1 8,1 11,1 6,9 0 5,3 4,8 

SV 0 0 0 0 35 0 35 
 

% 
0 0 0 0 38,9 0 9,9 

VS 0 0 0 0 55 0 55 
 

% 
0 0 0 0 61,1 0 15,5 

CVSC 0 0 0 4 0 0 4 
 

% 
0 0 0 13,8 0 0 1,1 

Total 47 123 9 29 90 57 355 
  

% 
100 100 100 100 100 100 100 

 

Os resultados revelam que 76,6% dos verbos-cópula ocorrem na configuração SVC. 

Embora se verifique a ocorrência desse tipo de verbo em outras ordenações, ressaltamos que 

em nossos dados isso só se deu com o predicativo representado por um adjetivo. Todos os 

casos de SNs plenos exercendo a função de predicativo do sujeito estão incluídos na 

configuração SVC, independentemente do nível de informatividade do sujeito ou de qualquer 

outros aspecto discursivo. O mesmo já acontecia no latim, em que essa fixação da ordenação 

do SN predicativo após o verbo evitava casos de ambigüidade em uma sentença, ou seja, 

como, em função da concordância, ambos os SNs ocorriam no nominativo, o primeiro, que 

aparecia no início da cláusula, era identificado como sujeito e o segundo como predicativo.   
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(40) “... e Lazaro recebeo outrosy malles, mas agora el (S) he (V) cõsolado (C) / e tu (S) es 

(V) atormẽtado (C).” (Orto do Esposo – cap. IV – p.99) 

(41) “... e sayu fogo do tribolo de Chore e de seus companheiros, e destrui[o]-os todos, e ficou 

(V) Aarom (S) sãao e salvo (C).” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. VII – p. 134) 

(42) “... e per esta guisa foy demostrada a voontade de Deus, que Aaron (S) fosse (V) 

Sacerdote (C – SN) (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. IX – p. 135) 

 

Outro aspecto a ser exposto, é o fato de termos utilizado uma classificação semântica 

para separar verbos como falar, dizer, ordenar, mandar e contar (no sentido de “narrar, 

refletir, relatar”) em uma categoria que os agrupasse como verbos dicendi. Essa decisão foi 

tomada devido ao fato de termos percebido, durante a coleta dos dados, que tais verbos 

tendem a aparecer com sujeitos pospostos a eles, o que confirmaria a nossa hipótese de que 

esses verbos comporiam uma estrutura mais fixa em nossa língua26. Notamos, a partir dos 

dados expostos na tabela 13, que nossa hipótese se confirma: 86% dos sujeitos em cláusulas 

com verbos dicendi posicionam-se após eles, seja a informação veiculada pelo sujeito nova ou 

não. Quando introduzem discurso direto, todos esses verbos, em nossos corpora, 

apresentaram sujeito posposto a ele. 

 

(43) “... asy como dizia (Vdicendi) Sam Paulo (S): Eu cobiiço morrer pera seer co Jhesu 

Christo, (...)” (Orto do Esposo – cap. I – p.91) 

(44) “... e disse (Vdicendi) Aarom (S) a Moyses (C): Rogote, Senhor, que a faças sãa, e 

disse (Vdicendi) Deus (S): se seu padre cospisse ena face dela, (...)” (Bíblia Medieval 

Portuguêsa – cap. III – p. 131) 

                                                 
26 Os estudos de Naro & Votre (1989, 1992, 1999) apontam que, no português atual, verbos como chegar 
também tendem a apresentar uma estrutura mais fixa, visto que a construção mais freqüente com esse tipo de 
verbo é Chegou Fulano. 
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(45) “... se algũu for Profeta antre vós, eu (S) lhe (C) falarey (Vdicendi) em visom, ou em 

sonhos, ou per feguras, (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. III – p. 131) 

 

A figura abaixo ilustra a distribuição do tipo de verbo pelo tipo de informação 

veiculada pelo sujeito: 

 

Figura 2. Distribuição do tipo de verbo pelo tipo de informação veiculada pelo sujeito. 

 

Os sujeitos evocados, devido à sua alta freqüência em nossa amostra, são os que 

ocorrem em maior número com todos os tipos de verbo. Verificamos maior ocorrência de 

sujeitos novos com verbos intransitivos e com verbos transitivos diretos. Os inferíveis 

aparecem apenas em cláusulas com verbos-cópula e verbos transitivos diretos. Não foram 

registradas ocorrências de sujeitos disponíveis com verbos transitivos indiretos e com verbos 

intransitivos. Já os parcialmente novos, além de não aparecerem em construções com esses 

dois tipos de verbo, também não ocorreram com verbos dicendi. 
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4.1.3.3) O item adverbial 

 

Pádua (1960) e Mattos e Silva (1989) postulam que a presença de um advérbio 

circunstancial no início da oração acarreta o deslocamento do sujeito para a posição pós-

verbal, uma vez que ocupa o seu lugar original. Votre e Naro (1986) verificam em seus dados 

que na ordenação VS pode-se depreender o Princípio da Preservação, que consiste no fato 

de um complemento ou de um elemento pós-verbal aparecer na posição inicial e acarretar a 

posposição do sujeito em relação ao verbo como uma compensação sintagmática. Os autores 

ressaltam, no entanto, que a verdadeira causa do fenômeno está no fato de que normalmente 

há uma distribuição diferenciada de topicidade no discurso, refletida na distribuição 

posicional em relação ao verbo no nível sintático. 

Os nossos dados nos demonstram que poucas são as cláusulas que apresentam 

advérbio ou locução adverbial na primeira posição e sujeito posposto ao verbo. Das 118 

cláusulas com presença de elemento adverbial, 30 apresentam esse elemento na posição pré-

verbal. Dentre essas, 15 têm sujeito posposto ao verbo. 

Buscamos, em nossa análise, verificar se o tipo e/ou o tamanho do adverbial seriam 

condicionadores de sua ocorrência no início da cláusula e do, até então, conseqüente 

deslocamento do termo sujeito para uma posição à direita do verbo. Dos 15 casos encontrados 

de estrutura Advérbio + Verbo + Sujeito, podendo o complemento estar posicionado entre o 

verbo e o sujeito ou aparecer no final da cláusula, 7 apresentam advérbios curtos, 5 médios e 3 

longos27. A grande maioria desses elementos são advérbios de tempo e de lugar. Como 

ocorrem em nossa amostra diversas sentenças com advérbios na posição inicial e com o 

sujeito imediatamente após esse termo, mantendo-se antes do verbo, utilizamos a mesma 

análise anteriormente descrita e verificamos que das 15 ocorrências (a mesma quantidade 

                                                 
27 Para medir o tamanho do elemento adverbial, adotamos a seguinte padronização: curto – composto por 1 ou 2 
palavras; médio – composto por 3 palavras; longo – formado por 4 ou mais palavras. 



 81 

verificada nos casos de advérbio e posposição do sujeito), 13 apresentam advérbios curtos, 1 

médio e 1 longo. Quanto ao tipo de advérbio, há também a predominância de advérbios de 

tempo e lugar. Vejamos alguns exemplos: 

 

(46) “Em outro dia começou de murmurar (V) todo o poboo d’Israel (S) contra Moyses e 

Aaron (C), (...)” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. VIII – p. 135) 

(47) “... certamẽte nos (S) ẽuiamos (V) a ty (C) daquello que nos comemos (C), / mas tu, 

escarnecendo de nos, ẽuiaste-nos daquello que das de comer aas bestas.” (Orto do Esposo – 

cap. I – p.92) 

(48) “...mas agora el (S) he (V) cõsolado (C) / e tu es atormẽtado.” (Orto do Esposo – cap. 

IV – p. 99) 

 

Diferentemente do que é apresentado e defendido pela literatura (Pádua (1960), 

Mattos e Silva (1989) entre outros), nossos resultados revelam que a presença do elemento 

adverbial não influencia de modo determinante a ordenação do sujeito. Verificamos, na 

verdade, uma variação entre manutenção na posição pré-verbal e posposição do termo sujeito 

em cláusulas que apresentam o adverbial à esquerda do verbo.  

Destacamos que o fator elemento X revelou-se irrelevante para a ordenação do 

referente SN em função de sujeito. Esse elemento intercalado aparece, na maioria dos casos, 

entre o sujeito e o verbo, concentrando sua freqüência de ocorrência na ordem SVC, não 

causando, portanto, o deslocamento do sujeito devido à sua presença na cláusula.  

Acreditamos que a variação entre as posições pré e pós-verbais do sujeito é definida 

de acordo com o valor discursivo que o termo apresenta, isto é, se é um elemento central ou 

periférico em termos comunicativos – Princípio da polaridade, defendido por Votre e Naro 

(1986) – e não pela presença de um e outro termo na estrutura em que se encontra. 
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4.1.3.4) A negação na cláusula e a análise das passivas 

 

Outros fatores gramaticais observados nesta pesquisa dizem respeito à presença ou 

ausência de negação na oração, que nos revela quais são as cláusulas negativas em nossos 

corpora, e à voz verbal, que nos possibilita a identificação e a análise de estruturas passivas.  

Segundo Givón (1979), as cláusulas negativas e as passivas, assim como as mais 

gramaticalizadas, conforme vimos, são mais conservadoras, tendendo a apresentar estruturas 

mais antigas. Percebemos, neste trabalho, que as cláusulas que apresentam elemento negativo 

concentram-se nas duas ordenações mais freqüentes das orações transitivas – SVC e VSC, o 

que nos aponta uma menor flexibilidade de posicionamento de seus elementos; porém, essas 

cláusulas não se confirmam como conservadoras, já que não apresentam em maior número 

configuração com verbo na posição final, estrutura tipicamente latina. Em contexto 

intransitivo, essa fixação estrutural observada em ambiente transitivo não se verifica, uma vez 

que as cláusulas negativas distribuem-se igualmente nas duas ordenações possíveis nesse caso 

– SV e VS. 

No que tange às cláusulas passivas, dividimo-las em dois grupos: as que apresentam 

verbos na voz passiva analítica e aquelas cujos verbos encontram-se na voz passiva sintética. 

A afirmação de Givón (1979) foi claramente identificada em ambos os casos.  Nas passivas 

sintéticas a ordenação unânime é VS, independentemente da informação veiculada pelo 

sujeito, o que nos permite afirmar que tais estruturas estão mais protegidas das influências 

discursivas. Já nas analíticas, dos 8 casos registrados, 6 apresentam o referente sujeito 

anteposto ao verbo e 2 sujeito em posição pós-verbal, corroborando para a afirmação de que 

há uma maior rigidez na ordenação dos elementos de uma cláusula na voz passiva. Vejamos 

os exemplos: 
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(49) “... e acendeu(V)-se entom fogo (S – novo) ena sanha do Senhor Deus, / e destruiu a 

derradeira parte da hoste, e rrogou Moyses nostro Senhor, / e apagou(V)-se o fogo (S – 

evocado).” (Bíblia Medieval Portuguêsa – cap. II – p. 130) 

(50) “E outrossy, os homẽẽs que amã muy[to] seus filhos, que fazẽ por elles contra sua 

conciencia ou leixam de fazer o que deuẽ, / estes taaes (S – evocado) ficam ẽganados (V) 

pella sõõbra, (...)” (Orto do Esposo – cap. II – p.95) 

 

4.1.3.5) Representação do sujeito 

 

Observamos em nossa amostra a seguinte freqüência de ocorrência de sujeitos 

representados por sintagmas nominais plenos e sujeitos codificados por pronomes, distribuída 

pelas posições possíveis do termo em cláusulas transitivas e intransitivas: 

Tabela 14. Posição e representação do sujeito. 

Representação do 
sujeito Posição do 

sujeito SN 
pleno Pronome 

Total 

SVC   82 43 125 
  %  65,6 34,4 100 

SCV   6 7 13 
  %  46,2 53,8 100 

CSV   3 5 8 
  %  37,5 62,5 100 

VSC   83 3 86 
  %  96,5 3,5 100 

VCS   11 1 12 
  % 91,7 8,3 100 

CVS   13 4 17 
  %  76,5 23,5 100 

SV   24 11 35 
  %  68,6 31,4 100 

VS   53 2 55 
  %  96,4 3,6 100 

CVSC   3 1 4 
  %  75 25 100 

  278 77 355 Total 
%  78,3 21,7 100 
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Verificamos, a partir dessa tabela, que a ocorrência de pronomes exercendo a função 

de sujeito concentrou-se nas posições pré-verbais, enquanto há uma diversificação na 

distribuição entre as ordens arroladas dos sintagmas nominais plenos que exercem a mesma 

função. 

Görski (1985) aponta que, em uma narrativa, os sujeitos que veiculam informação 

evocada são representados por anáfora zero, pronome, advérbio ou sintagma nominal 

definido. O mesmo se verifica em nossos dados, visto que todos os sujeitos pronominais 

apresentam informação velha e os sintagmas nominais plenos que são sintaticamente 

classificados como sujeito e se enquadram nessa tipologia informacional são definidos. 

Identificamos aqui, no que tange ao uso de pronomes para a transmissão de informação 

evocada, a atuação do subprincípio funcionalista da quantidade, segundo o qual, como vimos, 

a quantidade, a imprevisibilidade e a importância da informação são proporcionais ao material 

de codificação utilizado.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

Postulamos nesta pesquisa que a ordenação do termo sujeito em uma cláusula não está 

relacionada apenas a fatores estruturais, mas é fortemente influenciada por fatores discursivos 

e pragmáticos. Buscamos, a partir dos estudos de Pádua (1960), Mattos e Silva (1989), Votre 

e Naro (1986), Naro e Votre (1999) e Berlinck (1989, 1995, 1997, 1999, 2000) delimitar 

nosso objeto de estudo e estabelecer as variáveis que seriam utilizadas em nossa análise, 

abarcando todos os aspectos que poderiam atuar no posicionamento do referente sujeito. 

Assim, nossa proposta foi investigar a ordem do sujeito no português arcaico em 

contextos transitivos, copulativos e intransitivos segundo os princípios e categorias centrais da 

teoria funcionalista, enfatizando a observação da influência da informatividade, que diz 

respeito ao conhecimento compartilhado ou não pelos interlocutores no momento da interação 

comunicativa, em tal ou qual posição ocupada pelo sujeito. 

Os corpora da pesquisa foram compostos por dois textos religiosos, essencialmente 

narrativos, pertencentes aos séculos XIV e XV. Delimitamos em 300 o número de linhas a 

serem observadas em cada texto (600 linhas ao todo) e a coleta de dados, detendo-se apenas 

às cláusulas com sujeito explícito, nos permitiu a identificação de 355 cláusulas que estavam 

dentro dos critérios elegíveis de nosso trabalho. Consideramos inelegíveis as orações cujos 

sujeitos eram desinenciais e as adjetivas que apresentavam um pronome relativo exercendo tal 

função. 

Verificamos que, dentre todas as variáveis estruturais e discursivas analisadas, o status 

informacional foi o fator mais importante para a compreensão do fenômeno de ordenação do 

sujeito dentro da cláusula, confirmando o que já apontara Berlinck (1989) em sua análise do 

português do século XVIII. 
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Investigando a freqüência de ocorrência de cada posição do sujeito, encontramos a 

configuração SVC como a mais freqüente em cláusulas transitivas e copulativas, sendo 

seguida pela ordem VSC, confirmando os achados de Pádua (1960). As demais ordens foram 

pouco freqüentes em nossa amostra. No que tange às cláusulas intransitivas, a ordenação mais 

freqüente foi VS. Segundo o princípio funcionalista da marcação, intrinsecamente relacionado 

à freqüência, consideramos que essa é a ordem não-marcada em contextos intransitivos e as 

estruturas SVC e VSC são as não-marcadas em contextos transitivos e copulativos no 

português arcaico.  

Devido à tipologia textual utilizada, obtivemos um alto número de sujeitos veiculando 

informação evocada – 79,7% dos casos. Esses concentraram sua ocorrência nas três ordens 

mais freqüentes, assumidas, conforme afirmamos anteriormente, como não-marcadas: SVC, 

VSC e VS. Ressaltamos que os contextos pós-verbais, no português atual, apresentam 

geralmente informação desconhecida pelo interlocutor, dado que tal posição tenderia a ser 

ocupada por elementos que apresentam maior carga informacional, não sendo, portanto, 

contextos em que se espera observar sujeitos evocados. Todavia, como as ordens VSC e VS 

são não-marcadas no PA, conseqüentemente são mais automatizadas pelos falantes, passando 

a ser, pois, um ambiente propício para a ocorrência de sujeitos com informação velha. Por sua 

vez, grande parte dos sujeitos novos de nossa amostra ocupou posições pós-verbais, 

sustentando não só a tendência de as informações novas, por serem menos pressupostas, 

ocorrerem no final da sentença mas também o argumento de que a posposição, no português 

arcaico, já cumpre sua função apresentativa nesses casos. 

Notamos que os sujeitos inferíveis e parcialmente novos posicionaram-se apenas antes 

do verbo e ocorreram em maior número na ordem SVC, uma vez que têm relação com uma 

informação já mencionada no discurso. O sujeito com informação disponível aparece não só 

nessa ordem como também na ordenação VSC, a segunda mais freqüente do PA, conforme 



 87 

exposto anteriormente. Consideramos serem essas categorias, intermediárias à dicotomia novo 

e velho, mais pragmáticas e pressupostas, o que acarreta a sua produção em estruturas típicas 

de informação evocada. 

Segundo Votre e Naro (1986), as construções VS em sentenças intransitivas 

pertencem ao plano discursivo de fundo, por serem periféricas no fluxo do discurso. Em 

nossos dados, diferentemente do que esses autores verificaram, registramos 76,4% dessas 

construções no plano de figura, alçando-as à dimensão de centro na seqüência discursiva, o 

que não nos causou estranheza, visto que consideramos ser essa a ordem não-marcada no 

português arcaico. Por outro lado, a configuração SV concentrou sua ocorrência no plano de 

fundo, que corresponde à parte textual destinada a descrições, avaliações e localização dos 

participantes na narrativa. Nas cláusulas transitivas e copulativas, também se observa que as 

ordens pós-verbais são mais freqüentes nos contextos de fundo e as pré-verbais, nos de figura. 

Ressaltamos que as posições ocupadas pelo termo sujeito em um ou outro plano discursivo, 

seja nas cláusulas transitivas e copulativas, seja nas intransitivas, independeram do tipo de 

informação por ele veiculada. Tal fato leva-nos a afirmar que a variável plano discursivo não 

se mostrou relevante para o fenômeno analisado nesta pesquisa.  

A manutenção ou a quebra da seqüência tópica, contudo, mostrou exercer influência 

na ordenação do referente sujeito. Postulamos que, embora tenha havido uma diversificação 

na distribuição do posicionamento do sujeito nos casos em que a seqüência tópica não foi 

mantida – provavelmente devido ao número maior de possibilidades de ordenação desse 

termo no português arcaico –, nas estruturas em que houve a manutenção da seqüência, o 

sujeito tendeu a ocorrer anteposto ao verbo: 35 ocorrências (71,4%) versus 14 (28,6%) em 

posição pós-verbal. Esses resultados confirmam os estudos de Naro e Votre (1999) e Gomes 

(2006) que apontam que a posposição do sujeito predomina em sintagmas nominais que se 

referem a entidades menos contínuas. 
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Quanto às categorias gramaticais observadas neste trabalho, apontamos que foram 

relevantes em nossa análise sobre a ordenação do sujeito em relação ao verbo: o tipo de 

cláusula/ níveis de gramaticalização, o item verbal e a presença ou ausência de negação.  

Atestamos a importância do tipo de cláusula/ níveis de gramaticalização ao 

percebermos que as orações adjetivas apresentavam uma estrutura mais conservadora (CSV), 

já verificada no latim, língua em que o verbo na posição final da cláusula era praticamente 

obrigatório nas orações subordinadas. Notamos também que as orações subordinadas 

coletadas de nossos corpora tinham uma concentração de ocorrência na ordem SVC, 

mostrando que são estruturas mais fixas que as cláusulas menos gramaticalizadas. Da mesma 

forma, isso se verificou nas cláusulas passivas, tanto nas sintéticas, cujo sujeito posicionou-se 

unanimemente após o verbo, quanto nas analíticas, que apresentaram maior concentração de 

sujeitos igualmente na posição pós-verbal. A hipótese de Givón (1979) de que cláusulas mais 

gramaticalizadas tendem a ser mais conservadoras e a apresentar uma estrutura mais fixa, 

sendo menos suscetíveis às vicissitudes do discurso, se confirma mais uma vez nesta 

pesquisa. 

Sobre o item verbal, verificamos que as estruturas com verbo-cópula tenderam a 

apresentar a ordem SVC, sendo esta, inclusive, a ordenação obrigatória, assim como no latim, 

para os casos em que tanto o sujeito quanto o complemento eram representados por sintagmas 

nominais plenos. Postulamos que isso seja uma forma de evitar a ambigüidade que uma 

cláusula com dois sintagmas nominais posicionados após o verbo, mas exercendo funções 

diferentes, pode vir a causar. Observamos também que os verbos dicendi apresentaram o 

sujeito, na maioria dos casos, em posição pós-verbal. Ressaltamos que esses resultados eram 

independentes do status informacional do sujeito. Argumentamos que as cláusulas com 

verbos dicendi, especificamente, apresentam estruturas que são cristalizações de estratégias 

discursivas, sedimentadas em função de sua freqüência de uso em experiências comunicativas 
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prévias. Não se trata, pois, da influência do verbo-cópula e do verbo dicendi no 

posicionamento do sujeito. Houve, na verdade, a atuação de aspectos discursivo-pragmáticos 

que levaram à fixação da ordenação dos elementos que compõem esses tipos de sentença. 

Embora tenhamos hipotetizado que a presença de um elemento adverbial na posição 

inicial da sentença acarretaria o deslocamento do sujeito para após o verbo, hipótese essa 

confirmada no estudo de Pádua (1960), em nossos dados tal fato não se verifica. O Princípio 

da Preservação, postulado por Votre e Naro (1986), segundo o qual a mudança de um 

elemento tipicamente pós-verbal para a posição inicial ocasiona a mudança do elemento pré-

verbal para uma posição à direita do verbo visando a uma compensação sintática, não se 

aplica, portanto, em nossa amostra. Destacamos que tal princípio também não se manifesta 

nos casos de deslocamento do complemento para a posição inicial. 

Nossa hipótese de que um elemento X intercalado presente na cláusula poderia 

ocasionar a mudança de posição do sujeito não foi comprovada em nossos dados. 

Diante desses resultados, podemos concluir que o fenômeno da ordenação do sujeito 

em relação ao item verbal no português arcaico mostrou-se essencialmente funcional. 

Inclusive em casos em que aparentemente se verificava influência de um fator estrutural, 

observamos que atuavam aspectos discursivo-pragmáticos28. Esses achados convergem para a 

defesa da Lingüística Funcionalista da relação de simbiose entre discurso e gramática, 

constituindo esta um conjunto de regularidades provenientes de nossas habilidades cognitivas 

e interacionais e da automatização de estratégias que apresentam alta freqüência no discurso. 

 

 

 

 

                                                 
28 Ressaltamos que, embora tenhamos utilizado como base o discurso religioso, acreditamos que tais resultados 
podem ser estendidos para o português arcaico de uma maneira geral. 
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RESUMO 
 
 
 
MARQUES, Priscilla Mouta. Aspectos Gramaticais e Discursivos da Ordenação Sujeito-
Verbo no Português Arcaico. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Faculdade de Letras, 
UFRJ, 2008, 95p. mimeo. 

 
 
 
 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a ordenação do sujeito em relação ao verbo 

no português arcaico, observando o que motiva a ocorrência desse termo na posição pré ou 
pós-verbal. Levamos em consideração, para tal análise, tanto o aspecto gramatical/sintático 
quanto o discursivo. Observar a ordem sujeito-verbo no português arcaico, por seguir este 
estudo a linha funcionalista, implica analisar a relação existente entre cada ordenação possível 
e o contexto comunicativo em que ela é empregada. Visando atingir tal objetivo, utilizamos, 
como corpora, os textos Bíblia Medieval Portuguêsa, de Neto (1958) e O Orto do Esposo, de 
Maler (1956). Fizeram parte da análise todos os tipos de cláusula (exceto as adjetivas cujo 
conectivo exerce a função de sujeito) em frases afirmativas e negativas. Após o levantamento 
dos dados, tendo todos os aspectos sido observados, criamos o banco de dados e utilizamos o 
programa estatístico SPSS, versão 13, para a obtenção da freqüência e para o cruzamento das 
variáveis em análise. Segundo o princípio funcionalista da marcação, intrinsecamente 
relacionado à freqüência, consideramos, a partir dos dados coletados, que VS é a ordem não-
marcada em contextos intransitivos e as estruturas SVC e VSC são as não-marcadas em 
contextos transitivos e copulativos no português arcaico. Verificamos que, dentre todas as 
variáveis estruturais e discursivas analisadas, o status informacional foi o fator mais 
importante para a compreensão do fenômeno de ordenação do sujeito dentro da cláusula, 
confirmando o que já apontara Berlinck (1989) em sua análise do português do século XVIII. 
Concluímos, por fim, que tal fenômeno no português arcaico mostrou-se essencialmente 
funcional. Inclusive em casos em que aparentemente se verificava influência de um fator 
estrutural, observamos que atuavam aspectos discursivo-pragmáticos. 

 

 
 
Palavras-Chave: Ordenação Vocabular, Status Informacional, Funcionalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

ABSTRACT  
 
 

 
MARQUES, Priscilla Mouta. Aspectos Gramaticais e Discursivos da Ordenação Sujeito-
Verbo no Português Arcaico. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Faculdade de Letras, 
UFRJ, 2008, 95p. mimeo. 

 

 

 

 

 

The aim of this work is to analyze the subject-verb order in Old Portuguese, observing 
what motivates the occurrence of the subject before or after the verb. According to the 
functional linguistics, grammar reflects the speaker’s linguistic creativity in organizing the 
text functionally for a specific hearer in a determined communicative situation (Hopper, 
1998). Thus the subject-verb order in Old Portuguese has to be analyzed considering the 
relation between each possible order and the communicative context where it is used. Using 
more specific terms, it is necessary to observe the connection between subject order and its 
information status in the occurrence context. The corpora of this research are composed by 
two religious texts of medieval period (XIV and XV centuries): Bíblia Medieval Portuguêsa, 
by Serafim da Silva Neto, and Orto do Esposo, organized by Bertil Maler. All kinds of 
clauses were analyzed in affirmative and negative sentences. The clauses that presented an 
implicit subject were removed from the analysis. After the data collection, a statistical 
program, SPSS, version 13.0, was used to obtain the frequency of use and to cross the 
variables in analysis. According to the frequency observed and to the principle of markedness, 
we considered VS, SVC and VSC constructions the unmarked orders – the first one in 
intransitive contexts – in Old Portuguese. We verified that information status was the most 
important factor to the comprehension of the subject order phenomenon as pointed out 
Berlinck (1989) in her analysis of Portuguese in 18th century. We concluded that this 
phenomenon in Old Portuguese is essentially functional. We noticed that even in cases that 
structural factors were apparently influencing the subject order, there were discursive aspects 
acting in the establishment of its position inside the clause. 
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