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RESUMO  

 

 

POSIÇÃO VARIÁVEL DO SUJEITO NO FALAR MARANHENSE  

 

Deline Maria Fonseca Assunção 

 

                              Orientadora: Profa. Dra. Maria Luiza Braga 

                              Co-orientadora: Profa. Dra. Maria da Conceição Auxiliadora de Paiva 

 

 

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

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

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

 

Esta tese tem como objetivos analisar a ordem Verbo-Sujeito (VS) nas letras das 

toadas do Bumba-meu-boi, comparativamente às entrevistas, as quais visam representar a 

Variedade de fala maranhense, e verificar suas motivações gramaticais e pragmático-

discursivas. Para isso, adotamos o Funcionalismo como base teórica, por entendermos que o 

sistema linguístico é maleável e se adapta às pressões de uso, não podendo, portanto, ser 

estudado separadamente. Partindo de resultados de pesquisas anteriores (cf. VOTRE e 

NARO, 1986; BERLINCK, 1988; COELHO, 2000; SPANO, 2008, entre outras) levantamos a 

hipótese de que a ordem VS é motivada por fatores gramaticais e pragmático-discursivos. Os 

procedimentos metodológicos de codificação e processamento dos dados adotados são os da 

Sociolinguística laboviana, com a utilização do programa VARBRUL/GoldVarb 2001. Os 

corpora utilizados são constituídos por 128 letras de toadas do Bumba-meu-boi do Maranhão, 

nos “sotaques” de Zabumba, de Matraca e de Orquestra, e 6 entrevistas, que estão na 

coletânea intitulada Memória de Velhos. Depoimentos. Uma contribuição à memória oral da 

cultura popular maranhense. Tendo em vista os objetivos, os quadros de referências teóricas 

e as hipóteses norteadoras, foram postuladas variáveis independentes capazes de identificar as 

motivações para o uso da ordem VS nos dois corpora. Os resultados mostram que, tanto no 

Bumba-meu-boi quanto na Variedade de fala maranhense, há uma significativa supremacia da 

ordem Sujeito-Verbo (SV), indiciando que a ordem VS é uma ordem marcada, tendo em vista 

sua baixa frequência e sua independência em relação ao gênero discursivo. Os fatores que 

estatisticamente favorecem o uso da ordem VS são de natureza gramatical e pragmático-

discursiva, a exemplo, da Transitividade verbal, especialmente no que concerne aos verbos 

inacusativos, do grau de informatividade do referente do SN sujeito, da agentividade e da 

definitude do SN sujeito. 

 

Palavras-chave: Ordem Verbo-Sujeito; Funcionalismo; Bumba-meu-boi do Maranhão; 

Variedade de fala maranhense. 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2014 
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ABSTRACT  

 

 

 

VARIABLE SUBJECT POSITION IN MARANHENSE SPEAKING 

 

Deline Maria Fonseca Assunção 

 

                              Advisor: Profa. Dra. Maria Luiza Braga 

Co-advisor: Profa. Dra. Maria da Conceição Auxiliadora de Paiva 

 

 

Summary of Doctoral Thesis submitted to the Graduate Program in Linguistics, 

Faculty of Arts, from the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ, as part of the 

requirements for obtaining the Doctor of Linguistics degree. 

 

This thesis aims to examine the Verb-Subject (VS) order in the lyrics of the 

Bumba-meu-boi songs, compared to the interviews, which aim to represent the variety of 

Maranhão speaks, and check its grammar and discourse-pragmatic motivations. For this, we 

adopted functionalism as a theoretical basis for understanding the linguistic system is 

malleable and adapts to the pressures of use and cannot, therefore, be studied separately. From 

the results of previous research (cf. VOTRE and NARO, 1986; BERLINCK, 1988; RABBIT, 

2000; SPANO 2008, among others) hypothesized that the VS order is motivated by 

grammatical and pragmatic-discursive factors. The methodological procedures of the coding 

and processing of the data were adopted from Labovian Sociolinguistics, using the 

VARBRUL/GoldVarb 2001 program. The used corpora are made of 128 Bumba-meu-boi of 

Maranhão song lyrics, in the "accents" of Zabumba of Matraca and Orchestra, and 6 

interviews, which are in the collection entitled Memória de Velhos. Depoimentos. Uma 

contribuição à memória oral da cultura popular maranhense. In view of the objectives, the 

theoretical frameworks guiding references and hypotheses, independent variables able to 

identify the motivations for the use of VS order in the two corpora have been postulated. The 

results show that both in the Bumba-meu-boi as in Maranhão talking variety, there is a 

significant supremacy of the Subject-Verb (SV) order, indicating that the VS order is a 

marked order, given its low frequency and its independence from the speech genre. Factors 

that statistically favor the use of VS order are of grammatical and pragmatic-discursive 

nature, as an example of verbal transitivity, especially with regard to unaccusative verbs, the 

degree of informativeness of the referent of the NP subject, and the definiteness of SN subject 

agentivity. 

 

Keywords: Verb-Subject Order; functionalism; Bumba-meu-boi of Maranhão; Maranhense 

variety of speech. 

 

 

 

Rio de Janeiro 

August, 2014 
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(...) a vida 

É luta renhida: Viver é lutar. 

A vida é combate, 

Que os fracos abate, 

Que os fortes, os bravos, 

Só pode exaltar. 

(Canção do Tamoio, Gonçalves Dias) 

 

 

Combati um bom combate (...) 

(Timóteo, 4:17) 
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Em primeiro lugar, o que é que se chama a “ordem das 

palavras”? Não é, certamente, uma cadeia de ferro na qual se 

fixou para sempre a respectiva sucessão de elos... Mais ainda: 

uma mesma pessoa emprega ordens de palavras de tipo muito 

diferente conforme o ouvinte a quem se dirige, a intenção 

expressiva em um momento dado, ou a intensidade dos 

sentimentos que expressa... Repito agora, que é a “ordem das 

palavras”? Quantas são as ordens possíveis em cada idioma, 

segundo as necessidades expressivas de quem fala (ou escreve)? 

(...) Quais as diferenças entre a língua literária e a vulgar? E 

entre a prosa e o verso? Estudou-se alguma vez este problema 

desde a literatura medieval até os nossos dias, passando pelo 

renascimento, pelo barroco, pelo neoclassicismo e pelo 

romantismo? Quando se responder a estas perguntas se poderá 

falar com algum motivo do que é o gênio da língua em relação à 

colocação das palavras. Tudo o mais serão afirmações a priori. 

 

(Dámaso Alonso) 
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SINOPSE 

 

Estudo de cunho funcionalista sobre a ordem 

Verbo-Sujeito (VS) nas letras das toadas do 

Bumba-meu-boi e na Variedade de fala 

maranhense. Fatores gramaticais e pragmático-

discursivos que motivam a ordem VS nos dois 

corpora. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivos: a) analisar a ordem Verbo-Sujeito (VS) 

nos gêneros discursivos toadas do Bumba-meu-boi e entrevistas, as quais visam a representar 

a Variedade de fala maranhense; b) verificar as motivações gramaticais e pragmático-

discursivas do uso dessa ordem pelo falante; c) caracterizar a ordem VS, segundo o Princípio 

da Marcação (CROFT, 1990; GIVON, 1995); d) testar a hipótese da Distribuição 

Complementar, de Votre e Naro (1986, 1989) e Naro e Votre (1999), para discutir se o 

fenômeno da ordem VS é de fato um caso de variação ou de simples distribuição 

complementar; e d) testar a hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck 

(1988, 1989), Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997), sobre a ordem VS ser um 

fenômeno de natureza mais formal do que funcional.   

O Funcionalismo é a base teórica da nossa pesquisa por entendermos que o 

sistema linguístico é maleável e se adapta às pressões de uso. Desse modo, a relação 

linguagem e sociedade torna-se relevante nas análises linguísticas. As transformações sofridas 

pelo sistema linguístico nas situações de interação passam a ser privilegiadas, uma vez que a 

análise não se restringe ao seu aspecto estrutural, mas abarca também o seu uso nas práticas 

sociais. 

Tendo em vista os objetivos, os quadros de referências teóricas e os resultados de 

pesquisas anteriores (LIRA, 1982; PONTES, 1986, 1987; VOTRE e NARO, 1986; 

BERLINCK, 1988; ANDRADE, 1995; ANDRADE BERLINCK, 1997; COELHO, 2000; 

PILATI, 2006; SPANO, 2008; FREITAS, 2011, entre outras), levantamos a hipótese de que, 

não de modo diferente de outras variedades de fala do português brasileiro, também na 

variedade maranhense, a ordem Verbo-Sujeito é motivada por fatores gramaticais e 

pragmático-discursivos, independentemente dos gêneros discursivos que compõem os 

corpora (canção e entrevista) desta pesquisa. 

O procedimento metodológico de análise, codificação e processamento dos dados 

adotados são os da sociolinguística laboviana, com a utilização do programa 

VARBRUL/GoldVarb 2001.  

Os corpora são formados por 128 toadas do Bumba-meu-boi do Maranhão, sendo 

23 no “sotaque” de Zabumba, 58 no “sotaque” de Matraca e 47 no “sotaque” de Orquestra, e 

por 6 entrevistas, 3 de homens e 3 de mulheres, que estão na coletânea de 7 volumes intitulada 

Memória de velhos. Depoimentos. Uma contribuição à memória oral da cultura popular 
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maranhense, produzida pela Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão (SECMA) e pela 

Comissão Maranhense de Folclore (CMF). Os(as) entrevistados(as) são produtores(as) da 

cultura popular, dirigentes de órgãos estaduais relacionados à cultura e turismo, 

pesquisadores(as) da cultura popular maranhense e ex-presidentes da CMF.  

No Maranhão, fizemos um prévio levantamento bibliográfico, realizado em 

centros de cultura, bibliotecas e em algumas Universidades, e não constatamos a existência de 

pesquisas na temática e com o arcabouço teórico aqui adotados. Desse modo, esta tese 

constitui-se na primeira descrição e análise não impressionística da posição do sujeito em 

relação ao verbo nas letras das toadas do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala maranhense. 

Assim, a própria escolha dos corpora e a análise funcionalista que nos propomos a fazer já 

justifica este estudo. 

A questão da ordem das palavras na oração tem sido abordada nos estudos 

tradicionais, nos quais estão incluídas gramáticas e livros didáticos, e nas pesquisas 

linguísticas, sincrônicas e/ou diacrônicas, nas modalidades falada e escrita, que, sabemos, são 

muitas e se enquadram em bases teóricas diversas, como a funcionalista (VOTRE e NARO, 

1986; MARQUES, 2012), a sociolinguística (LIRA, 1982; BERLINCK, 1988; 1989), a 

gerativista (PILATI, 2002; 2006), a cognitivista (PINHEIRO, 2013) e, ainda, aquelas que 

conciliam, no mesmo estudo, dois aparatos teóricos, tais como os da sociolinguística ou 

funcionalismo com os do gerativismo (COELHO, 2000; FREITAS, 2011). Essas, e muitas 

outras pesquisas, são de fundamental importância para a compreensão desse fenômeno 

linguístico ao explicarem os fatores que o influenciam, sejam eles gramaticais, pragmático-

discursivo ou ambos conjuntamente.  

Conforme veremos ao longo desta tese, os estudos acerca da ordem VS são 

numerosos, mas podemos contribuir com novas análises. Neste caso, encaramos a nossa como 

um espaço entre o já-dito e o ainda não-dito, com expectativas de ocupar um pouco esse 

espaço com novidades. 

As ideias trabalhadas durante o processo de estudo do tema abordado estão 

expostas da seguinte forma: 

O Capítulo 1 trata das concepções de língua em duas perspectivas: na da 

Linguística Estrutural e na do Funcionalismo. A primeira secção revisita os pressupostos 

teóricos do Funcionalismo, os quais, conforme dissemos antes, servem de base para este 

estudo, e faz distinções entre as abordagens formal e funcional dos estudos linguísticos. A 

segunda seção apresenta os diversos sentidos para o termo função, entre eles os propostos por 

Nichols (1984) e por Halliday (1985). A seção seguinte discorre acerca do conceito de 
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autonomia (ou não) da língua, que segundo Nichols (1984), Croft (1995) e Butler (2003) 

determina o tipo de funcionalismo empregado na análise linguística. A última seção apresenta 

os Modelos Baseados no Uso, abordagem de caráter funcional-cognitivo, para a qual Barlow e 

Kemmer (1999) apontam algumas características básicas. Na oportunidade, a seção comenta 

alguns pressupostos da Linguística Cognitiva, a exemplo do significado, que é concebido 

como uma construção da mente, num processo contínuo de categorização e recategorização 

do mundo.  

O Capítulo 2 traz, inicialmente, um breve histórico da abordagem tipológica e seu 

objeto de estudo, e discorre sobre alguns estudos da área, tais como os de Greenberg (1966), 

autor considerado o pioneiro da tipologia sintática, cuja visão está mais voltada para os 

aspectos funcionais da linguagem; e os de Dryer (1992, 2007), que examina centenas de 

línguas naturais, em grande área geográfica, e sintetiza as seis possibilidades de combinação 

dos constituintes (sujeito, verbo e objeto) da oração. Na seção que segue, tomando como base 

Gramáticas Tradicionais (GT), como as de Almeida (1986) e Bechara (1992), e livros 

didáticos, como o de Terra, Nicola e Cavallete (2002), apresenta o conceito de colocação (ou 

ordem) de um modo geral e, mais especificamente, no que concerne às ordens Sujeito-Verbo 

(SV) e Verbo-Sujeito. Mostra que esses estudos consideram a ordem VS como uma ordem 

marcada e atribuem motivações de natureza sintática, psicológica, estilística e genérica para o 

seu uso. 

O Capítulo 3 descreve o Bumba-meu-boi, tendo em vista que as letras de suas 

toadas constituem um dos corpora em análise neste estudo e que o Bumba-meu-boi tem 

características peculiares no Maranhão, talvez desconhecidas dos leitores desta tese. O 

Capítulo inicia tecendo considerações sobre a existência e nomenclatura dessa manifestação 

cultural em outros estados brasileiros e sobre as divergências entre os estudiosos em torno da 

sua verdadeira origem. Em seguida, apresenta as principais lendas que, muitas vezes, servem 

de referência para as letras das toadas, como por exemplo, a lenda de Pai Francisco e 

Catirina, que deu origem ao auto do Bumba-meu-boi, e a lenda do Boi de São João, que 

parece justificar a relação existente entre o Bumba-meu-boi e a religião. Na sequência, trata 

de dois rituais que fazem parte da brincadeira do Bumba-meu-boi: o primeiro, compreende os 

ensaios, o batismo, as apresentações e a morte do Boi; o segundo, representa textualmente a 

sequência de toadas que caracteriza as apresentações dos grupos de Bumba-meu-bois nos 

arraiais. Finalizando o Capítulo, são mostrados vários estudos, nas mais diversas áreas de 

conhecimento e com objetivos diversos, que têm o Bumba-meu-boi como objeto. 
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O Capítulo 4 apresenta os objetivos e as hipóteses principais que delimitam este 

estudo. Em seguida, trata dos procedimentos metodológicos adotados para a constituição dos 

corpora do Bumba-meu-boi e das entrevistas com pessoas relacionadas à área da cultura 

popular do Maranhão. Na sequência, são explicitados os contextos gramaticais selecionados e 

os contextos excluídos para a coleta dos dados, o envelope da variação, para o qual 

consideramos a posição do sujeito em relação ao verbo como variável dependente e como 

variantes as ordens SV e VS. Finalizando, o Capítulo expõe os grupos de fatores linguísticos e 

extralinguísticos determinados como prováveis favorecedores da ordem VS, tendo por base 

algumas pesquisas, tais como as de Berlinck (1988, 1989), Coelho (2000), Spano (2008), 

entre outras. Na apresentação do fator extralinguístico gênero do discurso, são discutidas 

algumas definições e postulados de autores, como Bakhtin (2000), Marcuschi (2001, 2002) e 

Maingueneau (2001). Além disso, são apresentadas discussões acerca dos gêneros discursivos 

canção e entrevista, uma vez que foram deles retirados os dados para a análise, nesta tese.  

O Capítulo 5 mostra, inicialmente, os resultados das ordens SV e VS nos corpora 

em análise. Discorre sobre os procedimentos necessários para chegar aos pesos relativos, 

conforme a regra variável SV/VS. Logo após, apresenta os grupos de fatores selecionados 

pelo programa computacional GoldVarb 2001, como os mais significativos favorecedores da 

ordem VS, nos dois corpora. Nas seções que seguem, para cada grupo de fator selecionado, 

revisita os pressupostos teóricos que os fundamentam, exibe os resultados de pesquisas 

anteriores que os estudaram e analisa os resultados revelados para as letras das toadas do 

Bumba-meu-boi e para a Variedade de fala maranhense. A seção 5.9 do Capítulo, busca 

caracterizar a ordem VS, segundo o Princípio da Marcação (CROFT, 1990; GIVON, 1995) e 

verifica em que medida a presente tese contribui para o esclarecimento das hipóteses de 

Distribuição Complementar (VOTRE e NARO, 1986, 1989; NARO E VOTRE, 1999) e da 

Restrição da Monoargumentalidade (BERLINCK, 1988, 1989; ANDRADE, 1995; 

ANDRADE BERLINCK,1997). Após as análises, a conclusão apresentada é a de que fatores 

gramaticais e pragmático-discursivos propiciam as orações com ordem VS nos dois corpora 

que analisamos. 

Na última parte, é apresentada a conclusão final desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, comentamos as concepções de língua na perspectiva 

da Linguística Estrutural e na perspectiva do Funcionalismo. Na 

sequência, apresentamos os pressupostos do Funcionalismo. Nessa 

oportunidade, distinguiremos as abordagens formal e funcional dos 

estudos linguísticos. Também o sentido do termo função para diversos 

pesquisadores, como Neves (1997), Halliday (1985) e Nichols (1984), 

serão comentados no capítulo. Será apresentada a discussão 

atualmente existente entre os estudiosos, tais como Nichols (1984), 

Croft (1995) e Butler (2003) acerca da autonomia (ou não) da língua, 

que leva à identificação e denominação de diferentes tipos de 

Funcionalismos. Para finalizar, focalizamos uma nova tendência de 

caráter funcional-cognitivo do estudo das línguas chamada Modelos 

Baseados no Uso, especialmente as suas características elencadas 

por Barlow e Kemmer (1999). 

 

 

No início do século XX, a Linguística delimita seu objeto de estudo, adquirindo 

também o caráter de ciência, com a obra de Ferdinand de Saussure, Curso de Linguística 

Geral, publicada em 1916. Com isso, o foco relevante de estudos passou a ser a forma 

linguística, ficando em segundo plano a função exercida pelos elementos linguísticos no 

sistema (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA e MARTELOTTA, 2003). 

Partindo dessa nova perspectiva que inaugura a Linguística moderna, a língua 

passa a ser considerada um sistema1 homogêneo, constituindo um todo coerente, uma vez que 

as unidades linguísticas são regidas por certos princípios de funcionamento, isto é, o valor de 

cada elemento linguístico é determinado pelas relações que são estabelecidas entre si e com o 

todo do qual faz parte. A língua, então, é vista como uma estrutura, com leis internas, 

instituídas dentro do próprio sistema. Tendo isso em vista, as línguas passam a ser entendidas 

como entidades autônomas, que não dependem do uso na situação de interação verbal, ou 

seja, esse princípio da autonomia propõe que uma dada língua, enquanto representação 

estrutural ou sistêmica, é original e não se organiza partindo de fatos externos. Isso quer dizer 

que não são as propriedades do mundo ou as especificidades que subjazem aos falantes que 

definem os signos linguísticos. Eles são definidos em função de suas relações internas. 

Uma outra perspectiva – a Funcionalista – se posiciona contra o constructo de 

estruturas autônomas2 e defende que o estudo das línguas não pode ser dissociado do estudo 

                                                           
1 Sistema, para Saussure, diz respeito à propriedade opositiva da língua, que se configura como um produto 

social.  
2 Ver item 1.3, deste capítulo. 
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do uso, pois a sua existência se justifica pelo fato de servir ao estabelecimento da 

comunicação entre falantes e ouvintes. Daí resultam reestruturações constantes das 

concepções semânticas e das outras estruturas sintáticas (HOPPER, 1998). A proposta 

funcionalista coloca em evidência uma concepção de língua como um sistema funcional, não 

autônomo, sensível à pressão do uso. Em outros termos, a intenção do falante no uso da 

língua é condição básica para a compreensão da sua natureza.  

 

1.1 O Funcionalismo 

 

A corrente funcionalista é a base teórica da nossa pesquisa, por considerarmos a 

língua um instrumento de interação social, privilegiando como investigação não só a estrutura 

linguística (gramatical), como também os vários contextos de comunicação, nos quais a 

língua é usada, como já mencionamos antes. Desse modo, a relação linguagem e sociedade 

torna-se relevante nas análises linguísticas. As transformações sofridas pelo sistema 

linguístico nas situações de interação passam a ser privilegiadas, uma vez que a análise não se 

restringe ao seu aspecto estrutural, mas abarca também o seu uso nas práticas sociais.    

Esse entrelaçamento de linguagem e sociedade é levado em conta a começar do 

pressuposto de que o processo de aquisição da linguagem se dá por meio do desenvolvimento 

das necessidades e habilidades comunicacionais da criança na sociedade. Essa posição é 

centralizada na hipótese de uma capacidade cognitiva rica, da qual a criança é dotada, que 

possibilita a aprendizagem não só da linguagem, mas também de outros tipos de 

aprendizagem. Para os funcionalistas, a criança constrói a gramática da sua língua ao ser 

exposta a dados linguísticos, em situação de interação com os membros da sua comunidade de 

fala. 

Ao pressupor uma capacidade cognitiva rica, o funcionalismo adota uma 

perspectiva em que a linguagem não constitui um conhecimento específico, mas se constitui 

como “um conjunto complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas integradas ao 

resto da psicologia humana” (FURTADO DA CUNHA, 2009, p. 158). Desse modo, a 

perspectiva funcionalista de cognição defende que “a linguagem reflete processos gerais de 

pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem significados, adaptando-os a diferentes 

situações de interação com outros indivíduos” (Idem). Isso significa dizer que os conceitos 

humanos estão relacionados à época, à cultura e também às individualidades caracterizadas no 

uso da linguagem.  
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Na abordagem funcionalista, a busca é pela explicação das regularidades 

observadas no uso interativo da língua, investigando as condições discursivas em que se 

verifica esse uso (FURTADO DA CUNHA, 2009). Sendo assim, a análise das formas 

linguísticas não pode ocorrer separadamente do estudo da situação comunicativa, a qual é 

composta por três aspectos: os sociointerativos, os propósitos do ato de fala e o contexto 

discursivo. No primeiro aspecto, são consideradas a interação entre falante/ouvinte, suas 

relações sociais e o conhecimento que compartilham, além de fatores extralinguísticos, tais 

como, gênero/sexo e idade; no segundo, estão as relações entre as funções semânticas e 

pragmáticas, as quais mostram que os indivíduos comunicam mais do que aquilo que está na 

sentença; no terceiro aspecto são levadas em conta as informações processadas no discurso 

para a transmissão de informações centrais e marginais. Com esses três aspectos, a análise 

linguística deve ser feita, inevitavelmente, nos níveis sintático, semântico e pragmático. Isso 

leva ao entendimento de que os estudos funcionalistas se debruçam, essencialmente, sobre os 

dados reais de fala ou escrita, produzidos em contextos discursivos efetivos, afastando-se de 

frases inventadas que não desempenham uma função no ato de comunicação. 

A análise linguística baseada em frases dissociadas do falante e do contexto 

comunicacional contraria a ideia da “universalidade dos usos a que a linguagem serve nas 

sociedades humanas que explica a existência dos universais linguísticos” (FURTADO DA 

CUNHA, 2009, p. 158). 

A pressuposição central dessa perspectiva funcionalista “é a de que a língua é 

usada para satisfazer necessidades comunicacionais e que para tanto é necessário que a 

investigação linguística aconteça dentro do escopo das circunstâncias discursivas e de uso em 

que se encerram as estruturas gramaticais” (FREITAS, 2011, p. 29). 

A concepção de língua como um objeto autônomo, externo ao indivíduo e ao 

contexto interacional de sua realização (objetivismo abstrato, nos termos de Bakhtin (1988)) 

opõe-se, portanto, à visão de língua como atividade em que os falantes reais interagem entre 

si, cooperativamente. Isso nos leva à observação de Bakhtin (1988, p. 123, itálicos do autor) 

sobre a interação verbal:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. 
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Trazendo o evento comunicativo para uma descrição adequada da estrutura 

linguística, a corrente funcionalista integra a pragmática na teoria gramatical, conforme 

verificamos nas palavras de Neves (1997, p. 16): “a gramática funcional tem sempre em 

consideração o uso das expressões linguísticas na interação verbal, o que pressupõe uma certa 

pragmatização do componente sintático-semântico do modelo linguístico”. Desse ponto de 

vista, então, para os funcionalistas, tais como Nichols (1984), a concepção da autonomia da 

língua em face ao discurso é rejeitada e ganha destaque a suposição de que a 

compreensão/análise da língua (e da gramática) não pode ser dissociada da 

compreensão/análise de fatores, tais como: interação social e cultura, cognição, comunicação, 

mudança e variação, processos mentais de aquisição e evolução que, de forma global, 

constituem a situação comunicativa que motiva, restringe, explica e impõe possibilidades, ou 

seja, determina a estrutura gramatical.  

O ponto de vista funcionalista de estudo de uma língua natural se caracteriza por 

ter sempre o objetivo de verificar como a comunicação é obtida com essa língua, ou como a 

língua é utilizada pelos falantes para se comunicarem mutuamente de modo eficiente. 

Portanto, o que está sob análise é a competência comunicativa, a qual, de acordo com 

Martinet (1994, p. 14), deve constantemente direcionar o linguista, “(...) pois toda língua se 

impõe (...), tanto em seu funcionamento, como em sua evolução, como um instrumento de 

comunicação da experiência”. Isso implica dizer que o homem usa a língua para comunicar os 

seus sentimentos, as suas percepções, as suas compreensões em todos os momentos de sua 

vida. 

Se a língua, no modelo funcionalista, é concebida como instrumento de interação 

social, a comunicação também não é mais concebida como transmissão de informação 

proposicional, mas como um padrão interativo de atividades linguísticas que ocorrem nas 

sociedades humanas, promovendo o estabelecimento e a manutenção das relações sociais 

(BUTLER, 2003). 

Como reforço ao que vimos dizendo, o enfoque funcionalista tem como ponto 

central o fato de a estrutura da gramática ser explicada como resultado de funções de outros 

domínios, em especial, os domínios cognitivo e comunicativo. Com isso, a pretensão é 

mostrar de que maneira a estrutura gramatical reflete a situação de comunicação. 

A posição funcionalista de analisar a gramática e a situação comunicativa se opõe 

à posição formalista, que se preocupa em descrever as características estruturais inatas – e por 

isso arbitrárias –, da linguagem (MACEDO, 1998). Tendo isso em vista, apresentaremos 

alguns aspectos que distinguem essas duas abordagens de estudos linguísticos. 
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As teorias linguísticas se desenvolvem e adotam concepções diversas do objeto de 

estudo dando origem a variadas correntes, das quais duas têm maior destaque na primeira 

metade do século XX: o Formalismo3 e o Funcionalismo (cf. DIK, 1989; NICHOLS, 1984; 

NEVES, 1994, 1997), ou, como afirma Halliday (1985), as abordagens sintagmáticas ou 

paradigmáticas, como veremos adiante. De acordo com Martelotta (2006), essas duas 

tendências teóricas resultam da abordagem estrutural e concebem a língua ora como um uma 

estrutura autônoma, ora como um sistema funcional, respectivamente.  

O que distingue o Formalismo do Funcionalismo, inicialmente, é que este consiste 

em qualquer abordagem do estudo da língua que salienta os propósitos inerentes ao emprego 

da linguagem; e aquele consiste numa abordagem que focaliza somente a estrutura linguística, 

sem levar em conta suas possíveis funções. Isso evidencia que a análise da forma linguística 

parece ser primária para o Formalismo, e a função dessa forma linguística ocupa um lugar 

privilegiado para o Funcionalismo. 

Dik (1989), no final da década de 1980, apresenta oito características que 

evidenciam as diferenças entre os paradigmas Formal e Funcional. São elas: 

 

Paradigmas Formal Funcional 

 

a. Definição de língua - Conjunto de orações (sic) - Instrumento de interação 

social 

b. Função da língua - Expressão dos pensamentos - Comunicação 

c. Correlato psicológico - Competências: capacidade de 

produzir, interpretar e julgar 

sentenças 

- Competência comunica-

tiva: capacidade de interagir 

socialmente com a língua 

d. Relação entre sistema 

e uso 

- O estudo da competência tem 

primazia sobre o da atuação 

- O estudo do sistema deve 

ser feito dentro do quadro 

de uso 

e. Relação língua e 

contexto/situação 

- As orações da língua devem 

ser descritas independente do 

contexto/ situação 

- A descrição das expressões 

linguísticas deve incluir a 

descrição de seu 

funcionamento em um dado 

contexto 

                                                           
3 O Estruturalismo e o Gerativismo são as abordagens formalistas que se destacam nesta época.  
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f. Universais 

linguísticos 

- Propriedades inatas do 

organismo humano 

- Explicados em função de 

restrições comunicativas, 

biológicas ou psicológicas, 

contextuais 

g. Relações entre a 

sintaxe, a semântica e 

a pragmática 

- A sintaxe é autônoma em 

relação à semântica; as duas 

são autônomas em relação à 

pragmática; as prioridades vão 

da sintaxe à pragmática via 

semântica 

- A pragmática é o quadro 

dentro do qual a semântica e 

a sintaxe devem ser 

estudadas; as prioridades 

vão da pragmática à sintaxe 

via semântica 

 

De acordo com Halliday (1985), as gramáticas formais são alicerçadas na lógica e 

na filosofia e têm uma orientação primariamente sintagmática. Consequentemente, essas 

gramáticas explicam a língua como um conjunto de estruturas regulares; estão inclinadas a 

salientar os traços universais da língua, concedendo à sintaxe um lugar privilegiado nos 

estudos linguísticos. Por acréscimo, o estudo da língua está organizado em torno da frase. As 

gramáticas funcionais, por seu lado, estão fundamentadas na retórica e na etnografia, tendo, 

portanto, orientação paradigmática. Por isso, essas gramáticas interpretam a língua como uma 

rede de relações, evidenciando as variações entre diferentes línguas, concedendo à semântica 

e à pragmática um lugar relevante nos estudos linguísticos. Isso pode ser resumido na 

seguinte representação, adaptada de Halliday (1985): 

 

Gramática sintagmática Gramática paradigmática 

 

- Paradigma formal - Paradigma funcional 

- Interpretação da língua como um 

conjunto de estruturas entre as quais 

podem ser estabelecidas relações 

regulares 

- Interpretação da língua como uma rede de 

relações: as estruturas como realização das 

relações 

- Ênfase nos traços universais da língua - Ênfase nas variações entre diferentes 

línguas                                                                                                     

- Sintaxe como base: organização da 

língua em torno da frase              

- Semântica como base: organização da 

língua em torno do texto ou discurso 
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O que podemos observar, após o que foi discutido, é que, embora as diversas 

abordagens situadas em cada um dos paradigmas apresentem divergências, a distinção entre 

eles, de um modo geral, situa-se na fronteira entre o papel atribuído à forma e à função da 

língua.  

Vale ressaltar que a direcionalidade da análise é outra diferença relevante nos 

estudos funcionais. A princípio, as análises podem partir da forma para identificar a função 

ou, ao contrário, podem partir da análise da função para identificar a forma. Na prática, 

porém, as análises linguísticas partem da forma para identificar suas funções, não obstante a 

tese de que a forma ou a estrutura seria decorrente da função (MACEDO, 1998), conforme as 

discussões apresentadas anteriormente. 

Em síntese, devido às diferenças apontadas acima, há divergências entre os 

estudiosos dessas duas grandes correntes: os funcionalistas tecem críticas ao Formalismo pelo 

fato da língua ser estudada como um objeto descontextualizado, sem ter em conta os 

falantes/ouvintes ou as circunstâncias nas quais a língua é usada. Os funcionalistas, então, 

defendem que o estudo da língua não pode ser desvinculado de suas relações com os diversos 

modos de interação social. Votre e Naro (1989), por exemplo, sustentam que é no uso da 

língua, na comunicação social, que a forma da língua tem sua origem; e isso sugere o 

entendimento da língua como um objeto maleável, probabilístico e não-determinístico. Os 

autores comentam que existem funcionalistas mais radicais, cuja posição assumida é a de que 

a estrutura linguística é uma ilusão criada e recriada a todo instante pelo que há de regular na 

comunicação humana. Ou seja, a estrutura depende do uso comunicativo da língua, conforme 

já foi dito antes, numa dada situação social para manifestar-se.  

 

1.2 Diferentes sentidos do termo função  

 

Os termos função e funcional, de uso corrente na produção da Escola Linguística 

de Praga (ELP), segundo Neves (1997), não são interpretados claramente, devido a vários 

fatores, tais como: a ausência de definição explícita dos termos usados e diferenças e 

hesitações entre diferentes autores. No entanto, a maioria dos linguistas da ELP utilizou o 

termo função como ‘“tarefas’ que a linguagem ou seus componentes desempenham, ou 

‘propósito’ ao qual eles servem” (p. 8).  
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A caracterização das funções da linguagem é um problema, uma vez que o termo 

função, em linguagem, pode ter duas interpretações: uma, que se refere ao propósito de uso – 

intenção do falante –, e outra, que se refere ao papel ou efeito do uso (NEVES, 1997).  

De certa forma, a discussão sobre as funções da linguagem remete a Bühler com 

sua distinção entre funções – representativa, exteriorização e apelo – retomadas por Jakobson 

que, a essas três, acrescenta as funções poética, conativa e metalinguística.  

Outras caracterizações das funções da linguagem são propostas:  

Martinet (1994) dá ao termo função três valores: o de “papel”, relacionado à 

utilidade de um objeto ou de um comportamento, o de papel desempenhado por uma palavra 

na oração (valor tradicional) e o de valor matemático de grandeza que depende de uma ou de 

distintas variáveis. Já para o termo funcional, o autor o associa ao papel que a língua 

desempenha quando os homens comunicam as suas experiências. 

Halliday (1985) também relaciona o termo função ao papel que a linguagem 

desempenha na vida dos indivíduos, “servindo a certos tipos de universais de demanda, que 

são muitos e variados” (NEVES, 1997, p. 8). O linguista propõe as funções da linguagem 

considerando o papel da linguagem na comunicação. É nesse processo de interação que a 

língua se constitui como um sistema que produz e reproduz significados sempre que esse 

sistema é acessado.  

Para Halliday, o conceito de função abarca as funções de enunciados e textos e as 

funções de unidades no interior de uma estrutura. Desse modo, a linguagem dá conta das 

necessidades dos falantes e é organizada funcionalmente levando em consideração essas 

necessidades, e não de forma arbitrária. Tendo isso em vista, no funcionalismo hallidayniano, 

há uma organização triádica e simultânea, isto é, se instanciam três tipos de metafunções – ou 

significados – as quais compõem o alicerce da organização semântica de todas as línguas, a 

saber: metafunções ideacional, interpessoal e textual, que, conforme o linguista, satisfazem os 

modos de usos da linguagem. 

A metafunção ideacional tem a ver com os conteúdos que estejam relacionados às 

experiências que o falante/ouvinte têm do mundo que os rodeia (concreto, real), ou de seu 

mundo mental (subjetivo, interior, da imaginação). É de caráter mais reflexivo do que ativo. 

Portanto, essa metafunção diz respeito à experiência de linguagem dos usuários e às relações 

lógicas que podem ser expressas pela língua. “Enquanto função ideacional, a cláusula4 

representa, no sentido amplo, o que chamamos de processos: ações eventos, processos de 

                                                           
4 Cláusula (clause) = oração. 



31 

 

consciência e relação” (BRAGA, 1996, p. 8). Essas atividades humanas são refletidas nos 

enunciados por meio de alguns recursos linguísticos, tais como, e principalmente, a 

transitividade. 

A metafunção interpessoal compreende todos os usos da língua que permitem ao 

falante criar e manter relações sociais, ou seja, o falante usa a linguagem como forma de 

interação verbal. Por meio dessa função o falante participa do evento comunicativo para 

expressar, além dos papéis sociais, outras atitudes, tais como, opinar, aprovar, desaprovar, 

duvidar. Em outros termos, o que é relevante aqui é o modo como falamos utilizando 

categorias linguísticas que apontam o nível de envolvimento. É de caráter mais ativo do que 

reflexivo. “Enquanto significado interpessoal, a cláusula atua na troca de papéis na situação: 

cláusula como asserções, perguntas, ofertas e ordens” (BRAGA, 1996, p. 8). 

A metafunção textual é um instrumento para as funções anteriores, pois organiza a 

situação no interior de um texto (oral ou escrito). Refere-se ao foco informacional do discurso 

que pode se manifestar através da ordem de elementos no enunciado, a qual indica o propósito 

comunicativo e o destaque que o falante quer dar em seu texto, sendo estudada a partir da 

análise das condições textuais de tema/rema5, ou seja, a partir dessas categorias, podemos 

identificar, por exemplo, o que se sobressai em um texto considerando o que está em foco. 

Além disso, a existência dessa função permite a ancoragem das unidades 

linguísticas num cotexto e num contexto. Nessa perspectiva, o texto é o elemento fundamental 

do discurso, usado pelo falante/escritor para a comunicação, afinal a comunicação é feita por 

textos e não por um amontoado aleatório de palavras e frase (KOCH e TRAVAGLIA, 1995). 

Com essa função, o falante/escritor pode criar um texto e o ouvinte/leitor é capaz de 

reconhecê-lo como tal. “Enquanto função textual, a cláusula constrói a mensagem” (BRAGA, 

1996, p. 8). 

A representação que segue, adaptada de Braga (1996, p. 8), sumariza essa 

exposição: 

 

 

 

 

 

                                                           
5 O tema representa a informação dada, caracterizando-se como um elemento com baixo grau de 

informatividade; diz respeito, assim, a algo já conhecido pelo ouvinte ou de fácil recuperação no contexto 

discursivo. O rema, por sua vez, indica algum fato novo sobre determinado tema. Portanto, é um elemento com 

maior grau de informatividade e dinamismo, uma vez que tem em si a informação nova. 
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SIGNIFICADOS/ 

METAFUNÇÕES                  CLÁUSULA 

Ideacional  como representação       sistema de transitividade 

Interpessoal  troca                               modo 

Textual  mensagem                      tema/rema (informação) 

 

Na abordagem funcionalista, segundo Pezatti (2004, p. 198), as estruturas das 

expressões estão a serviço dessas metafunções, o que implica dizer que “as estruturas das 

expressões linguísticas são configurações de funções, cada qual tendo uma significação na 

sentença”.  

Resumidamente, essas três metafunções são responsáveis pelo valor social da 

linguagem. Para Halliday, elas são concomitantes nos enunciados e, além disso, são inter-

relacionadas. Logo, a teoria funcional hallidayniana parte do princípio de que todo discurso é 

multifuncional e integrado. 

Para Nichols (1984, p. 98):  

 

Função é um termo polissêmico e não uma coleção de homônimos. Todos os seus 

sentidos significam a dependência de um dado elemento estrutural de elementos 

linguísticos de outra ordem ou domínio (estrutural ou não estrutural); e todos eles 

têm a ver com o papel desempenhado por um determinado elemento estrutural no 

todo maior da língua e da comunicação6. 

 

Tendo isso em vista, a autora propõe cinco sentidos para o termo função7: 

- Função/interdependência: leva em conta a interrelação, covariação, tal como o 

termo função é usado em matemática; 

- Função/propósito: diz respeito ao uso teleológico (intencional). O que os 

falantes pensam ou acreditam estar fazendo através do uso da língua;  

- Função/contexto: refere-se ao significado indicial da língua. A língua, nesse 

sentido, reflete o contexto em que se realiza o ato de fala. O termo função/contexto é genérico 

para os seguintes subtipos: função/evento, cujas categorias discursivas indicam os papéis, o 

                                                           
6 Function is a polysemous term, not a collection of homonyms. All its senses signify the dependency of some 

given structural element on linguistic elements of another order or domain (structural or nonstructural); and they 

all have to do with the role played by a given structural element in the larger whole of language and 

communication. 
7 Além dos cinco sentidos do termo função, Nichols sugere um sexto tipo, o qual abrigaria explicações baseadas 

em fatores psicológicos e cognitivos, tais como processamento, armazenamento, entre outros. Ela denomina tais 

explicações psicológicas, muito frequentes na literatura funcionalista anterior.  
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status dos participantes (falante e ouvinte) do evento de fala; função/texto, cujas categorias 

índicam a organização do discurso, o progresso da narração, e assim por diante; 

- Função/relação: refere-se à relação entre elementos estruturais e unidades 

estruturais de ordem mais alta; 

- Função/sentido: relaciona-se ao termo significado, equivalendo a sentido, 

especialmente quando sentido se refere a propósito e contexto, ou seja, elementos 

pragmáticos. 

Conforme podemos observar, o termo função é sempre utilizado pela autora em 

conformidade com outros significados, ou seja, nunca é portador de uma única concepção.  

Nichols chama a atenção para o fato de que grande parte das obras funcionalistas 

define função apenas nos sentidos de propósito e de contexto, sem, contudo, fazer distinção 

entre eles.     

Os sentidos do termo função estão associados à sua referência. Desse modo, há 

três graus de interpretação teleológica do termo função: no grau mais teleológico do fim da 

escala, o termo função tem uma leitura instrumental, ou seja, o uso da linguagem seria 

volitivo ou intencional, para atingir um objetivo (por exemplo, o uso de imperativos); num 

grau menos teleológico, a leitura é indicial, isto é, a função tem efeito não volitivo na 

comunicação (por exemplo, a escolha de determinada forma de tempo e de aspecto em um 

texto, para manter a coesão); num grau ainda menos teleológico, o termo função pode ser lido 

como categoria ou estrutura gramatical, ou seja, um componente funcional (por exemplo, 

componente tópico-comentário) (NICHOLS, 1984). 

Como podemos verificar, há uma variedade de empregos para o termo função, 

dependendo, em grande medida, do ponto de vista de quem o adota, isto é, do ponto de vista 

dos diversos linguistas que buscam explicações sobre a natureza do sistema linguístico no 

âmbito funcional. 

 

1.3 Os tipos de Funcionalismos 

 

Na década de 80, Nichols (1984) sustentava que a diversidade de posições 

caracterizaria três tipos de funcionalismos: conservador, moderado e extremado.  O 

funcionalismo conservador aponta a inadequação do formalismo, sem, contudo, propor uma 

análise nova; o funcionalismo extremado nega a realidade da estrutura como estrutura, 
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considerando que as regras se baseiam internamente na função; o funcionalismo moderado 

aponta a inadequação do formalismo, além de propor uma análise funcionalista da estrutura. 

Mais recentemente, Croft (1995) e Butler (2003) discutem o conceito de 

autonomia, o qual determina o tipo de funcionalismo empregado na análise linguística. Ou 

seja, uma discussão que envolve os enfoques formal e funcional no estudo da gramática. 

O debate principal que envolve a autonomia e a explicação funcional, conforme 

Butler, é saber se a gramática é autônoma em relação aos fatores externos a ela ou deve ser 

explicada em termos de tais fatores externos.  

Com relação à autonomia, Croft (1995) aponta três maneiras de entendê-la: 

autonomia da sintaxe, autonomia da gramática e autonomia da faculdade da linguagem. Na 

visão de autonomia da sintaxe, os fenômenos sintáticos são considerados essencialmente 

independentes de suas funções semânticas, pragmáticas e discursivas convencionais; na visão 

de autonomia da gramática, a gramática das línguas é considerada essencialmente 

independente de fatores funcionais externos relacionados com o uso; na visão de autonomia 

da faculdade da linguagem, as capacidades linguísticas são consideradas um módulo que é 

essencialmente independente de outras capacidades cognitivas. 

Para o linguista, a autonomia da sintaxe e autonomia da gramática se 

correlacionam com duas outras noções: arbitrariedade e autossuficiência.  

A arbitrariedade em relação à autonomia da sintaxe requer que as regras ou 

elementos sintáticos não derivem de propriedades discursivas e semânticas; em relação à 

autonomia da gramática, a arbitrariedade necessita que as propriedades da gramática não 

sejam “preditas” das funções sociais e de comunicação a que a gramática serve. 

A correlação entre a autossuficiência e a autonomia da sintaxe implica que o 

sistema sintático de uma língua conteria elementos e regras que interagem intimamente entre 

si, mas não com as propriedades discursivas e semânticas; correlacionada à noção de 

gramática autônoma, a autossuficiência implica que a gramática é independente em referência 

a fatores comunicativos e sociais.  

Segundo Camacho (2008, p. 178): 

 

(...) a diferença real entre funcionalistas e formalistas não reside, assim, na utilização 

de sistemas notacionais, mas no grau de independência ou de autonomia das 

relações formais ou gramaticais em relação ao significado e ao uso que os falantes 

fazem dela no contexto comunicativo. É justamente nesse sentido preciso do termo 

formal que a diferença entre as gramáticas formais e as funcionais deixa de ser uma 

questão relativa para ser uma questão absoluta (itálico do autor). 
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Além das noções de arbitrariedade e autossuficiência, a noção de sistematicidade 

também é abordada por Croft. Os elementos arbitrários participam de um sistema, o qual, para 

o linguista, significa que há um conjunto de regularidades interligadas que estruturam o 

fenômeno em questão (neste caso, as unidades sintáticas e construções de uma linguagem). 

A arbitrariedade e sistematicidade não envolvem a autossuficiência. Sendo assim, 

funcionalistas que aceitam a arbitrariedade também aceitam a sistematicidade (CROFT, 

1995). 

Aceitar ou rejeitar a arbitrariedade e a autossuficiência da sintaxe leva à 

identificação e denominação de diferentes tipos de funcionalismos: 

- Funcionalismo autonomista: a sintaxe é arbitrária e autossuficiente;  

- Funcionalismo misto (na descrição gramatical misturam categorias formais e 

funcionais) e Funcionalismo tipológico: a sintaxe é arbitrária, mas não é autossuficiente; 

- Funcionalismo extremo: a sintaxe não é arbitrária e nem autossuficiente. 

Atualmente, ninguém mais adota essa posição. 

De acordo com Butler (2003), os dois primeiros tipos de funcionalismo não são 

fundamentalmente funcionais. Portanto, não representam o que ele entende como 

funcionalismo. 

Aceitar ou a rejeitar a arbitrariedade e a autossuficiência da gramática também 

permite diferentes tipos de funcionalismos: 

- Funcionalismo externo: a gramática é arbitrária e autossuficiente. A autonomia 

do sistema linguístico não é negada; 

- Funcionalismo integrativo: a gramática é arbitrária, mas não é autossuficiente. O 

sistema linguístico é parcialmente arbitrário; 

A proposição de que a gramática não seja arbitrária e nem autossuficiente é não 

atestada. Em outras palavras, mesmo os funcionalistas mais extremados concordam que certos 

aspectos da gramática e da sintaxe são arbitrários e, em parte, autossuficientes. 

Abaixo, resumimos essa combinação entre os conceitos de sintaxe e gramática, 

por um lado, e, por outro, os dois aspectos do conceito de autonomia – arbitrariedade e 

autossuficiência: 
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 Arbitrariedade Autossuficiência                    Posição 

Sintaxe + +   Funcionalismo autonomista 

 + –   Funcionalismo misto e      

  Funcionalismo tipológico 

 – –   Funcionalismo extremado 

Gramática + +   Funcionalismo externo 

 + –   Funcionalismo integrativo 

 – –   Não atestado 

 

Todos os tipos de funcionalismos comentados acima colocam em xeque a 

existência de um modelo funcionalista que abranja todos eles.  

Segundo Butler (2003), a abordagem funcionalista que privilegia a língua como 

comunicação deve considerar também outras suposições não menos importantes do que as 

questões que envolvem a autonomia e as motivações externas da língua, as quais são centrais 

no debate entre formalistas e funcionalistas, conforme vimos acima. Essas suposições são: 

a) A centralidade da semântica e pragmática. O que a língua comunica não são, 

fundamentalmente, sons ou letras, ou elementos lexicais numa construção sintática, mas 

significados. Sendo assim, na abordagem funcionalista a semântica e a pragmática são 

centrais nas análises linguísticas; 

b) A importância da dimensão cognitiva. Aceitar que as línguas são, 

primordialmente, um meio de comunicação requer das teorias funcionalistas uma reflexão 

sobre a íntima relação entre língua e cognição. Por exemplo, refletir sobre as relações entre 

pressupostos cognitivos de categorização e organização lexical; refletir sobre as restrições 

impostas pelos processos de armazenamento e recuperação de itens e estruturas na produção e 

compreensão da língua. Além disso, Butler chama a atenção para um aspecto importante da 

relação entre a língua e a cognição para que a comunicação seja eficaz: a flexibilidade e a 

capacidade de extensões criativas; 

c) A importância do discurso e suas relações com o contexto. A comunicação não 

se dá, geralmente, por meio de frases isoladas, mas através do discurso multiproposicional, 

organizado em estruturas, tais como conversas, palestras, cartas formais e informais. Desse 

modo, a relação entre texto (falado e escrito) e os seus contextos de produção e compreensão 

são relevantes para a abordagem funcionalista. 
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A partir da discussão acerca das várias classificações do funcionalismo, Butler 

propõe as seguintes propriedades de abordagens funcionais da linguagem, que são 

compartilhadas por todos os funcionalistas: 

- ênfase na concepção de língua como um meio de comunicação humana em 

contextos sociais e psicológicos; 

- rejeição da hipótese de que o sistema linguístico é arbitrário e autossuficiente em 

favor de explicações funcionais que levem em conta fatores cognitivos, fisiológicos, 

socioculturais e diacrônicos; 

- rejeição da concepção de que a sintaxe é um sistema autossuficiente em favor de 

uma abordagem que concebe a semântica e a pragmática como centrais e a sintaxe como um 

meio para a expressão de significados ou, pelo menos, parcialmente motivada por esses 

significados; 

- aceitação do caráter não discreto das categorias linguísticas e da importância da 

dimensão cognitiva; 

- preocupação com a análise de textos e seus contextos de uso; 

- grande interesse pelas questões ligadas à tipologia;  

- adoção de uma concepção construcional (e não adaptativa) no que se refere à 

aquisição da linguagem. 

Como vimos, os pressupostos do modelo funcionalista se opõem àqueles que não 

levam em conta os fenômenos extralinguísticos, como as correntes formais – o Estruturalismo 

e o Gerativismo –, que desenvolveram suas metodologias de análise linguística considerando 

apenas a estrutura da língua. No entanto, a corrente funcionalista, que é tão antiga quanto as 

correntes formais, não descarta a estrutura linguística para resolver questões referentes ao 

discurso e à interação verbal, contanto que a situação comunicativa seja, na medida do 

possível, considerada uma variável na análise. 

 

1.4 Modelos Baseados no Uso 

 

Conforme vimos anteriormente, há duas vertentes que se destacam na Linguística 

atual: a vertente formalista, que entende a língua como um mecanismo autônomo, deixando à 

margem o uso linguístico, e a vertente funcionalista, que estuda as estruturas linguísticas 

levando em consideração o uso da língua pelo falante, ou seja, nessa abordagem, a 

preocupação primordial é saber em que medida o uso da língua afeta suas representações. 
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Atualmente, vem se desenvolvendo uma tendência de caráter funcional-cognitivo 

do estudo das línguas chamada Modelos Baseados no Uso, ou, segundo Tomasello (1998), 

Linguística Cognitivo-Funcional. Como indica a denominação desse linguista, essa nova 

abordagem resulta da união da Linguística Funcional8 e a Linguística Cognitiva9. 

Como já discutimos a Linguística Funcional nos itens precedentes, comentaremos, 

de forma resumida, alguns pressupostos da Linguística Cognitiva, para, então caracterizarmos 

os Modelos Baseados no Uso.  

Resultado da insatisfação de diversos pesquisadores com o estudo formal da 

linguagem humana, surge, a partir da década de 1970, uma teoria que vê a linguagem como 

“reflexo de capacidades cognitivas que dizem respeito aos princípios de categorização, à 

organização conceptual, aos aspectos linguísticos e, sobretudo, à experiência humana no 

contexto de suas atividades individuais, sociointeracionais e culturais” (CEZARIO; 

FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 14). 

Desse modo, as construções linguísticas são entendidas como esquemas 

cognitivos, isto é, padrões que engendramos para o processamento de um sem número de 

informações linguísticas ou não linguísticas que circulam na sociedade e que são necessárias 

para o nosso desenvolvimento e sobrevivência. Isso implica dizer que esses padrões são 

modos de agir relativamente automatizados, que empregamos para realizar coisas por meio da 

comunicação, à proporção que aprendemos a utilizar a língua, o que acontece durante a 

infância e vai se aperfeiçoando ao longo da nossa vida. Na perspectiva da Linguística 

Cognitiva, portanto, as categorias linguísticas têm base contextual, significando dizer com 

isso que os conceitos originam-se de padrões criados culturalmente (MARTELOTTA; 

AREAS, 2003). 

Partindo do pressuposto de que as construções linguísticas não são rígidas, mas 

maleáveis, que se ajustam continuamente às necessidades de expressão e comunicação, o 

significado dos enunciados é: a) guiado pelas formas linguísticas; b) uma construção da mente 

que expressa a interligação entre o conhecimento e a linguagem; e c) validado no contexto de 

comunicação (CHIAVEGATTO, 2009). 

Sendo assim, a Linguística Cognitiva entende que a gramática não pode ser mais 

considerada como um conjunto de regras que atua sobre categorias de palavras ou de frases, 

mas sim como um conjunto de regras gerais e processuais que agem sobre bases de 

                                                           
8 Entre os principais representantes da abordagem funcionalista, podemos citar: Talmy Givón, Sandra 

Thompson, Paul Hopper, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Wallace Chafe, entre outros.  
9 Na abordagem cognitiva, os principais representantes são: Ronald Langacker, George Lakoff, Adele Goldberg, 

William Croft, Giles Fauconnier e John Taylor, entre outros.  
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conhecimentos. A língua é, assim, um instrumento empregado pelos falantes para 

expressarem seus pensamentos e interagirem em sociedade. 

O papel fundamental da Linguística no âmbito do cognitivismo diz respeito à 

linguagem que, por sua função essencialmente categorizadora, colabora para o conhecimento 

do real e, simultaneamente, lhe determina uma organização, uma estrutura, uma construção. 

Em outras palavras, o modo como categorizamos a realidade é um fenômeno não só 

linguístico, mas também cognitivo, uma vez que é o produto da interação entre a nossa 

experiência corpórea e o mundo. 

A relação entre o corpo, a linguagem e o mundo é o berço do realismo 

experiencialista, proposta adotada por Lakoff (1987) nos seus estudos, e que se mostra 

contrária ao objetivismo abstrato dos estudos formais. 

Os principais axiomas da Linguística Cognitiva enunciados por Lakoff (1987) 

resumem-se da seguinte maneira: (i) o pensamento é corporificado, de forma que os alicerces 

do nosso sistema conceptual são percepção, movimento corporal e experiências de natureza 

física e social; (ii) o pensamento é imaginativo, uma vez que os conceitos não relacionados 

diretamente à experiência física empregam processos, tais como a metáfora, a metonímia e as 

imagens mentais, que se distinguem por ultrapassarem o simples espelhamento literal da 

realidade; (iii) o pensamento tem propriedades gestálticas, logo não é atomístico; os conceitos 

não são apenas o resultado da reunião de blocos conceptuais a partir de regras específicas. 

Sendo assim, o significado é concebido como uma construção da mente, num 

processo contínuo de categorização e recategorização do mundo, a começar da interação de 

estruturas cognitivas e modelos compartilhados de crenças sociais e culturais. Nessa 

perspectiva, as palavras não contêm significados, mas orientam a construção do sentido.  

De acordo com os pressupostos da Linguística Cognitiva, a categorização é uma 

das capacidades cognitivas essenciais em relação à linguagem. Através dela, entidades 

semelhantes, tais como objetos, pessoas, lugares, animais etc., são identificadas, classificadas 

e nomeadas em classes específicas. Assim, as estratégias de categorização estão relacionadas 

intimamente à capacidade humana de memória. 

Desse modo, podemos agrupar objetos em categorias para nos referirmos ao 

mundo, mas não podemos criar infinitas categorias, considerando que isso geraria uma 

sobrecarga no processamento e armazenamento de informações (FERRARI, 2011). 

De acordo com Ferrari (2011), as pesquisas que buscavam os princípios 

norteadores do processo de categorização, entre elas as de Rosch e Labov, chegaram às 

seguintes conclusões: 
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(i) As categorias não representam divisões arbitrárias de entidades do mundo, mas 

surgem baseadas em capacidades cognitivas da mente humana. 

(ii) Categorias de cores, formas, mas também organismos e objetos concretos, são 

ancorados em protótipos conceptualmente salientes que desempenham papel crucial 

na formação dessas categorias. 

(iii) As fronteiras das categorias cognitivas são imprecisas, de modo que categorias 

vizinhas não são separadas por limites rígidos, mas há uma zona de intersecção 

(FERRARI, 2011, p. 38-9). 

 

Nesse sentido, as línguas não são constituídas por categorias tradicionais 

(aristotélicas10), mas sim por categorias prototípicas, que concebem a existência de um 

elemento central, que possui todos os atributos da categoria, e elementos mais periféricos, que 

não apresentam alguns dos atributos da categoria, afastando-se, assim, em maior ou menor 

grau, do elemento central ou prototípico. Isso implica dizer que entre os protótipos e 

fronteiras categoriais há elementos intermediários, dispostos em termos de uma escala de 

prototipicidade. 

Observemos o exemplo da categoria AVE, apresentado por Ferrari (2011, p. 42) 

para a identificação do prototípico:  

 

 

 

  

 

O membro percebido como o mais prototípico é o que apresenta o maior número 

de atributos definidores da categoria – o sabiá –, o que o leva a uma representação mais 

central do que os outros membros – a avestruz e o pinguim – que não apresentam todos os 

traços de identificação categórica, constituindo assim, representações intermediárias e 

periféricas, respectivamente. 

A figura 1, abaixo, retirada de Ferrari (2011, p. 42), mostra essa distribuição: 

                                                           
10 De acordo com o modelo de categorização aristotélica, para que um elemento pertença à determinada 

categoria deve comportar um conjunto rígido de atributos essenciais e suficientes para a sua definição. Na 

categoria AVE, para ilustrar, todos os elementos devem ter bico, ter duas asas, ter dois pés, ter penas, poder voar 

e colocar ovos (FERRARI, 2011). Nesse sentido, a galinha, pertencente à categoria AVE, seria excluída, uma 

vez que ela anda e não voa.    

SABIÁ AVESTRUZ PINGUIM 

tem bico tem bico tem bico  

tem dois pés  tem dois pés  tem dois pés  

põe ovos põe ovos  põe ovos 

tem duas asas tem duas asas         -  

tem penas tem penas        - 

pode voar         -        - 
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           Figura 1 – Categoria Radial 

 

As categorias radiais ligam-se a um modelo de descrição mais geral denominado 

Teoria dos Protótipos, surgido na década de 70, com os estudos de Eleonor Rosch e John 

Taylor. Após reformulações, o conceito de protótipo baseado em semelhanças partilhadas, 

conforme vimos acima, cedeu lugar aos efeitos de prototipicidade, que se propagam a partir 

do elemento central, na conceptualização de categorias determinadas por um conjunto de 

semelhanças. 

Após essa breve descrição da Linguística Cognitiva, resta-nos apontar, com base 

em Cezario e Furtado da Cunha (2013), os vários pressupostos compartilhados por ambas as 

teorias: 

- rejeitam a autonomia da sintaxe; 

- incorporam a semântica e a pragmática nas análises linguísticas; 

- não distinguem estritamente o léxico e a gramática; 

- admitem a relação íntima entre a estrutura linguística e o seu uso por parte dos 

falantes nos contextos reais de comunicação; 

- entendem que os dados para a análise da língua são enunciados que ocorrem no 

discurso natural; 

- a gramática é concebida como representação cognitiva da experiência dos 

indivíduos com a língua. O que significa dizer que o uso da língua pode afetar a gramática; 

- as línguas são modeladas pela interação múltipla de princípios cognitivos e 

interacionais que exercem um papel decisivo na mudança, na aquisição e no uso da língua. 

Passemos, então, a descrever os Modelos Baseados no Uso. 
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As abordagens baseadas no uso, embora apresentem várias diferenças 

epistemológicas e metodológicas, compartilham uma série de características, entre elas a 

indissociabilidade entre estrutura e uso linguístico, ou seja, entre forma e função (PAIVA e 

BRAGA, 2012).  

Outras características dos Modelos Baseados no Uso são elencadas por Barlow e 

Kemmer (1999), as quais apresentamos a seguir.  

Essencialmente, as correntes baseadas no uso consideram a relação íntima entre a 

estrutura linguística e as instâncias de uso da linguagem. O conceito de estrutura/sistema 

linguístico é ambíguo, haja vista poder se referir, por um lado, às estruturas (hipotetizadas) 

que o analista deriva da observação de dados linguísticos, sem nenhuma expectativa de que 

essas estruturas sejam cognitivamente instanciadas (sistema linguístico interno). Por outro 

lado, pode se referir às estruturas postuladas pelo analista como uma asserção sobre a 

estrutura e o funcionamento da mente (sistema linguístico interno). Nesse caso (o sistema 

entendido como sistema linguístico mental), a grande maioria dos autores o tem como foco. 

Em ambos os sentidos de estrutura linguística, há um direcionamento para uma hipótese 

metodológica comum sobre os tipos de dados que serão usados na análise.  

Os pesquisadores dos Modelos Baseados no Uso advogam que o sistema 

linguístico do falante é fundamentado em eventos de uso, isto é, instâncias de produção e 

compreensão linguística. Barlow e Kemmer ressaltam que “fundamentado em” significa que 

as representações linguísticas estão associadas aos eventos de uso de três modos: 

a) as instâncias são a base de constituição do sistema linguístico do falante; o 

sistema é abstraído dos eventos de uso; 

b) as relações existentes entre as representações com maior grau de abstração na 

gramática e os eventos de uso são mais diretas do que é geralmente assumido. O abstrato e o 

particular mantêm uma relação estreita, considerando que os eventos de uso são específicos: 

cada expressão linguística tem um conteúdo lexical; 

c) as produções da linguagem são produtos do sistema linguístico do falante e 

disponibilizam dados desse sistema aos outros falantes, não apenas nos estágios iniciais da 

aquisição da língua, mas ao longo da vida. 

A importância da frequência é um fator importante para a estrutura e 

operacionalização do sistema linguístico. A frequência de um padrão de uso particular é tanto 

um resultado como uma força de formação do sistema. Desse modo, tem um papel essencial 

em qualquer abordagem que se proponha à explicação da língua. A alta frequência de uma 

unidade ou padrão resulta num maior enraizamento (entrechment), ou seja, numa rotinização 
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cognitiva que tem impacto sobre o processamento da unidade, como, por exemplo, os efeitos 

da frequência lexical no sistema fonológico e morfológico. O uso recorrente de palavras afeta 

a representação lexical. 

Para Bybee (2002), no processo de mudança a frequência de uso de itens lexicais 

é fundamental e cabe distinguir entre dois tipos: frequência de ocorrência (Token Frequency), 

que implica na recorrência de uma unidade, geralmente uma palavra ou expressão, e 

frequência de tipo (Type Frequency)11, que se refere à frequência de um padrão particular da 

língua. Esses tipos de frequência, embora sejam importantes na mudança, apresentam uma 

diferença entre si: nas mudanças sonoras com condicionamento fonético, os itens mais 

frequentes serão os primeiros a mudar e mais rapidamente; nas mudanças analógicas, os itens 

menos frequentes e em desacordo com os padrões linguísticos gerais estão propensos a se 

regularizarem primeiro. Mesmo apontando essas diferenças entre frequências de tipo e de 

ocorrência, Bybee afirma que a interação entre elas é relevante na determinação do grau de 

produtividade, sendo que a frequência de tipo é a que mais determina a produtividade, tendo 

em vista que funciona como um padrão que pode ser aplicado a novos itens; e a frequência de 

ocorrência tem maior impacto na força dos itens lexicais.  

Outra característica dos Modelos Baseados no Uso diz respeito à compreensão e 

produção como integral e periférica ao sistema linguístico. O sistema linguístico tem relação 

com os atos cumulativos de processamento mental que se dão no uso da língua. Não é 

coerente, então, estabelecer um limite entre competência e desempenho, considerando que o 

desempenho é uma parcela da competência do falante. O processamento linguístico não é 

externo ao sistema, mas uma parte intrínseca do sistema linguístico cognitivo e, por isso, não 

pode ser tratado separadamente dele. Conforme Barlow e Kemmer, muitos outros linguistas, 

tais como R. Langacker, J. Bybee, S. Lamb, T. Givón, D. Biber, M. Ariel, estão empregando 

esforços para preencher o fosso teórico tradicional entre o estudo do sistema e o uso da língua. 

O foco no papel da aprendizagem e experiência é mais uma característica arrolada 

por Barlow e Kemmer. Levando em conta que instâncias de produção e compreensão da 

linguagem são de importância capital para a estruturação do sistema linguístico, elas são 

muitíssimas importantes para a aquisição da língua. Essa posição, conforme podemos 

                                                           
11 Para exemplificarmos a frequência de ocorrência, podemos acessar o site www.google.com.br e digitar a 

palavra mulher. Teremos um número aproximado de 150.000.000 resultados, que será, então, a frequência de 

ocorrência da palavra mulher em toda a internet. Para a frequência de tipo, podemos consultar no Dicionário 

Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001), por exemplo, quantas palavras do português têm o sufixo –vel. 

Veremos, no resultado, um total de 2.065 palavras com esse sufixo. Esse número mostra, portanto, a frequência 

de tipo do sufixo –vel no português. 
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verificar, é contrária ao modelo que defende a existência de estruturas linguísticas inatas 

específicas. 

Os pesquisadores dos Modelos Baseados no Uso também compartilham a hipótese 

acerca das representações linguísticas como sendo emergentes e não como entidades fixas. A 

concepção de unidades armazenadas numa localidade neural particular ou num tipo de 

memória é rejeitada nessa abordagem, uma vez que concebe que as unidades linguísticas são 

rotinas cognitivas, padrões recorrentes de ativação mental. No decorrer do processamento da 

língua, as unidades linguísticas são parte e parcela da atividade de processamento do sistema, 

ou seja, elas existem como padrões de ativação. Quando o processamento não está ocorrendo, 

a informação representada por tais unidades reside nos padrões de conectividade – sistema de 

ativação. 

Conforme vimos no início dessa apresentação dos Modelos Baseados no Uso, a 

importância dos dados de uso na construção da teoria e descrição é fundamental, tendo em 

vista que uma teoria sobre a linguagem deve se basear na observação de dados produzidos em 

usos reais da linguagem, e não em dados criados para uma determinada análise linguística. De 

acordo com Barlow e Kemmer, observar a língua em uso é a melhor evidência que temos para 

determinar a natureza e organização específica de sistemas linguísticos. 

Mais três características dos Modelos Baseados no Uso podem ser identificadas: a 

relação entre uso, variação sincrônica e mudança diacrônica, a interconexão entre sistema 

linguístico com sistemas cognitivos não linguísticos e o papel do contexto na operação do 

sistema linguístico. 

No que diz respeito à relação entre uso, variação sincrônica e mudança 

diacrônica, os autores observam que os padrões de uso são, comumente, padrões variáveis, 

variação correlacionada a diferentes dimensões, desde as formais até as sociais. A variação 

pode ser considerada como possibilidades alternativas licenciadas pelo sistema linguístico. 

Além disso, a variação é altamente estruturada, não só no sistema do indivíduo, mas no de 

grupos de falantes (o que, segundo Barlow e Kemmer, também foi observado por Labov). Os 

efeitos de uso do sistema linguístico levam à expectativa de que a linguagem dos falantes 

sofrerá influência das produções que ele ouve na comunidade linguística da qual fazem parte. 

Para ilustrar essa característica, os autores mencionam as pesquisas de Bybee, que mostram 

que a grande frequência de uso leva à redução fonológica de grupos consonantais finais. 

Portanto, o uso linguístico é tido como o locus da mudança linguística. 

Quanto à interconexão entre sistema linguístico com sistemas cognitivos não 

linguísticos, é coerente pensar que o processo de abstração do que é similar em experiências 
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recorrentes (abstração de esquemas) não é intrinsecamente diferente do que ocorre na 

linguagem ou com outros tipos de experiência. Nesse sentido, a estrutura linguística é um 

subconjunto da estrutura conceitual. 

A última característica – o papel do contexto na operação do sistema linguístico – 

refere-se à sugestão de que os padrões linguísticos e não linguísticos serão processados e 

aprendidos de modo integrado. Todos os aspectos linguísticos, começando da fonética até a 

semântica, estão abertos a influências de contextos linguístico e não linguístico. A natureza 

dependente do contexto de produção e compreensão linguística envolve, entre outras coisas, a 

subespecificação inevitável das formas linguísticas. A língua, segundo Barlow e Kemmer, não 

detém ou “transmite” significados em si, mas simplesmente fornece pistas para a construção 

do sentido do contexto. 

A título de resumo do que apresentamos dessa abordagem, vejamos as 

observações de Paiva e Braga (2012, p. 7): 

 

A consequência mais imediata dessa perspectiva dinâmica da linguagem concerne 

ao objeto de estudo: a língua efetivamente produzida pelos falantes, em situações 

reais de comunicação. É através desta via que se torna possível depreender e 

explicar regularidades subjacentes à instanciação diversificada dos atos linguísticos, 

à experiência linguística do falante/ouvinte, aos padrões de distribuição de estruturas 

alternativas e seus correlatos sociais, geográficos e culturais. 
   

Verificamos, então, que os Modelos Baseados no Uso concebem a língua como 

uma estrutura maleável que se ajusta às diferentes situações de comunicação e que por esse 

modo de ver a língua é que os estudiosos que se inserem nessa abordagem procuram 

investigar essa propriedade da linguagem, isto é, essa faculdade que a língua tem de aceitar 

formas diferentes em diferentes situações de uso. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDOS DA TIPOLOGIA LINGUÍSTICA: A ORDEM DE  

CONSTITUINTES 

 

 

O capítulo revisita alguns estudiosos da tipologia linguística, tais 

como, Greenberg (1966), considerado o pioneiro dos estudos da 

tipologia sintática num viés funcionalista, e Dryer (1992, 2007), que 

revisa e amplia o estudo de Greenberg. Em seguida, comenta estudos 

gramaticais da língua portuguesa acerca da colocação dos 

constituintes na oração, especialmente no que concerne à questão da 

ordem Verbo-Sujeito e seu contexto de uso. Para isso, utiliza algumas 

gramáticas tradicionais, como as de Almeida (1986), Cegalla (1989), 

Bechara (1992) e Cunha e Cintra (2001); e livros didáticos, como os 

de Terra, Nicola e Cavallete (2002) e Amaral et. al. (2003). 

 

 

O estudo de ordem de constituintes tem sido realizado em diversas abordagens, 

com diversos objetivos e com diferentes resultados. Tendo isso em vista, ao pesquisar a 

ordem VS, não poderíamos deixar de mencionar, ainda que brevemente, alguns trabalhos que 

versam sobre a tipologia linguística. 

Nos estudos linguísticos, a abordagem tipológica conjectura que existem padrões 

subjacentes que possibilitam reconhecer o que é comum às línguas, mesmo elas apresentando 

diferenças na estrutura superficial, ou seja, existem similaridades em todas as línguas do 

mundo, as quais são denominadas universais linguísticos. 

A tipologia morfológica empreendida no século XIX, basicamente de natureza 

classificacional, abriu caminho para a investigação tipológica (MAIA, 2006). As pesquisas 

dos linguistas Friedrich von Schlegel, August von Schleicher e Wilhelm von Humboldt foram 

notáveis nessa época, pois, por meio de comparações sistemáticas, estabeleceram critérios de 

classificação entre as línguas e as dividiram em três tipos: línguas isolantes, nas quais, por 

não terem flexão, as informações gramaticais de flexão são expressas por palavras invariáveis, 

como no Chinês, por exemplo; línguas aglutinantes, nas quais os afixos comumente 

invariantes estão presos a uma raiz, de tal modo que podem existir vários morfemas de fácil 

identificação em uma palavra, como por exemplo, no Japonês; e línguas flexionais, como o 

Latim, em que os morfemas são representados por afixos, o que dificulta a identificação 

precisa das diferentes partes dos afixos. Além disso, os estudos contribuiram para a definição 

de dois grandes ramos linguísticos: o ocidental e o oriental (MOUNIN, 1970).  

No início do século XX, especificamente em 1928, o termo tipologia foi utilizado 

pela primeira vez pelos linguistas da Escola de Praga, que deram início às análises 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schlegel
http://pt.wikipedia.org/wiki/August_Von_Schleicher
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funcionalistas. O objeto de estudo passa a ser os fatos fonéticos e fonológicos12 dominantes 

nas línguas. Isso levou os pesquisadores a estabelecerem o que atualmente é conhecido como 

universais implicacionais, os quais se constituem como bidimensionais e unilaterais, isto é, 

envolvem duas propriedades numa relação de dependência unívoca em que “P pode 

determinar a ocorrência de Q, mas Q não garante a ocorrência de P” (MAIA, 2006, p. 181). 

Vale ressaltar que os estudos dos universais têm o objetivo de determinar as semelhanças 

entre as línguas enquanto os tipológicos objetivam apontar as diferenças. 

Como podemos verificar, os estudos tipológicos contemplavam, antes, a 

morfologia e, depois, a fonética e a fonologia, mas, de acordo com Lehmann (1981), uma 

análise tipológica só é bem sucedida se for realizada com um número grande e variado de 

línguas, dando maior destaque à sintaxe do que à morfologia e à fonologia ou à semântica, 

uma vez que a sintaxe é o nível mais típico das línguas humanas. Desse modo, a tipologia de 

ordem vocabular baseada na análise da estrutura oracional e de seus constituintes passa a ser 

um campo fértil de investigação da tipologia linguística.  

Na segunda metade do século XX, surgem os universais de ordem dos 

constituintes propostos por Greenberg (1966), considerado o pioneiro dos estudos da tipologia 

sintática. Essa nova visão da tipologia linguística está mais voltada para aspectos funcionais 

da linguagem, uma vez que há um confronto entre forma (estrutura) e função (motivação 

externa), ou seja, há uma relação de iconicidade entre forma e função13. Nos seus estudos 

diacrônicos, o linguista analisa comparativamente um corpora constituído por 30 línguas, 

cobrindo uma grande área geográfica e afiliações genéticas.  

Como resultado de suas pesquisas, Greenberg formulou quarenta e cinco 

generalizações, observando, principalmente, a ordem interna dos constituintes na sentença. 

Para determinar os tipos consistentes no que diz respeito à ordem básica de constituintes, o 

linguísta considerou, entre outros critérios, a posição relativa do sujeito (S), do verbo (V) e do 

objeto (O)14. Assim, Greenberg parte da posição do verbo, que está presente em todas as 

línguas, e chega a seis possíveis combinações desses constituintes dentro da sentença, a saber, 

SVO, SOV, VSO, VOS, OSV e OVS. Ele afirma que três tipos são os mais frequentes: VSO, 

                                                           
12 Os estudos tipológicos da Escola de Praga notabilizaram-se pela distinção das línguas em tonais e não-tonais. 
13 Na seção 5.3, faremos breves comentários acerca do princípio da iconicidade, que é central na abordagem 

funcionalista. 
14 Os outros critérios levam em conta a existência de línguas com preposições ou posposições, colocação do 

nome em relação ao adjetivo e a colocação do genitivo em relação ao nome, como por exemplo, línguas de 

ordem SOV têm posposição e posiciona o adjetivo e o genitivo antes do nome (SOV/Po/AN/GN) e as línguas 

que apresentam a ordem VSO, colocam a preposição, o adjetivo e o genitivo após o nome (VSO/Pr/NA/NG) (cf. 

COHEN, 1995). 
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SVO e SOV. No entanto, desses padrões tipológicos, nenhum foi apontado pelo linguísta 

como aquele que determina os demais.   

O gráfico 1, abaixo, adaptado de Dryer (1992), sintetiza essas seis possibilidades 

de combinação dos constituintes da oração: 

 
     Gráfico 1 - Distribuição das ordens de S, V e O nas línguas do mundo 

 

           

 

A ordem dos constituintes oracionais varia de língua para língua, demonstrando 

que nem todos os padrões têm a mesma frequência de ocorrência nas línguas do mundo. 

Na proposição de Lehmann (1981) para a ordem vocabular, apenas VO e OV 

seriam os parâmetros mais importantes, considerando que a posição do sujeito não era 

relevante. Para ele, os constituintes centrais das sentenças são, em primeiro lugar, o verbo, em 

seguida, o objeto. Essa afirmação parte do fato de haver sentenças formadas por apenas um 

verbo, mas não existem sentenças formadas apenas por sujeito. Além disso, nas sentenças 

com duas ou mais palavras, o vocábulo adicional é, habitualmente, o objeto do verbo e não o 

sujeito. 

As pesquisas de Greenberg e Lehmann são referências essenciais, tendo em vista 

as contribuições para a formulação de princípios linguísticos regulares que propõem a 

classificação e individualização das línguas a partir das características empiricamente 

observadas (FREITAS, 2011). 

Dryer (1992) discute a tipologia linguística de Greeberg, criticando, entre outros 

aspectos, a pequena quantidade de línguas analisadas para determinar os universais 

linguísticos e a inexistência de relação necessária com a ordem padrão do objeto (dependente) 

e do verbo (núcleo). Assim é que, ao examinar 625 línguas naturais, as quais abrangem 

grandes áreas geográficas15, o pesquisador propõe a Branching Direction Theory (BDT), em 

                                                           
15 África, Eurásia, Oceania e Nova Guiné, América do Sul e América do Norte. 

45%
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oposição aos pressupostos de Greenberg, que Dryer denomina de Head Dependent Theory 

(HDT), as quais se referem, respectivamente, ao ordenamento consistente entre os elementos 

frasais, que podem se ramificar (ou seja, línguas right-branching (línguas com ramificação à 

direita) e left-branching (línguas com ramificação à esquerda)) e elementos frasais que não 

podem se ramificar (ou seja, línguas head-final (línguas de núcleo final) e línguas head-initial 

(línguas de núcleo inicial)).   

Dryer (2007) opõe línguas Verbo-final (V-final), aquelas em que o verbo 

geralmente segue o sujeito e o objeto, a línguas Verbo-inicial (V-inicial), aquelas em que o 

verbo geralmente precede tanto o sujeito como o objeto. Para ele, as línguas V-final do tipo 

SOV são as mais frequentes entre as línguas do mundo, embora existam línguas OSV, além 

de outras que apresentam considerável liberdade na ordem do sujeito em relação ao objeto. 

As línguas SVO, por seu turno, não são nem V-final nem V-inicial, já que o 

sujeito antecede o verbo, enquanto o objeto sucede o verbo. Dryer ressalta que as línguas 

SVO são o tipo mais frequente de ordem de palavras entre as línguas humanas, ou seja, são 

mais utilizadas do que as línguas V-inicial, porém menos frequentes do que V-final. De 

acordo com o autor, as línguas SVO assemelham-se fortemente às línguas V-inicial, em vez 

de as línguas V-final no que se refere às características das ordens examinadas. 

Olhando para o Gráfico 1, os resultados das propostas de Greenberg (1966) e a 

crítica de Dryer (1992), que propõe a Teoria da Direção da Ramificação, não parecem 

divergir, quanto aos padrões tipologicamente dominantes, mas somente na interpretação 

teórica de como os constituintes se posicionam na oração, conforme podemos verificar no 

esquema abaixo16: 

 

Greenberg (1966) Dryer (1992) 

Teoria dependente do núcleo: constituintes 

não podem se ramificar 
 

Teoria da direção da ramificação: ordenação de 

constituintes, tomando o verbo como referência 
 

Núcleo final 

     SOV (45%) 

     OVS (1%) 

     OSV (1%) 

Núcleo inicial 

     SVO (42%) 

     VOS (3%) 

     VSO (8%) 

V-final (ramificação à esquerda) 

     SOV (1º tipo mais frequente) 

     OSV 

V-inicial (ramificação à direita) 

     VSO (tipo mais raro) 

     VOS (tipo mais raro) 

Nem V-final nem V-inicial 
     OVS 

     SVO (2º tipo mais frequente, mais próximo     

de V-inicial) 

 

                                                           
16 Agradecemos esse esquema ao Prof. Dr. Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP – S. J. do Rio Preto).  
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Outra perspectiva de ordenação de constituintes nas línguas naturais encontra-se 

na Gramática Funcional de Dik (1989), para a qual a oração possui uma estrutura abstrata, 

subjacente às expressões linguísticas, que é considerada não ordenada, na qual há a 

especificação de uma predicação, ou seja, uma estrutura de predicado que prevê termos de 

acordo com a sua significação, a saber, os seus argumentos. Os termos que adicionam 

informações não requeridas pelo predicado são denominados satélites (em outras palavras, os 

complementos circunstanciais ou adjuntos). 

 Como esses constituintes não são ordenados na predicação, as suas posições 

serão atribuídas por regras de colocação, observando a sequência linear em que eles são 

atualizados, chegando, então, às expressões linguísticas, o que significa dizer que a ordenação 

dos constituintes é um mecanismo de expressão superficial, ou seja, a ordem funciona como 

um dos recursos por meio dos quais as relações e funções estabelecidas na estrutura sentencial 

subjacente podem ser expressas formalmente. 

Diversos princípios de ordenação interagem entre si no estabelecimento de 

diferentes padrões de ordenação sentencial encontrados nas diversas línguas. Entre esses 

princípios estão: 

- a preferência pela manutenção de constituintes com a mesma especificação 

funcional na mesma posição estrutural, como por exemplo, o sujeito ou o objeto; 

- a preferência por atribuir certas posições específicas, em particular, a posição 

inicial da sentença, a certas categorias gramaticais e a constituintes com função de tópico ou 

de foco; 

- a preferência por ordenar os constituintes da esquerda para a direita, de acordo 

com o grau crescente de complexidade categorial, como por exemplo, o pronome anteceder 

um SN17. 

Esses princípios levam a um ou mais padrões de ordenação sentencial específico 

de cada língua, gerados a partir do esquema geral descrito abaixo: 

 

P2,   P1   (V)   S   (V)   O   (V),   P3 

 

Nesse esquema, P1 é uma posição destinada a constituintes de determinadas 

categorias, tais como palavras –QU, pronomes relativos e conectores de subordinação; o V 

(Verbo), colocado entre parênteses e em diversas posições, indica a possibilidade de mudança 

                                                           
17 Sintagma Nominal. 
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no seu posicionamento; P2 e P3 são posições destinadas a constituintes extraoracionais, como 

o tópico; as vírgulas indicam pausas entonacionais. O que fica entre as vírgulas são os 

possíveis padrões para a sentença propriamente dita, que forma uma predicação completa. 

Para as posições de satélite, outros símbolos podem ser utilizados, como por exemplo, o X, no 

seguinte padrão de ordenação: 

 

P2,    P1   V   X,   P3   

  

Com base na proposta funcionalista de Dik (1989), muito ainda poderia ser dito 

acerca de possíveis padrões de ordenação, mas essa discussão poderá ficar para um outro 

trabalho. Vale lembrar, no entanto, que, na concepção de gramática funcional, o objeto de 

investigação é a língua em uso; e é esse uso que determina a estrutura sentencial, conforme 

vimos no capítulo de fundamentação teórica.   

A partir do que foi exposto acima, podemos entender que a ordem dos 

constituintes na sentença é uma propriedade universal relevante para o entendimento das 

relações que se estabelecem em dada língua. 

No item que segue, faremos uma revisão bibliográfica acerca do fenômeno da ordem 

VS, com o objetivo de verificar como a ordem é tratada nos estudos tradicionais do português 

brasileiro (PB), os quais incluem gramáticas e livros didáticos. 

 

2.1 Estudos gramaticais e a colocação dos constituintes na oração: ordem VS 

 

Neves (1990) traz um relatório de leitura que tem por objetivo informar como 

autores brasileiros, considerados tradicionais, tratam a questão da ordem. Segundo a autora, 

não é um exame avaliativo, mas somente um estudo que visa “fornecer as informações que 

permitem depreender o campo explorado, o modo de exploração, com implicação natural das 

preocupações e da orientação que governam os estudos” (NEVES, 1990, p. 188). Para essa 

realização, Neves forma três grupos distintos de estudos da ordem: no grupo I, obras do 

século XX (treze autores), no grupo II, obras mais antigas (sete autores) e outro grupo que, 

por algum motivo, não foi abrigado nesses dois primeiros, como por exemplo, o tratamento da 

ordem não ser de base tradicional (oito autores). 

Como o estudo de Neves, este também não é avaliativo, e nem pretendemos uma 

comparação com o dela, mas apenas observar como o fenômeno é tratado em algumas poucas 
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obras das décadas de 1980, 1990 e 2000. Sendo assim, verificamos em gramáticas 

tradicionais, gramáticas de orientação linguística e em livros didáticos18 que a tripartição 

tradicional da sintaxe em sintaxe de concordância, de regência e de colocação não é tratada 

com equidade. As duas primeiras, além de não serem facultativas, são descritas com certo 

esmero na maioria das obras consultadas. Já à última, geralmente, é dada maior relevância à 

colocação dos pronomes átonos e, quando o assunto é abordado, menos importância é dada a 

colocação do sujeito e do verbo, que é o alvo de nossa investigação.  

Nas obras estudadas, observamos, em primeiro lugar, que o conceito de colocação 

é muito semelhante naquelas que o trazem, mostrando pequenas diferenças quanto à 

terminologia, conforme podemos ver a seguir: 

- “Colocação ou ordem é a maneira de dispor, na oração, os termos que a 

constituem ou, num grupo de palavras, os vocábulos que o formam” (ALMEIDA, 1986, p 

482); 

- “A sintaxe de colocação trata da ordem das palavras nas locuções, das locuções 

na oração e das orações no período” (LUFT, 1987, p. 17); 

- “A sintaxe de colocação trata da ordem ou disposição dos termos na oração e 

das orações no período” (CEGALLA, 1989, p. 433, grifo do autor); 

- “Sintaxe de colocação ou de ordem é aquela que trata da maneira de dispor os 

termos dentro da oração, e as orações dentro do período” (BECHARA, 1992, p. 322, grifos do 

autor). 

Quanto à ordem SV/VS, especificamente, são caracterizadas em direta, que 

apresenta a sequência sujeito – verbo – complemento, (exemplo (1)) e indireta, em que a 

disposição dos constituintes não obedece a essa sequência (exemplo (2)) (cf. ALMEIDA, 

1986; SACCONI, 1986; LUFT, 1987; GARCIA, 1988; CEGALLA, 1989; NICOLA e 

INFANTE, 1991; BECHARA, 1992; CUNHA e CINTRA, 2001; TERRA, NICOLA e 

CAVALLETE, 2002; AMARAL et. al., 2003; ROCHA LIMA, 2005).  

 

(1) Ele queria que se calassem (LUFT, 1987). 

 

(2) Que se calassem, queria ele (Idem). 

 

Podemos encontrar entre os autores pesquisados outra terminologia para o 

fenômeno em questão: posição-antes e posição-depois do verbo (MACAMBIRA, 1987) e 

                                                           
18 Na verificação, não nos preocupamos em determinar autores ou editoras.  
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outros que só chamam a atenção para o fato de o sujeito poder ocorrer no começo, no meio ou 

no fim da oração (FARACO e MOURA, 1992). 

Ao caracterizarem os dois tipos de ordem, os autores admitem, em termos 

linguísticos, que existem variações na colocação de constituintes na frase: a ordem direta seria 

a “natural”, “habitual”, “lógica”, “usual”, a preferida para o PB (cf. CUNHA e CINTRA, 

2001), portanto relacionada à ordem SV; a ordem indireta, “inversa”, “ocasional”, está 

relacionada à ordem VS, portanto, a ordem marcada, para a qual são dadas diversas 

motivações (ou princípios) de uso, conforme veremos a seguir. 

De acordo com Melo (1970), a ordem dos constituintes está atrelada a uma 

diversidade de fatores, tais como a história e a tradição da língua, a necessidade de clareza, a 

eufonia, a ênfase em determinado termo, a eurritmia na prosa ou na poesia.  

Desse modo, analisando os casos apontados pelos gramáticos em que a ordem VS 

pode ocorrer, percebemos motivações de natureza sintática, psicológica, estilística e genérica: 

A) princípios de natureza sintática, os quais observam as regras de construção de 

frases (cf. ALMEIDA, 1986; CEGALLA, 1989; NICOLA e INFANTE, 1991; BECHARA, 

1992; CUNHA e CINTRA, 2001; ROCHA LIMA, 2005; MACAMBIRA, 1987). Entre os 

diversos casos existentes, os que são mais comumente descritos nas gramáticas tradicionais 

são os que seguem: 

* na linguagem expositiva, o verbo é deslocado para o início:  

- quando a oração tem sentido existencial (verbos ser, existir): 

 

(3) Era uma vez um rei19. 

 

(4) Existem naquela terra povos de costumes diferentes. 

 

Segundo Almeida (1986), esses verbos podem ocorrer pospostos como nos 

exemplos (5) e (6), mas esta construção é justamente a inversa: 

 

(5) Povos existem.  

 

  (6) Homens há. 

 

                                                           
19 Todos os exemplos utilizados neste estudo são dos autores(as) sobre os(as) quais estamos falando, mas a 

numeração é nossa. 
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O autor explica que é usual colocar o verbo no princípio nas orações que 

pretendem assinalar uma época em que se dão outros acontecimentos: 

 

(7) Quando fui eleito deputado, era presidente da república um amigo. 

 

- nas frases com determinação de tempo, distância, peso, medida ou número: 

 

(8) São duas horas e meia. 

 

(9) Faltam três laranjas para completar a dúzia. 

 

- nas orações condicionais empregadas sem conjunção: 

 

(10) Visse-a Juno, talvez se abrandaria. 

 

- na expressão do predicado por meio de formas nominais (infinitivo, gerúndio e 

particípio): 

 
(11) É tempo de falarem os fatos. 

 

(12) Acabado o discurso... 

 

(13) Tendo o orador acabado de falar... 

 

- Em princípio, os verbos intransitivos podem vir sempre antes do sujeito 

(CUNHA e CINTRA, 2001): 

 

(14) Desponta a lua. Adormeceu o vento (...) 

 

* quando se faz uso de palavras interrogativas (quem, que, quanto, como) estas 

vêm no início, depois o verbo e, na sequência, o sujeito, quando este não é pronome 

interrogativo. 

 

(15) Como soube ele de tal coisa? 
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Mas a alteração desta ordem é possível, se, por exemplo, iniciarmos a frase com o 

sujeito: 

 
(16) Teu primo, por que não apareceu?20 

 

* O mesmo caso acima também se aplica nas orações exclamativas, incluindo a 

transposição dos termos: 

 

(17) Como é triste a vida nesse ermo! 

 

* em certas orações optativas (e também simplesmente exclamativas) o verbo vem 

sempre no início: 

 

(18) Morram os traidores! 

 

* na voz passiva pronominal (CEGALLA, 1989): 

 

(19) Contavam-se dele coisas muito bonitas. 

  

* quando o verbo é de ocorrência (Idem): 

 

(20) Ocorreu um desastre. 

 

- Nas orações construídas com verbos do tipo dizer, sugerir, perguntar, responder e 

sinônimos que arrematam enunciados em discurso direto ou neles se inserem: 

 

(21) – Traz-se-lhe as duas coisas – disse o Barão aflorando a cabeça no ombro da 

consorte, de mão na porta escura.  

 

B) princípios de natureza estilística, em que o mais importante é a ênfase21 (cf. 

ALMEIDA, 1986; GARCIA, 1988; CEGALLA, 1989; NICOLA e INFANTE, 1991; 

BECHARA, 1992; CUNHA e CINTRA, 2001; TERRA, NICOLA e CAVALLETE, 2002): 

                                                           
20 No exemplo, Teu primo, a nosso ver, é tópico, mas os gramáticos consultados não tratam da questão sob o 

aspecto tópico. 
21 A ênfase como princípio de inversão da ordem com que os elementos frasais se organizam é uma explicação 

vaga e problemática, conforme Berlinck, Augusto e Scher (2004). As autoras argumentam, por um lado, que, se 

a inversão é uma construção enfática (portanto marcada, não neutra), não poderia ser muito frequente, comum e, 
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(22) És tu! És tu! Sempre vieste, enfim! 

 

C) princípios de natureza genérica (mais ampla), no qual a ordem VS está 

associada à poesia (cf. CEGALLA, 1989; TERRA, NICOLA e CAVALLETE, 2002): 

 

  (23)   Cortando vão as naus a larga via 

                Do mar ingente para a pátria amada 

                              Desejando prover-se de água fria 

                             Para a grande viagem prolongada. 

 

D) princípios de natureza psíquica, que externa o sentimento e a ideia do falante 

(cf. ALMEIDA 1986; GARCIA, 1988; CEGALLA, 1989; BECHARA, 1992; TERRA, 

NICOLA e CAVALLETE, 2002): 

 

(24) Eram sólidos e bons os móveis. 

   

Nosso objetivo neste item foi mostrar o tratamento dado pelas gramáticas 

tradicionais à questão da ordenação SV/VS na oração. Os pontos pacíficos entre as obras que 

abordam o assunto é a caracterização das ordens em direta e indireta e o fato de apontarem 

motivações de diversas naturezas. Vimos que a ordem VS, apontada como aquela que não é 

“habitual”, “natural” é entendida como um fenômeno mais estilístico do que gramatical, que 

visa à ênfase, o relevo ao termo deslocado; mas é fato que essa distinção feita pela maioria 

dos gramáticos não a estigmatiza, uma vez que ela é analisada como portadora de uma maior 

energia de expressão do que a ordem direta (SV) e está relacionada às paixões e sentimentos.   

 

 

                                                                                                                                                                                     
por vezes, até a construção preferida em muitos contextos estruturais listados pelos próprios gramáticos. Por 

outro lado, se a inversão é um princípio de natureza estilística, não deveria estar restrito a esses determinados 

contextos, mas ser uma escolha possível para qualquer estrutura básica da língua, independentemente do tipo de 

sentença ou de verbo ali presente. Contudo, a eufonia da frase Entregou Diadorim o facão para Riobaldo não é 

muito natural aos nossos ouvidos, quando comparada com Diadorim entregou o facão para Riobaldo. 

 Ainda de acordo com as autoras, nem sempre será possível apontar que elemento da frase está sendo 

enfatizado em uma estrutura invertida. Na frase Na festa vieram o Manuelzão e o Augusto Matraga, em que há 

dois elementos deslocados, a ênfase é dada ao sujeito posposto, o Manuelzão e o Augusto Matraga, ou ao 

adjunto adverbial anteposto, na festa? Além desse questionamento, outros são feitos pelas autoras: “A 

anteposição e a posposição de um elemento teriam o mesmo efeito discursivo? Seria possível enfatizar dois 

elementos diferentes em uma mesma frase? Outras perguntas que a descrição tradicional deixa sem resposta” (p. 

208, grifo delas). 
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CAPÍTULO 3 – O BUMBA-MEU-BOI22 DO MARANHÃO 

 

 

Como as toadas do Bumba-meu-boi é um dos corpora em análise 

nesta pesquisa, apresentamos, na primeira parte do capítulo, breves 

discussões sobre a gênese dessa manifestação, que é identidade 

cultural do Maranhão. Em seguida, nos referimos à lenda de Pai 

Francisco e Catirina, que deu origem ao auto do Bumba-meu-boi, à 

lenda do Boi de São João e à lenda do Rei Dom Sebastião que, entre 

outras lendas maranhenses, são contadas e cantadas nos terreiros 

onde os grupos de Bumba-meu-boi brincam. Na segunda parte, 

descrevemos dois rituais existentes na festa do Bumba-meu-boi: o que 

compreende os ensaios, o batismo, as apresentações e a morte do boi 

e o que se refere à sequência de toadas cantadas durante as 

apresentações. Na terceira e última parte, comentamos várias 

pesquisas, em diferentes áreas de conhecimento, que têm o Bumba-

meu-boi como objeto, entre elas as de Azevedo Neto (1983), Carvalho 

(1985; 1995), Reis (1999; 2000), Bueno (2001) e Assunção (2004). 

 

 

Visto comumente como um espetáculo envolvente, bonito e divertido, o Bumba-

meu-boi é uma manifestação cultural popular que trabalha com os signos, com a linguagem na 

sua capacidade de representar, criar ou transformar, em cada patamar histórico, o que o 

homem concebe como realidade. Desse modo, o Bumba-meu-boi se caracteriza como capaz 

de significar, isto é, de produzir significações. Ele produz uma realidade nascida da 

reatualização de uma memória popular que imbrica acontecimentos das mais variadas 

temporalidades e espacialidades. Presentificando-as, colocando-as acima do tempo corrosivo 

da história, transforma-se em uma prática que inventa e reinventa a tradição, apresentando em 

seus quadros de conteúdo realista a vida das pessoas nos seus mais variados aspectos como o 

social, o cultural, o histórico, o econômico e o étnico. 

Nesse quadro é que o Bumba-meu-boi acontece em quase todos os Estados 

brasileiros, com maior destaque no Maranhão, recebendo variações na apresentação dos 

grupos, no que se refere à dança, ao auto do Bumba-meu-boi, às personagens, aos 

instrumentos musicais, e com diferentes nomes, tais como Boi-Bumbá, no Amazonas e Pará, 

Bumba-meu-boi ou simplesmente Bumba-boi, no Maranhão, Boi-Calemba, em Pernambuco, 

Boi-Surubim, no Ceará, Boi-de-Reis, na Bahia, Boi-de-mamão, no Paraná e em Santa 

Catarina, Boi-de-jacá, em São Paulo, dentre outros. Os períodos de apresentações também 

                                                           
22 Este nome Bumba é uma interjeição onomatopaica que indica estrondo de pancadas, batida ou a queda. 

Portanto, Bumba-meu-boi equivale à expressão bate! Ou chifra, meu boi! (CARVALHO, 1985).  
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variam, podendo estas ocorrerem em períodos juninos (como no Maranhão), períodos 

natalinos (como na Paraíba) e em períodos carnavalescos (como em Alagoas). 

Sobre a gênese do Bumba-meu-boi não há consenso entre as versões apresentadas 

pelos pesquisadores. Dentre as versões mais conhecidas, há as que dizem ser a brincadeira23 

uma tradição popular portuguesa, adaptada por Gil Vicente ao compor o Auto do Vaqueiro, 

apresentado em 1502 na corte de D. Manuel, sendo trazida para o Brasil, principalmente no 

Nordeste, pelos portugueses na época da colonização; outra diz que sua origem está nos 

antigos cultos pagãos do Boi Ápis, bezerro sagrado cultuado no antigo Egito; e a que 

relaciona o Bumba-meu-boi ao “ciclo do gado”, no Nordeste brasileiro, irradiando-se, 

posteriormente, para as outras regiões do Brasil.  

Azevedo Neto (1983) discorda dessa última versão argumentando que essa 

manifestação cultural não é exclusiva do Nordeste e que, caso concordássemos com ela, 

estaríamos aceitando que houve um ciclo do gado em outros países, de outros continentes. O 

que parece não ter ocorrido. O autor reforça o seu ponto de vista chamando a atenção para o 

fato de que em muitos outros países, pessoas dançam (ou dançaram) em volta de um boi que 

também dança: “É claro que tenha diferenças. Diferenças nascidas tanto de fatos sociais que a 

geraram quanto dos fenômenos culturais que a influenciaram nos seus inícios e a orientaram 

nos seus prosseguimentos” (p. 64).                        

À parte essas e outras especulações, o que parece certo é que o Bumba-meu-boi só 

aparece nas áreas de criação de gado no sertão, a qual se iniciou na capitania hereditária de 

Martim Afonso de Sousa - São Vicente -, em 1534, graças a providências de sua esposa, D. 

Ana Pimentel de Sousa, que incentivou a vinda das primeiras cabeças de gado para essa 

capitania e, com isso, possibilitou o povoamento de áreas distantes. 

À vista desses fatos, Reis (2000, p. 21) é taxativo ao dizer que “o Bumba-meu-boi 

é originário do ciclo do gado no Brasil, tendo realmente este folguedo a tríplice miscigenação, 

com influência das raças responsáveis pela nossa colonização: o negro, o índio e o branco”. 

Considerar que o Bumba-meu-boi, ou qualquer outra manifestação da cultura 

popular, é resultado da mistura das três raças seria para Assunção (1999) uma 

pseudoexplicação, uma vez que essa visão não leva em conta as diferenças existentes no 

interior dos próprios grupos ameríndios, africanos ou ibéricos. Esse “mágico número três” não 

explicaria, por exemplo, a origem moura (África do Norte) dos pandeirões, instrumento de 

                                                           
23 Termo usado pelos maranhenses significando a festa e apresentação dos grupos de Bumba-meu-boi. 
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percussão tocado em grupos de Bumba-bois, e nem os elementos da cultura árabe e islâmica 

presentes nos costumes dos portugueses. 

É natural que existam divergências a respeito da verdadeira origem do Bumba-

meu-boi por falta de documentos anteriores a uma carta remetida a um jornal no final da 

década de 1820, citada por Assunção (1999), cujo teor é um relato em que o Bumba-meu-boi 

era considerado “uma perigosa assembleia ‘indígena’ noturna (uma maloca de 40-50 

pessoas), que tinha tanto um caráter marcial (as pessoas estavam ‘armadas com instrumentos 

de fogo’) quanto um caráter festivo e alegre, e estava explicitamente associada com a ameaça 

de ‘revolução’” (p. 11, grifo do autor). 

Outra referência, comumente tida como a primeira, é um artigo, A estultice do 

Bumba-meu-boi, escrito pelo Padre Lopes Gama e publicado em 11 de janeiro de 1840, no 

jornal de sua propriedade, O Carapuceiro, de Recife-PE, no qual ele descreve, com evidente 

desagrado, os personagens e o enredo da brincadeira. Neste artigo citado por Araújo (1986, p. 

52), Lopes Gama escreve: “um negro metido debaixo de uma baieta é o boi, um capadócio, 

enfiado pelo fundo de um panacu velho chama-se cavalo-marinho (...)”. 

Vemos que, naquela época, as informações sobre o Bumba-meu-boi tinham o 

propósito de fazer crer que os grupos, constituídos por “capadócios e súcias”, atentavam 

contra a lei e a ordem objetivando provocar rebeliões24.  

De acordo com Assunção (2004), vivendo em uma sociedade escravista, o que os 

grupos de Bumba-bois encenavam (e ainda o fazem, embora vivendo numa sociedade  

“democrática”) nada mais era do que a história das relações formadoras de hierarquias sociais, 

culturais e raciais, as quais se transformaram no contraponto ordem/anarquia, 

civilização/barbárie: ordem e civilização pertencentes à elite dominante (oligarquia, 

burguesia, Igreja); anarquia e barbárie pertencentes ao “outro”, aquele que vive, pensa e 

trabalha de maneira diversa da que está instituída no modo burguês de viver, pensar e 

trabalhar. 

Desse modo, os escravos, numa adaptação criativa de uma lenda, a qual deu 

origem ao auto do Bumba-meu-boi25, revogam a hierarquia existente na sociedade e assumem 

os papéis destinados à elite numa encenação que  mostra a vida “às avessas”, “desviada de sua 

ordem habitual”, isto é, o auto mostra a realidade, mas o faz subvertendo-a, uma vez que 

                                                           
24 Conforme Assunção (2004), de certa forma, Lopes Gama estava certo, pois neste período, o Maranhão era 

agitado por uma revolta, a Balaiada, (1838-1841). Nesta revolta destacaram-se três líderes: um vaqueiro – 

Raimundo Gómez –, um fazedor de balaio – Manuel Francisco dos Anjos (o Balaio), daí o nome da revolta –, e 

um negro – Cosme Bento das Chagas – que contou com apoio de cerca de 3.000 escravos fugidos. Essas pessoas 

se revoltaram contra a situação de miséria e exploração em que viviam. 
25 Também conhecido como matança do boi. 
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inverte os papéis e aproveita para criticar, sob a forma de “riso”, a dominação, as 

desigualdades sociais, étnicas e econômicas existentes entre os diversos segmentos da 

população, provavelmente com objetivos (velados, é certo) de mostrar aos oprimidos que este 

quadro poderia mudar, tal como fizeram os jesuítas no início da colonização do Brasil: 

usavam os autos para converter os índios à sua religião.  

Vejamos, a seguir, a Lenda de Pai Francisco e Catirina, que é contada e 

recontada nas obras de referências sobre o Bumba-meu-boi e nos terreiros onde a brincadeira 

se apresenta, a qual deu origem ao auto do Bumba-meu-boi: 

A lenda conta que numa determinada fazenda sumiu um boi muito bonito. De uma 

feita, foi procurado o nédio animal, e por mais que o vaqueiro batesse os campos, não o 

encontrou, embora estivesse certo de tê-lo visto poucos dias antes. Os demais vaqueiros da 

fazenda puseram-se a procurar também, interessados em descobrir o paradeiro do boi; porém, 

o fizeram em vão, durante dias, e voltaram à fazenda para confessarem ao fazendeiro o 

fracasso da missão. 

Um caboclo, no entanto, havia visto o preto Francisco (ou Chico) às voltas com o 

boi antes do acontecido e relatou esse fato aos companheiros e ao patrão. São, então, 

convocados os vaqueiros e os índios para irem à procura do escravo Francisco. Neste ínterim, 

Francisco inicia a matança do boi roubado do patrão, sendo, logo em seguida, descoberto por 

aqueles que o procuravam. O caso foi levado ao conhecimento do patrão, do que resultou um 

inquérito e a prisão de Francisco. Na confissão do autor do roubo do precioso boi, Francisco 

atenua sua grave falta com a alegação de tê-lo feito para satisfazer o desejo de sua 

companheira, Catirina (ou Catarina), a qual se achando grávida, quisera comer a língua do 

animal. Ele, pois, cometera tão feio crime porque tinha muito amor à companheira e, não 

menos, ao filho que deveria vir ao mundo dentro em pouco. 

Com a confissão de Pai Francisco, todos que habitavam a fazenda foram 

mobilizados para salvar o boi. Chamaram os pajés, os doutores daquela época, para curar o 

boi. Estes conseguem ressuscitar e curar o animal, provocando um alegre alvoroço pela sua 

cura e, consequentemente, pela salvação de Pai Francisco, que fora ameaçado de morte pelo 

crime cometido. 

Uma das características que mais se destaca no Bumba-meu-boi maranhense é a 

religiosidade. Esta afirmação parece sem sentido para aquelas pessoas que observam a 

brincadeira do lado de fora, ou seja, pessoas que têm um ponto de vista ético26 do Bumba-

                                                           
26 Na Teoria Tagmêmica de Pike (1967) há um interesse em formar um sistema total do comportamento humano 

– e não somente um sistema que explique o comportamento da língua. Nesta teoria, uma importante contribuição 
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meu-boi. É natural que elas questionem qual a relação existente entre essa manifestação 

cultural popular, de caráter lúdico, e a religião a ponto de não poderem distinguir com nitidez 

religião e festa. 

Segundo Assunção (2004), a importância concedida às festas para os santos, com 

encenações, luxo e brilho, tem, pelo menos, duas explicações dadas pela história da formação 

da cultura do povo brasileiro: a primeira, é que as pessoas imaginavam que procedendo assim 

agradavam a Deus e, na mesma medida, aos santos de sua devoção; a segunda, é que ganhava 

notoriedade quem promovia e quem era homenageado nas festas. 

Podemos, então, constatar que o Bumba-meu-boi maranhense se enquadra 

perfeitamente na primeira explicação, uma vez que ele se caracteriza numa festa 

extremamente animada, enfeitada e colorida, com muita fartura de comidas e bebidas. Tudo 

realizado, na maioria das vezes, por pessoas pobres, que gastam todo o dinheiro que ganham 

para homenagear os santos que fazem parte (ou não, como é o caso de São Marçal27) do 

calendário festivo da Igreja no mês de junho: Antonio, dia 13, João, dia 24, Pedro, dia 29, e 

Marçal, dia 30. Desse modo, os santos dão uma contribuição específica à religiosidade 

popular, principalmente São João, para quem o boi é dedicado:  

 

É o Santo que mantém viva a festa e é Ele que acaba assegurando o processo de 

memorização e a capacidade de luta do seu pessoal, que se sente sempre sob sua 

proteção. Daí porque vale a pena se conservar fiel à relação estabelecida com Ele, 

arcando com os sacrifícios para ajudar a manter viva uma festa que lhe satisfaz, em 

razão do que as pessoas se dedicam ao Bumba-meu-boi na condição de promotor ou 

de participante. Assim, o aspecto religioso no bumba do Maranhão é, portanto, de 

fundamental importância (...). (CARVALHO, 1995, p. 76) 

 

Ainda de acordo com Carvalho (1995, p. 53), o Bumba-meu-boi maranhense é 

“visto e sentido por aqueles que dele participam diretamente como uma verdadeira 

‘irmandade’, onde todos contribuem para que a ‘boiada’ seja bem sucedida”.  

Depois de tudo o que foi dito, torna-se mais fácil entender a relação que os grupos 

de Bumba-meu-boi mantêm com a religião. Com essa formação cultural e religiosa, o povo 

passou a criar lendas, como é o caso da Lenda do Boi de São João, que diz o seguinte: 

                                                                                                                                                                                     
é a distinção entre dois pontos de vista: o êmico e o ético (termos criados a partir dos finais das palavras 

fonêmico e fonético). O êmico diz respeito ao ponto de vista que esperamos de alguém que é participante dentro 

de um sistema (por exemplo, a visão de alguém que conhece a manifestação cultural do Bumba-meu-boi e está 

familiarizado com ela). O ético refere-se à visão de alguém que, alheio a um determinado sistema cultural e/ou 

social, o observa, do lado de fora, como um sistema divergente do seu (o ponto de vista de um turista, 

estrangeiro ou mesmo nacional, que não conhece o Bumba-meu-boi, para exemplificar). 
27 Santo muito popular no Maranhão, principalmente entre os grupos de Bumba-meu-boi. 
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São João tinha um boizinho que se diferenciava de todos os outros: seu couro era 

enfeitado e sabia dançar. Por isso recebia de seu dono atenção e carinho especiais. 

Durante todo o ano, o boizinho ficava longe dos olhares curiosos, saindo da 

fazenda somente no período de 13 a 23 de junho, quando ia para a casa de Santo Antônio, 

amigo de São João, para ensaiar o bailado que seria apresentado no dia 24 de junho, data do 

aniversário de São João.  

Chegado o dia 24, no decorrer da festa de aniversário, o boizinho girava e girava 

sem parar fazendo a alegria dos convidados, que se mostravam maravilhados com a 

habilidade que o boizinho demonstrava ao dançar. 

Como o boi dançarino fazia tanto sucesso nas festas de São João, São Pedro 

resolveu pedir o boizinho emprestado para alegrar a festa do seu aniversário que seria no dia 

29 de junho. São João não gostou da ideia de se afastar de seu mimo por um dia sequer, mas, 

diante da insistência de São Pedro, São João concordou com o empréstimo, fazendo, antes, 

muitas recomendações para que nada acontecesse ao estimado animal. 

A festa de aniversário de São Pedro foi muito animada graças ao boizinho 

dançarino que divertiu os convidados presentes, dentre eles, São Marçal, que comemoraria o 

aniversário no dia seguinte, 30 de junho.  

Vendo que as festas, nas quais o boizinho se fazia presente com sua dança, eram 

animadas, São Marçal pede a São Pedro que lhe empreste o boi antes dele ser devolvido para 

São João, prometendo que devolveria o animalzinho na madrugada do dia 31 de junho. São 

João nem precisaria saber do novo empréstimo. São Pedro, a princípio, não concordou 

lembrando-se das recomendações feitas por São João, mas, comovido pela aflição de São 

Marçal, resolveu emprestar o boizinho. 

São Marçal, ao programar sua festa, não fez a devida previsão de convidados e de 

comida para alimentá-los. O resultado disso foi desastroso: não tendo sido alertados para o 

fato de que o boizinho só viera à festa para dançar e alegrar o ambiente, os cozinheiros, vendo 

que a comida acabara, resolveram matá-lo e servir a sua carne aos convidados. O couro bonito 

e enfeitado foi pendurado em varas para secar. 

Quando São João soube desse fato ficou muito triste. Então, Santo Antônio e mais 

algumas pessoas, prepararam vários bois para alegrar São João, sem, no entanto, lograrem 

êxito, pois São João recusava a todos. Ele só queria se fosse o seu boizinho de couro enfeitado 

e dançarino (AZEVEDO NETO, 1983). 

Sabemos que as lendas são passadas oralmente de uma geração a outra, 

enriquecidas constantemente pelo imaginário, pela fantasia popular. Assim, observamos que 
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os personagens da lenda de Pai Francisco e Catirina estão representando exatamente as três 

raças – branca, índia e negra – que, segundo muitos historiadores, foram as responsáveis pela 

nossa colonização; e na lenda do Boi de São João são os santos homenageados no mês de 

junho. Isso demonstra que não há separação entre o mundo sagrado e o mundo profano. Há, 

inclusive, uma carnavalização da religiosidade, pois os santos são vistos como pessoas 

comuns, festeiras e até irresponsáveis e burladoras, ou seja, há uma situação de inversão do 

comportamento dos santos. 

Cada geração recebeu de seus antepassados, principalmente, pela linguagem oral, 

um acervo de bens e valores que procurou absorver, conservar, dinamizar, enriquecer, para, 

por sua vez, transmiti-lo à geração posterior, com o objetivo de que esta procedesse 

igualmente com a geração subsequente, e assim, seguidamente, como forma de perpetuação 

da tradição cultural de uma localidade, de uma região ou de um país. É assim, pela tradição 

oral, pela dança, pelo toque de tambores e outros instrumentos, pelos rituais, que o Bumba-

meu-boi, com suas lendas e religiosidade, se mantém até os dias atuais. 

Além das lendas citadas anteriormente, que, em certa medida, mesclam 

religiosidade e a possível origem do Bumba-boi, há uma outra que explica o porquê dos bois 

se apresentarem no mês de junho, mais precisamente, a partir do dia 23. Trata-se da Lenda de 

D. Sebastião28 cujo conteúdo é narrado por Santos (1993, p. 9-10): 

 

(...) teria o rei português, após ‘desaparecer’ em Alcácer-Quibir, 

vindo, com toda a corte de Queluz, encantar-se na praia dos Lençóis, 

no município de Cururupu e, desde então, precisamente no período 

das festas juninas, transforma-se em luzente touro coberto de pedras 

preciosas, com olhos em fogo, fulgurante estrela na testa, chifres de 

ouro e boca em brasa, em desabalado galope apavora os pescadores 

incautos.  
 

Como D. Sebastião deixou Portugal no dia 25 de junho de 1578 para lutar contra 

os mouros e não mais retornou29, esse fato desencadeou o sebastianismo, isto é, a crença 

mística, segundo a qual o rei D. Sebastião, tal como um messias ou salvador, retornaria para 

salvar o seu povo. De acordo com Marques (1999, p. 127), “quase todos os povos têm essa 

crença, e raro é o que não acredita no regresso de uma figura mítica, imortal, para conduzi-lo 

à glória mais alta, mudando apenas o processo de crer e esperar”. 

                                                           
28 Rei de Portugal, morto em 1578, com apenas 24 anos de idade, na famosa batalha de Alcácer-Quibir. Educado 

muito religiosamente, propôs defender a Fé a todo custo e, para tanto, combateu os mouros na África. 
29 Na verdade, foi somente no dia 4 de agosto de 1578 que as forças portuguesas e D. Sebastião foram derrotadas 

pelos árabes. 
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Nesse sentido, e levando em conta a mistura de fatos históricos e personagem 

fantástico, uma das interpretações possíveis para a lenda de D. Sebastião, seria a 

representação dos anseios do povo: o direito à salvação (liberdade), à felicidade, à fartura. O 

touro negro, com sua fulgurante estrela na testa parece esperar a hora exata de quebrar o 

encanto, transformar-se novamente no jovem Rei D. Sebastião e lançar-se sobre os opressores 

do povo com a mesma coragem que o fez lutar a favor do Cristianismo e contra os mouros 

infiéis. D. Sebastião simbolizaria, neste caso, o Messias – aquele que vem para salvar o povo 

da tirania que lhe era (e ainda é, de certa forma) imposta. 

Portanto, a diversão e o profano do Bumba-meu-boi maranhense estão de tal forma 

misturados ao sagrado, principalmente ao catolicismo tradicional, que, além das lendas, 

sempre com mensagens relacionadas à fé católica, há também o ritual que é seguido por todos 

os grupos, que nada mais é do que um processo de absorção e transferência das noções da 

religião católica, impostas aos escravos pelos jesuítas, para o folguedo. Isso significou, no 

passado, mais uma forma de reação dos escravos para a sobrevivência de sua cultura. Em 

outras palavras, os escravos, para manter as suas práticas culturais, camuflaram-nas com 

elementos extraídos do catolicismo que lhes era imposto, resultando naquilo que é chamado 

sincretismo religioso. 

 

3.1 Os rituais da festa do Bumba-meu-boi maranhense 

  

O ritual da festa do Bumba-meu-boi inicia-se, anualmente, com os ensaios. O 

primeiro ensaio acontece no sábado de Aleluia, data precedida pela Quaresma. 

A partir de sábado de Aleluia, os grupos de Bumba-bois ensaiam todos os sábados 

até o dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, quando os grupos realizam o ensaio 

geral, ou ensaio redondo. Nesses momentos é que são discutidos importantes aspectos para a 

organização da festa, tais como a coreografia, o auto, a indumentária, os instrumentos, os 

bordados que enfeitarão o couro do boi e, principalmente, as toadas que serão cantadas 

durante todo o período festivo.   

Seguindo o ritual, depois do ensaio redondo, os bois estarão prontos para o 

batismo, cuja realização dar-se-á, geralmente, no dia 23 de junho, véspera do dia de São João. 

A cerimônia do batismo do boi difere, é claro, das cerimônias realizadas, por 

exemplo, pela Igreja Católica, conforme verificamos na descrição feita por Azevedo Neto 

(1983, p. 49) ao classificá-la como “uma festa estranha e bonita”: 
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Numa das dependências do rebanho30, geralmente a maior, ergue-se o altar de São 

João: um volumoso aglomerado de papéis de seda coloridos, papel celofane 

picotado, papel laminado e outros brilhos e cores. Velas votivas e defumadores 

completam o ambiente. Todos os brincantes estreiam seus apreparos31 e passeiam a 

sua riqueza e glória pelas dependências. Cachaça, tiquira32, foguetes e a fogueira em 

frente à porta da rua criam o clima de festa necessário.  

De frente para o altar (às vezes sobre o altar mesmo, junto ao Santo), o boi é 

colocado sobre uma mesa, geralmente envolto em lençóis ou na própria barra33. 

Assim que chegam os padrinhos (algumas vezes antes mesmo de chegarem), tem 

início a ladainha. Num latim estropiado, misturados o boi e o santo, ela se arrasta 

por uma hora, aproximadamente. 

- Bendito, bendito seja34. 

Enquanto a louvação prossegue, atiçam o defumador e atiçam a fogueira. E na 

fumaça que sobe misturada sobem, também, a inocência e a pureza deste povo 

mítico; deste povo que reza, canta, dança, bebe cachaça e faz um bezerro de ouro, 

um ídolo de veludo e canutilho, em louvor de um santo católico. 

Depois são as toadas de louvação a São João, ao boi, aos padrinhos e aos que vão 

chegando. 

Às vezes, quando há alguma promessa a pagar, o boi deixa o rebanho e se dirige ao 

local da promessa: a casa de alguém, uma porta de igreja35, um terreiro36. 

A verdade é que, fora ou no rebanho, o boi espera a alvorada. E quando o sol surge 

numa ameaça de luz, os brincantes – no frio da madrugada que começa a se limpar 

de escuridão – se consideram, enfim, batizados.  

 

No batismo do boi, os brincantes já estão usando seus apreparos novos, o boi 

também já está com seu novo couro de veludo negro, ricamente enfeitado com miçangas e 

canutilhos formando lindos desenhos, muitas vezes relacionados ao tema escolhido pelo 

grupo para aquele ano. O bordado do couro do boi é uma atração à parte na festa. Todos 

aguardam ansiosos pelo momento em que ele será descoberto e revelará toda a sua beleza. 

Após o batismo, o boi está pronto para iniciar sua vida pública nos incontáveis 

arraiais (oficiais ou não) que se espalham por toda a cidade de São Luis e também nas cidades 

do interior do Estado do Maranhão. São dias repletos de animação, cores, músicas e 

homenagens aos santos juninos.  

Nesse período, os grupos de Bumba-bois cumprem uma agenda incansável: 

apresentam-se em arraiais públicos, em condomínios fechados, em hotéis de luxo, em clubes, 

em festas particulares, em cerimônias oficiais do governo do Estado e ainda se desdobram 

                                                           
30 Barracão, sede do Bumba-meu-boi. 

31 Ou fantasias, indumentárias. 
32 Aguardente maranhense muito forte feita de mandioca. 

33 Saiote longo preso às bordas da armação do boi, que serve para esconder as pernas do brincante, denominado 

miolo, que a movimenta com agilidade, graça e até com agressividade (quando necessário). O miolo é o “espírito 

do boi”. 

34 Bendito / bendito seja / sanjuão no seu / autá / Digamus todus / que viva / Sanjuão na gló / ristá / Sanjuão ba / 

tizou Cristo / Cristo ba / tizou João / Ambos foram ba / tizados / Na / saguá do ri / Jordão (LIMA, 1993, p. 25).  

35 O original traz a nota: “Há alguns anos os bois consideravam obrigatória a visita à Igreja de São João Batista, 

no centro da cidade, na noite de 23 de junho. Os padres acharam que era desrespeito e proibiram as visitas. 

Fecharam as portas da Igreja ao povo, como se alegria fosse pecado. Já há, no entanto, uma tendência para o 

retorno a este ato de fé que, mesmo não sendo canonicamente correto, é fundamentalmente puro”. 

36 Outra denominação dada ao local onde o boi brinca; o mesmo que arraial. 
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para fazerem apresentações nas casas de amigos, parentes, na comunidade do pessoal do boi 

onde, comumente, cumprem as promessas feitas para brincar. Estamos, portanto, na terceira 

fase do ritual da festa do Bumba-meu-boi: as apresentações. 

Quando não conhecemos a história que o Bumba-meu-boi conta nos terreiros, ou 

quando não sabemos o local de origem de cada grupo, vemos pessoas vestidas com fantasias 

bem diversificadas, muito enfeitadas e coloridas. Mas tudo no Bumba-meu-boi é linguagem: 

linguagem verbal quando, por exemplo, as toadas são cantadas transformando-se no principal 

veículo de comunicação, o qual é compartilhado por toda a comunidade linguística, e 

linguagem não verbal, quando as indumentárias, os instrumentos musicais, os animais (boi, 

burrinha, caipora, entre outros) e os personagens (caboclo de pena (ou caboclo real), caboclo 

de fita (ou rajado)37, cazumbá38, índia (ou tapuia), entre outros) transformam-se em signos 

capazes de representar, conforme dissemos no início deste capítulo.  

Desse modo, o Bumba-meu-boi, nas suas apresentações, segue outro ritual que é 

representado textualmente por uma sequência de toadas que caracteriza o enredo do folguedo. 

Chegada a hora da apresentação, um pouco distante do lugar reservado para tal, o 

amo39 começa a cantar a primeira toada da sequência, a toada de Guarnecer (guarnicê, para os 

maranhenses), objetivando chamar os brincantes para reunir, para concentrar o grupo e dar 

início à apresentação, conforme mostra o exemplo que segue: 

 

(25)  Quando eu chego na fogueira / Que vejo o meu batalhão gumerar / Pra mim é um 

do grande prazer / E eu fico intusiarmado / Me lembrando do presente / E tenho 

a recordação dos passado / Nessa brincadeira nunca perdeu seu direito / Em 

todo lugar que chega / Nunca teve perconceito / Por que todos os filho tem suas 

graça / E num existe um bonito sem defeito / Reúne vaqueirada, reúne / Com a 

força do Pai poderoso / Jesus e Nossa Senhora / Eu tô reunindo porque chegou 

minha hora / Que a turma da Liberdade / Tem seu nome na história (Reunida, 

Leonardo Martins)40. 

  

 

                                                           
37 Personagem correspondente ao vaqueiro. 
38 Personagem marcante e inconfundível que usa máscara representando focinhos de animais, vestido com bata 

larga, de cores, pinturas e bordados extravagantes. Estão sempre com um chocalho na mão e dançam de modo 

muito engraçado. No auto do Bumba-boi, os cazumbás representam monstros que amedrontam o Pai Francisco 

quando ele mata o boi e foge para a floresta. 
39 Amo é o dono ou responsável pelo grupo de boi. 
40 Optamos por transcrever as toadas com espaço entre linhas (1,5) e letras maiores (11) do que as das citações 

bibliográficas (10), para não confundi-las durante a leitura. 
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Às vezes, antes da toada de guarnecer, alguns grupos cantam uma toada de 

abertura, de homenagem ao grupo, ao lugar de onde veio o grupo, a uma entidade que, 

segundo a sua crença, os protege. Vejamos o exemplo abaixo:  

 

(26) Iguaíba enaltecido pelas toadas / Rei da tropeada / O povo não se cansa de 

chamar / No coração do povo / Iguaíba virou paixão / É matraca de ouro / Da Ilha 

do Maranhão. (Matraca de ouro, Adelino) 

 

Já reunido e organizado, ou seja, guarnecido, o grupo se desloca lentamente do 

lugar em que está para o terreiro. O amo canta, então, o Lá vai, toada que informa à 

assistência (ao público) que o boi já está chegando para iniciar a brincadeira: 

 

(27)  Lá vai, lá vai / Quem você chamou / Desejo de São João / Que Maracanã 

mandou / Ninguém vai derrubar esse batalhão / Quem não sabe não inventa / 

Pra não ter decepção / Lutar contra mim / Tem mania de perder / Lá vai nosso 

boi / Bonito pro povo ver (Desejo de São João, Humberto). 

 

Na sequência de toadas que constitui a apresentação do Bumba-meu-boi, a 

próxima que o amo canta é a toada de Chegada. O seu objetivo é dizer que o boi e seus 

componentes já estão efetivamente brincando no terreiro; que já estão em plena apresentação, 

mostrando a dança, o canto, o toque de seus instrumentos, num convite claro ao público para 

compartilhar com eles a alegria, o entusiasmo: 

 

(28)  Chegou o boi sistênça / Este é o boi sistênça / Que você pediu pra ver / Tá no 

terreiro brincando / O lombo tá brilhando / É só pra alegrar vocês (Chegou, 

Raimundo Nonato Gomes). 

 

Vale a pena observar que, antes da toada de Chegada, alguns Bumba-bois cantam 

a toada de Licença, especialmente os de “sotaque” de zabumba, cujo conteúdo é um pedido 

aos presentes (público, dono(a) da casa) para trazer o boi para o terreiro. Na própria toada, a 

permissão é dada e o boi entra, conforme mostra o exemplo abaixo:  

 

(29)   Dona da casa, seu terreiro iluminou! / Varre o terreiro, que o meu boi chegou! / 

Eu botei bandeira branca / Vaqueiro, vai onde eu lhe mandar / Pedir pro dono 

da casa / Se meu boi pode brincar / Dona da casa.../ Boa noite, oh! Dona da 
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casa, / Como vai, como passou? / Como tá sua família? / E a minha boa ficou. / 

O sol entra pela porta / E a lua pela janela. / Eu vim foi tirar licença / Ai, eu não 

vou daqui sem ela. / O sol entra pela porta / E a lua pelo oitão / Eu vim foi tirar 

licença / Ai, eu não vou sem a decisão / Que sim, oh senhor meu amo, / A 

licença tá tirada: / Se apresse e venha subindo / Com a sua linda vaqueirada 

(Licença, Zé Olhinho e Ciriaco, antigo Boi de Pindaré). 

 

Os amos de grupos que não cantam a toada de licença, logo após a toada de 

Chegada, cantam algumas toadas de temática livre, denominadas toadas de Cordão. Nessas, 

são abordados diversos acontecimentos que mereceram (ou merecem) destaque, tais como a 

Copa do Mundo, as eleições de modo geral, a morte ou a vida de pessoas importantes e 

queridas pelo povo: 

 

(30)  O homem branco aqui chegou / Lá na baía de São Salvador / Com a sua 

expedição ele desembarcou / Vindo de Portugal / A ordem do rei era descobrir e 

colonizar / Mas a tribo dos Tupis já habitavam lá / Com seus costumes, cultura 

e religião / Adoravam seus deuses de coração / Foi na descoberta, na verdade 

invasão / Índio virou escravo desta colonização / Houve guerra por causa desta 

terra / Hoje esta luta continua / Tem conflito todo dia / Dos sem terra pela rua / 

Movimento aqui outra confusão ali / Até a reserva indígena eles querem invadir 

/ Rapaziada em nosso planeta a coisa tá preta / Ninguém se entende mais / Só se 

vê maldade pra todo lado / Até quando o índio dorme acorda queimado / São 

dono das terras esse povo varonil / “Vamos ter mais respeito pelo índio no 

Brasil” (Donos da terra, João Chiador). 

  

As toadas de Cordão ainda estão sendo cantadas, quando, quase sem percebermos, 

inicia-se a representação do Auto do Bumba-meu-boi, no qual a lenda de pai Francisco e 

Catirina (mostrada anteriormente) é encenada. Alguns grupos de bois, especialmente os do 

interior do Estado, travam diálogos e cantam toadas de matança, cujos conteúdos são a 

chegada do boi no terreiro, seu sumiço devido ao roubo por Nego Chico, a busca do boi pelo 

amo, a perseguição ao ladrão pelos vaqueiros e índios etc., enfim, são toadas alusivas ao 

enredo apresentado no auto.  

No final do auto, quando o boi urra, indicando que está vivo, é hora de cantar a(s) 

toada(s) de Urrou, cujo conteúdo é a exaltação ao boi, como mostra o exemplo que segue:  
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(31)   Estrela Cadente lá no céu correu / Trovão estourou / A terra estremeceu / A flor 

se abriu, aliviou a minha dor / Tudo isto aconteceu / Com o urro do meu boi / 

Tum, tum, tum, tum, tum / Bate forte meu coração / Tum, tum, tum, tum, tum / 

Bate o coração da nação / Tum, tum, tum, tum, tum / Bate o coração do criador / 

Urrou meu boi beleza / Que Morros botou (Urro do boi, José Carlos M. 

Lobato). 

 

Costumeiramente, principalmente no que se refere aos bois com “sotaque” de 

matraca, as toadas de Urrou incitam, provocam os grupos adversários. Neste caso, elas são 

denominadas toadas de Pique (ou toadas-respostas, segundo ARAÚJO (1986)). Vejamos um 

exemplo da toada de Pique, na qual o Boi da Maioba incita seus maiores concorrentes: 

 

(32)  Houve na Ilha um grande clamor  /  Era o lamento dos cantadores  /    Ficaram 

todos pedindo socorro / Foi o sinal do meu boi que urrou / Estão desnorteados / 

Que grande aflição / Não adianta vim pedir / Que eu não vou ter compaixão / 

No Maracanã o castelo desabou / Itapera, Tibiri, Madre Deus se afundou / 

Pindoba, Juçatuba, Matinha foi pro ar / Ainda estão procurando o cantador de 

Ribamar / Sítio do Apicum, Iguaíba se perdeu / O resto dos cantadores / Sei lá o 

que aconteceu / Meu boi urrou / Tornou a urrar / A trincheira da Maioba / Vão 

ter que aprender a respeitar (O lamento dos cantadores, Chagas). 

 

Para finalizar a apresentação do boi no terreiro, é cantada a Despedida, última 

toada da sequência41, cujo tema é o adeus, a saudade, o amor, a separação, dentre outros: 

 

(33)  Dona é chegada a hora / Eu já vou me embora / Com pena de ti / Levo tristeza 

por não poder te levar / Pra terra querida / Onde eu nasci / Mas é isto mesmo / 

                                                           
41 Se nos detivermos um pouco mais na leitura dessas toadas, veremos que elas se constituem em uma fala que, 

ao dizer, fazem. Isso nos leva diretamente à Teoria dos Atos de Fala, de Austin (1990), cujo pressuposto básico é 

o de que a linguagem é utilizada pelo homem para executar atos (prometer, advertir, pedir, convencer, ordenar 

etc.). Neste caso, o autor diz tratar-se de enunciados performativos, ou seja, o próprio enunciado é a realização 

de um ato pelo falante. Austin desenvolve sua teoria considerando o enunciado, no entanto, se migrarmos para o 

texto, verificaremos que a noção de ato de fala adquire complexidade e pode ter aplicação em fragmentos de 

texto ou em textos inteiros. Por exemplo, se considerarmos o texto (inteiro) da toada de Despedida como um 

enunciado performativo, observaremos que ele realiza o que enuncia e, mais ainda, se presenciarmos a 

apresentação de um grupo de Bumba-boi, veremos que, ao cantar a toada de Despedida, todo o grupo de boi se 

retira do local, dando por encerrada a apresentação. Portanto, o ritual que produz sentido já não é somente 

verbal, ou seja, o sentido não se restringe somente às palavras, mas está, simultaneamente, nas palavras, nas 

pessoas que delas fazem uso e nas circunstâncias em que são utilizadas (ASSUNÇÃO, 2004). Não é objetivo 

deste trabalho discutir o caráter performativo da linguagem, embora seja um tema fascinante. A referência à 

teoria de Austin foi somente para destacar que algumas toadas do Bumba-boi “fazem o que dizem”. 
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Tudo na vida acontece / Todo começo são flores / É isso que me aparece / Mais 

uma vez eu te digo adeus / Com meu batalhão / Eu já vou me arretirar / Tu fica 

no teu próprio / Consciente que será / Se um dia de mim você se alembrar 

(Dona é chegada a hora, Antônio Ribeiro Tonico). 

 

Retomando a questão dos rituais do Bumba-meu-boi, depois dos ensaios, do 

batismo e das apresentações, ainda tem mais um, o último ritual a cumprir: a morte do boi, 

realizada num período que varia de julho a novembro. Essa cerimônia ocorre no terreiro do 

boi, ou seja, nas dependências do rebanho e não mais nos arraiais públicos. 

Conforme podemos perceber, a festa do Bumba-boi, com todos os seus rituais, 

simboliza também a condição humana: um ser que nasce, cumpre uma missão para a qual foi 

designado e morre. 

 

3.2 Os “sotaques” do Bumba-meu-boi do Maranhão 

 

Para a descrição dos “sotaques” do Bumba-meu-boi, comumente, são observados 

aspectos referentes aos instrumentos musicais predominantes, o ritmo, a dança, a 

indumentária, o modo de tocar, a entrada e formação espacial (no terreiro), ou seja, 

linguagens não verbais: 

 

Cada sotaque tem uma história, traços característicos e símbolos próprios que não se 

confundem com os demais: um instrumento ou ritmo musical, um adereço, uma 

coreografia, um personagem ou, mais amplamente, um jeito de brincar que implica 

o cumprimento de certas tradições e preceitos. Participar de um determinado sotaque 

significa, portanto, dispor de um repertório simbólico estabelecido para construir e 

marcar relações de identidade e diferença, aliança e rivalidade, num universo 

multifacetado como o Bumba-meu-boi do Maranhão. (COSTA E CARVALHO, 

2002, p. 16, grifo das autoras) 

 

Os elementos básicos do Bumba-meu-boi (o ritmo, a dança, os instrumentos 

musicais, entre outros) podem variar de um grupo para outro, determinando a maneira de ser 

de cada um. Em grande medida, essas variações dependem do local de origem dos grupos que 

provêm de diferentes regiões do Estado: o “sotaque” de matraca é próprio da Ilha de São Luis 

do Maranhão sendo, por isso, também conhecido como “sotaque da Ilha”; o de zabumba é 

originário de Cururupu e Guimarães, municípios situados a noroeste de São Luis; o “sotaque” 

de orquestra é característico de Axixá, Rosário e Morros, dentre outras cidades da região do 
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Munin, ao sul da Ilha; o de pandeirões é originário de Pindaré-Mirim, Viana e São João 

Batista, cidades localizadas na Baixada Maranhense, a sudoeste de São Luis; e o de costa-de-

mão é próprio de Cururupu, cidade localizada mais a norte de São Luis.  

A título de informação, faremos, a seguir, algumas breves descrições de outras 

modalidades semióticas que contribuem para a definição das identidades dos “sotaques” de 

zabumba, de matraca e de orquestra. Nesta oportunidade acrescentaremos os “sotaques” de 

pandeirões e costa-de-mão, os quais não serão analisados nesta pesquisa, mas, como são 

partes integrantes do folguedo, não gostaríamos de excluí-los dessa descrição: 

 

- “Sotaque” de Zabumba (ou “sotaque” de Guimarães) 

 

Neste “sotaque”, são utilizados com maior destaque, tambores de grandes 

dimensões e sonoridades graves – os zabumbas –, também conhecidos como bumbos. O ritmo 

é lento, soando como se fosse uma meditação que segue a marcação dos tambores. O principal 

destaque na indumentária está nos chapéus em forma de cogumelos, quase todo recoberto 

com fitas de cetim coloridas que medem cerca de um metro e meio de comprimento, 

conferindo-lhes graça e beleza, principalmente quando o brincante que o usa dança sobre seu 

próprio eixo. No chapéu há uma pequena testeira bordada. A dança e o toque dos 

instrumentos de percussão são muito difíceis. É considerado o mais rústico42, o mais 

tradicional dos sotaques. Exemplo disso é o fato de ser um dos poucos “sotaques” que entram 

no terreiro sem o boi, cumprindo um velho costume. Só depois de cantar algumas toadas é 

que o boi entra na roda, trazido por um vaqueiro. Os vaqueiros trazem na mão uma aguilhada 

ou vara de ferrão, decorada com fios coloridos, que serve para “tanger” o boi impedindo uma 

chifrada. As roupas das tapuias (ou índias) são bem diferentes, pois usam blusas de seda 

bordadas, de mangas longas, meias, rendadas ou de crochê, cobrindo inteiramente as pernas. 

Como enfeite de cabeça, usam uma espécie de coroa de papelão (ou buriti), coberta com papel 

laminado de onde pendem longos fios de ráfia a imitarem os cabelos.  

 

- “Sotaque” de Matraca (ou “sotaque” da Ilha) 

 

Este “sotaque” tem como principal instrumento de toque as matracas (centenas 

delas) que, batidas uma contra a outra, produzem um ritmo às vezes frenético, às vezes mais 

                                                           
42 A palavra rústico no contexto do Bumba-meu-boi (e no contexto deste estudo) deve ser entendida com relação 

à vida no campo, à simplicidade das pessoas que têm costumes campestres, mesmo vivendo nos centros urbanos. 
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regular, mas muito vibrante e contagiante. Há também pandeirões e tambores-onças na 

percussão. O destaque na indumentária são as penas de avestruz, peru ou ema, coloridas 

artificialmente, usadas nos chapéus (formando grandes circunferências), nas roupas (aliás, as 

penas são as roupas), nos braços e pernas dos caboclos reais (ou caboclo de pena). As índias 

também vestem roupas de penas, mas em menor quantidade. Na cabeça, usam uma espécie de 

cocar de penas. Pode haver, como personagens fantásticos a burrinha43, a caipora44 e o 

palhaço de palha ou panduxa45.  

 

- “Sotaque” de Orquestra 

 

Os principais instrumentos musicais utilizados são: saxofone, trompete, pistom, 

banjo, cavaquinho e, em menor número, instrumentos de percussão, tais como o zabumba e o 

tambor-onça. O ritmo e a dança (de fácil aprendizado) são muito envolventes e alegres e têm 

grande poder de integrar brincantes e público. A indumentária caracteriza-se pelo uso de 

chapéus de fitas, em formato retangular (também conhecido como chapéu gaiola) e chapéus 

sem fitas (chapéu de couro recoberto por tecido e bordados). Os primeiros são usados pelos 

vaqueiros de fita; os segundos, pelos vaqueiros campeadores – os que dançam junto ao boi. 

Além disso, os vaqueiros usam peitorais46 quase sempre de veludo ou cetim, ricamente 

bordados com paetês, lantejoulas, canutilhos e espelhos, mostrando temas variados. As índias 

vestem pequenas peças com penas coloridas e grandes cocares na cabeça. Muitos grupos 

elegem a beleza física das meninas como critério de escolha das índias, com o intuito de 

despertar a atenção do público (SOUSA, 2003). 

 

- “Sotaque” de Pandeirões (ou “sotaque” da Baixada ou ainda “sotaque” de Pindaré) 

 

Caracteriza-se pelo toque mais leve e suave, tanto dos pandeirões47 (instrumentos 

predominantes) quanto das matracas (menores do que as do “sotaque” de matraca). O tambor-

onça também faz parte dos instrumentos de percussão. Na indumentária, o tradicional é o uso 

de peitorais e saiote bordados e, como enfeite de cabeça, o uso de chapéu enfeitado com 

                                                           
43 Armação de buriti, coberta de pano, com uma abertura no dorso, onde o brincante se posiciona e a sustenta por 

meio de suspensórios. A impressão que temos é a de que o brincante está montado o sobre o lombo da burrinha. 
44 Uma boneca de mais ou menos dois metros de altura, com braços pendentes. Por baixo, um brincante é 

responsável por seus movimentos. É também conhecida como boneca e como manguda. 
45 Um brincante vestido de palha da cabeça aos pés, que dança pulando para os lados. 
46 Peça bordada usada sobre o peito dos brincantes, por cima de uma camisa de seda com mangas longas. 
47 Pandeiros grandes, confeccionados em madeira flexível, coberto com couro de cabra, que precisam ser 

aquecidos no fogo para a devida afinação. Paulatinamente, o couro de cabra está sendo substituídos por acrílico. 
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grandes penas e fitas longas, com uma enorme pala bordada com os mais diversos motivos. 

Há a presença de caboclos de fita (ou rajados), índias, índios (que se vestem de maneira 

semelhante aos apaches norte-americanos) e cazumbás.  

 

- “Sotaque” de Costa-de-mão (ou “sotaque” de Cururupu) 

 

Tem como instrumento característico o tamborinho, que é preso ao pescoço do 

tocador por um cordão e batido com as costas de uma das mãos, provocando um ritmo lento e 

melodioso. É interessante notar que este é o único sotaque que não recebe alguma 

denominação pela predominância de um instrumento musical, mas pelo modo de tocar este 

instrumento. A indumentária é bem diferente da dos demais “sotaques”, pois os brincantes 

homens usam meiões e os bordados são feitos no próprio colete e no calção, dispensando 

assim o uso de peitorais e saiotes. A roupa é bastante parecida com a dos toureiros espanhóis, 

só que bem mais bordadas. Os chapéus são em formato afunilado e com longas fitas coloridas. 

As índias usam bustiês bordados, saias de penas coloridas e, cocares de penas de cores 

diversas. Neste “sotaque” há, na sequência de toadas, a toada Rola boi que, quando cantada, 

“o grupo fica bastante animado e o boi dança girando sobre seu eixo” (SOUSA, 2003, p. 57, 

grifo do autor). 

Essa descrição indica que o Bumba-meu-boi do Maranhão é portador de uma 

semiótica particular que, para compreendê-lo como um todo, é necessário considerar como os 

brincantes se vestem, como dançam, como se posicionam no terreiro, o ritmo, os instrumentos 

que tocam e como tocam e, principalmente, o que cantam, pois a organização desses 

elementos também é portadora de significação: ela expressa a estreita relação que há entre 

eles, ou seja, ela expressa a relação intersemiótica entre esses planos diversos do Bumba-meu-

boi maranhense. 

Porém, essa classificação dos “sotaques” é mais corrente para os grupos de 

Bumba-meu-boi da capital do Estado do Maranhão – São Luis – pois, como afirma Jandir 

Silva Gonçalves, membro da CMF e pesquisador da cultura popular maranhense, em 

entrevista concedida a Sousa (2003), em algumas cidades do interior do Estado a realidade é 

bem diferente. Um exemplo disso está na cidade de Caxias-MA:  

 

Em Caxias existem 32 bois diferentes dos bois daqui [São Luis] e que são iguais 

entre si, com exceção de dois que são diferentes, um musicado e outro no povoado 

de Ourinho que faz ritmo da mata, Terecô, o de Paulo, tendo os mesmos 

instrumentos de Caxias, que são o Bombo, uma caixa oitavada, coberta de pele de 
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animais; o Adufe, uma espécie de pandeiro quadrado; tambor-onça como os daqui. 

Tem um deles que utiliza matraca, talvez por influência de um senhor do boi que 

nasceu na Maioba48 e está em Caxias há mais de 50 anos (...). (SOUSA, 2003, p. 97) 

 

Complementando as observações de Jandir Gonçalves, Sousa acrescenta que não 

é só em Caxias que existem essas diferenças, mas também na Baixada Ocidental Maranhense, 

região que deu origem ao “sotaque” da Baixada. Isso quer dizer que, se fossemos classificar 

os bois de Caxias e alguns da Baixada Maranhense pelos mesmos critérios adotados para 

classificar os de São Luis, não teríamos onde enquadrá-los, porque eles utilizam instrumentos 

musicais bem diferentes. Mas tal discussão não é objetivo deste trabalho, portanto, 

utilizaremos a classificação aceita, até o presente momento, pela maioria dos pesquisadores 

do folguedo, tais como Bueno (2001), Costa e Carvalho (2002) e Reis (2000). 

Entretanto, não há qualquer dúvida sobre a relevância dos aspectos 

diferenciadores apontados acima, pois eles, junto com a linguagem verbal, estabelecem, de 

forma completa, a identidade de cada “sotaque”. 

 

3.3 O que dizem as pesquisas sobre o Bumba-meu-boi do Maranhão 

 

O Bumba-meu-boi do Maranhão tem sido tema de incontáveis crônicas, 

reportagens e artigos jornalísticos, principalmente durante o mês de Junho, quando começam 

as apresentações desse folguedo. Entretanto, no campo científico, as pesquisas ainda são 

escassas, embora se possa perceber alguma mudança, nas últimas décadas, desta realidade. 

Isso é resultado do trabalho de pesquisadores e/ou escritores empenhados na conscientização 

da importância dessa manifestação cultural49. 

Assim, apesar de os estudos acerca do Bumba-meu-boi ainda serem poucos e 

muito recentes, os trabalhos relativos ao tema são bastante significativos e têm como objetivo 

analisar os aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos e discursivos a exemplo dos 

títulos a seguir: 

Em Tu contas! Eu conto!, de Maria do Socorro Araújo (1986) há um resgate na 

trajetória do Bumba-meu-boi, enfocando as transformações que esse vem sofrendo ao passar 

de uma forma de expressão da cultura popular para uma forma de lazer institucionalizado, 

                                                           
48 Antigamente a Maioba era uma aldeia indígena, comunidade da zona rural da ilha de São Luis. Com o 

desenvolvimento demográfico da cidade, atualmente é considerado um bairro de São Luis. 
49 Como exemplo, podemos citar: Araújo (1986), Assunção (2004), Bueno (2001), Canjão (2001), Carvalho 

(1995), Marques (1999), Sousa (2003). 
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uma vez que o povo recebe programas pré-determinados. Conforme a autora, isso seria uma 

tentativa de tornar a cultura homogênea, por meio da exclusão das diferenças e incorporação 

dessas diferenças a uma única cultura: a oficial dominante. Esse fato interferiria bastante no 

processo de formação da consciência de classe, pois a manipulação do lazer objetiva 

neutralizar as contradições e a falta de consciência da realidade, principalmente ao que 

concerne a problemas políticos e sociais para, assim, negar toda uma constituição histórica 

das realidades vivenciadas. A autora, além desse aspecto na citada obra, observa o aspecto 

religioso do “boi”, sua função de recuperação da força de trabalho e de elemento que discute a 

identidade e a possibilidade de resistência cultural e política do povo.  

Bumba-meu-boi no Maranhão, de Américo Azevedo Neto (1983), é obra de 

referência obrigatória, por empreender uma pioneira e vasta classificação do Bumba-boi em 

grupos, subgrupos e “sotaques”. Para o autor, os grupos teriam três raízes “claras e 

incontestáveis”: a indígena, a africana e a branca. Os subgrupos derivariam de alterações 

conforme os locais onde os conjuntos iam se formando, e os “sotaques”, por sua vez, 

resultariam de mudanças determinadas pelo líder de um grupo como decorrência direta de seu 

maior ou menor poder aquisitivo. Assim, dentro de um subgrupo, surge um outro “sotaque”. 

Também temas como o ciclo festivo do Bumba-boi (ensaios, batismo, representações, auto, 

morte etc.), o boi como fator social no Maranhão, tradição e autenticidade são tratados nesta 

obra. Desse ponto de vista, o trabalho revela-se como informativo e rico em detalhe. 

Em artigo científico intitulado A formação da cultura popular maranhense. 

Algumas reflexões preliminares, Matthias Röhrig Assunção (1999) critica fortemente os 

estudos folclóricos no Brasil e na América Latina que têm por prática atribuir a qualquer 

manifestação da cultura popular “matizes originais” – a índia, a negra e a branca – 

desconsiderando a história colonial ou recente como geradora de cultura. Assunção mostra 

como a intervenção da elite e das autoridades e as respostas e adaptações dos “atores 

subalternos” a essas políticas foram decisivas no desenvolvimento da cultura popular no 

Maranhão. 

Na obra Matracas que desafiam o tempo: é o bumba-boi do Maranhão, Maria 

Michol Pinho de Carvalho (1995) analisa o Bumba-boi sob a ótica da cultura popular e da 

realidade brasileira, enfatizando a questão da tradição e modernidade. Para isso, Carvalho 

acompanhou dois grupos de bois: Sociedade Junina Turma de São João Batista, de Apolônio 

Melônio), e o Boi de Maracanã, de Humberto Barbosa. O primeiro, de acordo com a autora, é 

um bumba que, gradativamente, está mudando alguns aspectos da brincadeira (processo de 

modernização), como por exemplo, apresentações simplificadas (muitas vezes sem o auto do 
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Bumba-boi) em virtude de uma extensa agenda de apresentações e alterações no calendário 

que prevê apresentações “exploráticas” durante todo o ano, isto é, extraépoca, por força de sua 

integração ao circuito turístico. O segundo grupo, por sua vez, é tido como um dos mais 

tradicionais bois da ilha de São Luis. Todo o ciclo da festa – ensaios, batizado, apresentações 

públicas, auto, morte do boi etc. – é descrito com o objetivo de mostrar que cada uma dessas 

etapas tem um sentido e uma posição na brincadeira. 

Na obra Mídia e experiência estética na cultura popular: o caso do Bumba-meu-

boi, Francisca Ester Marques de Sá Miranda (1999) traça um painel histórico no qual o 

Bumba-boi surge e evolui no Brasil enquanto “dança dramática” nacional. A autora analisa 

ainda os valores estéticos, econômicos, sociais, históricos e simbólicos quando entram em 

contato com outros atores sociais e com a mídia. Para ela, o sentido midiático rememora o 

sentido original do Bumba-boi e reafirma o seu conteúdo simbólico, ao destacar categorias 

como tradição, devoção, misticismo e imaginário. 

Folclore maranhense, informes, de José Ribamar S. dos Reis (1999) é um estudo 

de várias manifestações folclóricas do Maranhão tais como: danças folclóricas (cacuriá, lelê, 

tambor-de-crioula etc.), cultos afro-brasileiros (tambor-de-minas, Casa das Minas, Casa de 

Nagô etc.), carnaval maranhense, culinária, além do Bumba-meu-boi, que mereceu do autor 

uma abordagem mais extensa, pois há informações detalhadas do roteiro da brincadeira, da 

denominação dos brincantes, da caracterização dos sotaques.  

Em outra obra denominada Bumba-meu-boi, o maior espetáculo popular do 

Maranhão, Reis (2000) trata de aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos do 

Bumba-boi. Descreve em detalhes as personagens, a indumentária, os sotaques e o enredo da 

brincadeira. Esta obra difere da anterior, por apresentar letras de toadas de amos já 

consagrados no Bumba-boi maranhense, depoimentos de pessoas ligadas aos grupos que 

trabalham o ano inteiro para a realização do folguedo e um extenso cadastro dos Bumba-bois 

do Maranhão.  

A linguagem nas toadas, que embalam a brincadeira, também tem sido tema de 

pesquisas científicas. Dentre elas, citaremos quatro: 

N’A carnavalização da linguagem nas toadas de Bumba-meu-boi, do ano de 

1997, de Mônica da Silva Cruz (1998), monografia de graduação, a autora analisa algumas 

toadas à luz da Teoria da Carnavalização, de Mikhail Bakhtin, demonstrando que elas são a 

forma verbal de satirizar aspectos sociais do cotidiano, ao utilizar uma linguagem própria, que 

consegue unir elementos capazes de criticar o sistema dominador. Para tanto, não seria 

necessário o uso de metáforas que revelem as concepções das comunidades de onde se 
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originam. Segundo Cruz, a carnavalização da linguagem nas toadas ocorre, principalmente, no 

nível da união dos polos culturais opostos, como o sagrado e o profano, o moderno e o 

tradicional e também pelo uso de marcas linguísticas típicas da classe desfavorecida 

economicamente que rompem com tudo aquilo que a hierarquização separa na sociedade. 

Na pesquisa intitulada As toadas do Bumba-meu-boi do Maranhão, apresentada 

no XII Concurso de Monografias sobre o Folclore Maranhense, de Maria Michol Pinho de 

Carvalho (1985), há uma coletânea de toadas de diversos cantadores consagrados no universo 

do Bumba-meu-boi, que a autora usa como corpus para discorrer sobre os tipos de toadas que 

são cantadas numa sequência determinada pelo enredo da apresentação da brincadeira, 

conforme vimos acima; toadas que abordam temas os quais, de certa forma, contribuem para 

o processo de resistência cultural das camadas populares, justamente pela conotação de 

“revista do ano”, em cujas linhas o povo manifesta posturas e tendências; e, finalmente, 

toadas em cuja linguagem é empregado um vocabulário peculiar ao seu contexto. Além disso, 

a obra apresenta vários depoimentos de cantadores de toadas que falam, dentre outros 

assuntos, do processo de elaboração das toadas, das dificuldades enfrentadas para a 

manutenção da brincadeira e de suas vidas dedicadas ao Bumba-meu-boi. 

Já em Bumba-boi maranhense em São Paulo, de André Paulo Bueno (2001), é 

apresentado o resultado de uma pesquisa de campo sobre uma manifestação anual do Bumba-

meu-boi maranhense em São Paulo, acompanhada por reflexões semióticas sobre a 

organização de significados que se desenvolvem nessa festa popular. Para tanto, Bueno 

contextualiza o Bumba-boi como cultura nacional e maranhense. Delimitando 

geograficamente sua pesquisa a partir do Bumba-boi maranhense, ele aborda aspectos como a 

origem da brincadeira (a lenda do boi de São João), os “sotaques”, os instrumentos musicais, 

os personagens e, principalmente, a sequência de toadas do Boi Brilho da Noite, composições 

estas criadas por um grupo constituído, na sua grande maioria, de maranhenses residentes na 

cidade de São Paulo. Algumas dessas toadas são caracterizadas pelo autor por meio de um 

registro etnomusical. 

No estudo Organização discursiva da festa do Bumba-meu-boi do Maranhão, 

Deline M. Fonseca Assunção (2004) analisa os grupos tradicionais com “sotaque” de 

zabumba, de matraca e de orquestra, sob o enfoque dos princípios teóricos propostos por 

Dominique Maingueneau para a Análise do Discurso de vertente francesa. A autora apresenta 

algumas teorias que o levaram a proclamar a primazia do interdiscurso sobre o discurso, como 

por exemplo, a Teoria da Enunciação e o Dialogismo bakhtiniano. Em seguida, expõe as 

categorias propostas por Maingueneau, tais como investimentos posicionais, cena 
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enunciativa, código de linguagem, interdiscursividade, intertextualidade, etos e outras que 

organizam o funcionamento do discurso. Revisita o contexto discursivo, cultural e histórico 

do Bumba-meu-boi procurando, sempre que possível, interpretar discursivamente as 

simbologias aí presentes. O objetivo do trabalho é a análise das semelhanças e das 

diversidades existentes entre os “sotaques” de zabumba, de matraca e de orquestra, com o 

propósito de caracterizá-los como posicionamentos diversos no mesmo campo discursivo 

(conforme a conceituação de Maingueneau) e de verificar como estes sotaques se organizam 

em relação aos aspectos textual-discursivos. Resumidamente, em termos textual-discursivos, 

as conclusões de Assunção (2004, pp. 143-5) para cada “sotaque” são as seguintes: 

- O “sotaque” de zabumba investe em um código de linguagem marcado pela fala 

popular, característica das pessoas que possuem baixo nível de instrução. Os participantes 

desse “sotaque” revelam um forte sentimento de tradicionalidade, o que é coerente com o 

investimento cenográfico que o “sotaque” apresenta: o contexto do qual se originou o 

folguedo – as fazendas de gado – e o contexto mais imediato – a própria festa do Bumba-meu-

boi. Nesses dois contextos há outro gesto constante, também tradicional, o de contar histórias, 

como “ainda” acontece nas fazendas do interior do Estado do Maranhão, o que determina um 

etos de narrador de histórias, sendo, portanto, um etos nostálgico, e ao mesmo tempo humilde, 

de sujeitos que trabalham de sol a sol, com o gado. Esse “sotaque” não investe em 

mecanismos linguísticos que indicam o processo de intertextualidade e o faz muito pouco com 

relação à interdiscursividade. Quando isso acontece, o diálogo com outros discursos se 

mantém no seu próprio campo discursivo, seja no aspecto lendário, seja no aspecto festivo. 

- O “sotaque” de matraca, por sua vez, investe em um código de linguagem 

híbrido, no qual as variedades culta e popular da língua portuguesa convivem nos textos das 

toadas. Assunção (2004) supõe que este hibridismo é, em certa medida, o reflexo das 

transformações por que está passando a grande maioria dos grupos desse “sotaque”, ou seja, 

há um conflito entre modernizar e preservar a tradição de um folguedo que teve suas raízes 

nas senzalas das fazendas do Brasil colonial. Com relação à cena de enunciação, os grupos de 

matraca investem, principalmente, em uma “posição militar” para marcar sua identidade no 

campo discursivo. As cenografias estão, na maioria das vezes, relacionadas à guerra, à 

disputa, ao confronto com os outros grupos do mesmo “sotaque”, num gesto de exaltação e de 

defesa do seu próprio grupo, bem como em defesa e exaltação da natureza, do seu espaço 

geográfico, enfim, da vida. Para tanto, o “sotaque” busca em outros campos discursivos, entre 

eles, o literário, o religioso, o ecológico, o da História e o das ciências ocultas, a legitimação 

cenográfica. Isso indica o gesto de recorrer aos processos intertextuais e interdiscursivos para 
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a afirmação inconteste dessa cenografia. O etos desse “sotaque” não poderia ser outro senão 

aquele que o investimento cenográfico reclama: o de um sujeito lutador, violento, destemido 

e, por que não dizer, heroico, frente a todos os desafios que lhe são impostos. 

- O “sotaque” de orquestra, no recorte feito pela autora, apresenta uma 

peculiaridade interessante quanto ao código linguageiro: os grupos mais novos investem na 

variedade culta da língua portuguesa e o mais antigo, na variedade popular. Aí, mais uma vez, 

a questão da tradição/modernidade é identificada: o mais antigo, claro, prima em preservar as 

suas raízes, enquanto os mais novos já estão completamente adaptados às exigências dos 

novos tempos, dentre elas, as da Indústria Cultural. Mas, nesse caso, o hibridismo no código 

de linguagem não é nas toadas, e sim no posicionamento do “sotaque”. Para Assunção, não há 

conflito na adoção de uma ou de outra variedade linguística, uma vez que cada grupo parece 

estar muito bem à vontade na variedade em que enuncia. Porém, as divergências param neste 

aspecto, pois o investimento cenográfico se mostra semelhante em todos os grupos desse 

“sotaque”, na medida em que as cenografias mostram temas referentes à festa do Bumba-boi. 

Nelas, há um constante convite para que todos dancem boi, brinquem boi, vejam o boi dançar, 

alegrem-se com e na festa do boi. Além desse tema, os temas românticos são muito marcantes 

na cenografia, já que o amor, a paixão, a sedução, o namoro, o sonho, mas também a 

desilusão, a saudade, a solidão, a lembrança, a traição, constituem-na. Desse modo, levando 

em consideração a impossibilidade de separar a cenografia de um jeito de ser, o etos é um etos 

romântico, carinhoso, amoroso, alegre, festivo, feliz e nostálgico. Mesmo quando o 

enunciador experimenta a dor de uma desilusão, de uma saudade, de uma traição, o etos 

mantém essas características, visto a festa do Bumba-meu-boi ser o refúgio que ele encontra 

para curá-la. A festa é, por assim dizer, o seu “porto seguro”. Tal como no “sotaque” de 

matraca, este investe em mecanismos linguísticos que permite identificar a intertextualidade 

e/ou a interdiscursividade. Porém, a diversidade de campos discursivos com os quais dialoga 

é bem mais restrita, já que é patente a preferência pelo próprio campo discursivo e pelo campo 

discursivo da religião católica. 

Após este prévio levantamento bibliográfico, realizado em centros de cultura, 

bibliotecas, em algumas universidades e na internet, constatamos que as pesquisas referentes 

ao Bumba-meu-boi estão, na maioria das vezes, centradas na área de Ciências Sociais e 

Comunicação, especialmente na área da Antropologia. Na área de Letras, os estudos que têm 

como objeto os textos das toadas de Bumba-meu-boi não são ainda tão numerosos, carecendo 

de novas pesquisas. 
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CAPÍTULO 4 – OBJETIVOS, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo trata dos objetivos e hipóteses que norteiam este 

trabalho e a metodologia aplicada para a constituição do corpus do 

Bumba-meu-boi e do das entrevistas com pessoas envolvidas com a 

cultura popular do Maranhão. Mostra o estabelecimento dos 

contextos selecionados e dos excluídos para a coleta dos dados, o 

envelope da variação, para o qual consideramos a posição do sujeito 

em relação ao verbo como variável dependente e como variantes as 

ordens SV e VS, e, finalmente, apresenta os grupos de fatores 

linguísticos e extralinguísticos determinados como possíveis 

motivadores da ordem VS, tendo por base diversas pesquisas, como as 

de Berlinck (1988; 1989); Coelho (2000), Kato (2000), Pilati (2002; 

2006), Spano (2002; 2008), Santos (2008), Freitas (2011), entre 

outras. Na apresentação dos gêneros do discurso selecionados para a 

análise, aproveitamos para discutir algumas definições e postulados 

de autores, tais como Bakhtin (2000), Marcuschi (2001, 2002) e 

Maingueneau (2001).  

 

 

4.1 Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho são: a) analisar a ordem Verbo-Sujeito (VS) nos 

gêneros discursivos toadas do Bumba-meu-boi e entrevistas, as quais visam a representar a 

Variedade de fala maranhense; b) verificar as motivações gramaticais e pragmático-

discursivas do uso dessa ordem pelo falante; c) caracterizar a ordem VS, segundo o Princípio 

da Marcação (CROFT, 1990; GIVON, 1995); d) testar a hipótese da Distribuição 

Complementar, de Votre e Naro (1986, 1989) e Naro e Votre (1999), para discutir se o 

fenômeno da ordem VS é de fato um caso de variação ou de simples distribuição 

complementar; e d) testar a hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck 

(1988, 1989), Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997), sobre a ordem VS ser um 

fenômeno de natureza mais formal do que funcional.   

O Funcionalismo linguístico é a base teórica adotada nesta pesquisa. 

Tendo em vista os objetivos e os quadros teóricos de referência, foram postuladas 

hipóteses e variáveis50 independentes capazes de identificar essas motivações. 

                                                           
50 Enquanto falantes, dispomos de duas ou mais maneiras de expressar a mesma coisa no mesmo contexto e com 

o mesmo significado denotativo (TARALLO, 1985). Essas formas alternantes que vinculam o mesmo sentido 

são denominadas de variantes. Um conjunto de variantes, por sua vez, é chamado de variável linguística, 
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4.2 Hipóteses 

 

Partindo de resultados de pesquisas anteriores sobre a ordem VS, tais como, 

Bittencourt (1980), Lira (1982), Pontes (1986; 1987), Votre e Naro (1986), Berlinck (1988; 

1989); Andrade (1995), Coelho (2000), Kato (2000), Pilati (2002; 2006), Spano (2002; 2008), 

Santos (2008), Freitas (2011), entre outros, que serão comentadas ao longo do capítulo 5, no 

qual analisamos os nossos dados, levantamos as hipóteses principais de que, não de modo 

diferente de outras variedades de fala do PB, também na variedade maranhense, 

independentemente dos gêneros discursivos que compõem os corpora desta pesquisa (canção 

e entrevista), a ordem Verbo-Sujeito é motivada por fatores gramaticais e pragmático-

discursivos, a saber: 

- Transitividade verbal; 

- Status informacional do sujeito; 

- Dimensão do sujeito; 

- Animacidade do sujeito;  

- Agentividade do sujeito; 

- Definitude do sujeito;  

- Presença de elemento no início da oração; 

- Gênero/Sexo do falante/compositor; 

- Rima potencial, em se tratando de canções; 

- “Sotaques” do Bumba-meu-boi; 

- Localização da sentença nas entrevistas (no início, no meio e no fim); 

- Gênero do discurso. 

 

Temos, também, as hipóteses de que: de acordo com o Princípio da Marcação 

(CROFT, 1990; GIVON, 1995), a ordem VS é uma ordem marcada nos dois gêneros em 

análise; nos nossos dados a ordem VS é um caso de variação linguística, e não de Distribuição 

Complementar (VOTRE e NARO, 1986, 1989; NARO e VOTRE, 1999); e, por fim, a ordem 

VS é um fenômeno de natureza mais formal do que funcional, conforme a hipótese da 

Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck (1988, 1989), Andrade (1995) e Andrade 

Berlinck (1997).   

                                                                                                                                                                                     
podendo ser dependente – o fenômeno que se objetiva pesquisar, como, no nosso caso, a ordem do sujeito em 

relação ao verbo (SV/VS) – e independente – fatores linguísticos internos ou externos à língua que influenciam o 

uso de uma ou outra variante, tais como a transitividade verbal, a definitude e extensão do sujeito, o status 

informacional, gênero/sexo, escolaridade, classe social, entre outros. 
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4.3 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos de análise, codificação e processamento dos 

dados aqui adotados são os da pesquisa sociolinguística laboviana (MOLLICA e BRAGA, 

2008; GUY e ZILLES, 2007; MONTEIRO, 2000), com a utilização do programa 

VARBRUL/GoldVarb 200151.  

 

4.3.1 A composição das amostras  

 

Para a realização da análise, utilizamos dois corpora, conforme já foi dito: um, 

com as letras das toadas do Bumba-meu-boi do Maranhão, e o outro, com entrevistas com 

pessoas envolvidas com as diversas manifestações culturais desse Estado, ou seja, uma 

variedade de fala que transcende essas canções, a qual servirá de balizamento para a 

identificação das motivações de uso da ordem VS.  

A amostra do Bumba-meu-boi é constituída por 128 toadas do Bumba-meu-boi do 

Maranhão, sendo 23 no “sotaque” de Zabumba (Boi de Leonardo e Bumba-boi da Fé em 

Deus), 58 no “sotaque” de Matraca (Bumba-meu-boi da Maioba, Bumba-meu-boi de Iguaíba, 

Boi de Maracanã e do cantador João Chiador, do Boi de Ribamar) e 47 no “sotaque” de 

Orquestra (Boi de Nina Rodrigues, Bumba-meu-boi de Axixá e Bumba-boi de Morros). 

No Maranhão, o termo “sotaque”, embora haja discordância de alguns autores, 

como Azevedo Neto (1983) e Sousa (2001), é comumente usado para definir o estilo52 de 

Bumba-meu-boi que compreende o ritmo, os instrumentos, a dança, a indumentária etc., 

conforme vimos na seção 3.2, desta tese.  

Cabem aqui algumas considerações a respeito do corpus do Bumba-meu-boi com 

o qual nós iremos trabalhar.  

A primeira refere-se ao acesso às toadas. Estas, não pertencendo mais 

exclusivamente ao campo da oralidade, de não mais serem transmitidas pela memória, pela 

narrativa de pais para filhos, passaram a ser gravadas. Mas, sendo os grupos formados por 

pessoas de baixo poder aquisitivo, a gravação anual de CDs torna-se inviável devido a seu 

alto custo. Desse modo, quando alguns grupos conseguem recursos para lançarem seus CDs, a 

                                                           
51 VARBRUL (Variable Rules Analysis) “é um conjunto de programas computacionais de análise multivariada, 

especificamente estruturado para acomodar dados de variação sociolinguística” (GUY e ZILLES, 2007, p. 105). 

O GoldVarb 2011 é uma versão desse programa para o Windows. 
52 Ou ainda, conforme Lima (1982), expressões, formas que predominam nos grupos de Bumba-meu-boi. 
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tiragem é muito baixa, o que dificulta a aquisição destes fora do período junino, de forma 

regular. 

A segunda consideração diz respeito ao fato de que um grupo pode se apresentar 

num ano, inclusive com um CD novo e, no(s) outro(s) ano(s) subsequente(s), este mesmo 

grupo não conseguir recursos para sua apresentação e gravação de suas toadas. Ou ainda, um 

grupo pode lançar um CD num ano e no outro ano comercializar este mesmo CD como uma 

segunda edição, conforme ocorreu com os grupos Bumba-meu-boi de Morros, em 2001/2002, 

com o CD São João do Maranhão pela Paz; e com o Boi de Nina Rodrigues, em 1999/2000, 

com o CD Vaqueiro Errante, e em 2001/2002, com o CD Nordeste Brasileiro. 

A diferença de quantidade entre as toadas com “sotaque” de zabumba, o qual será 

representado por apenas 23 e as outras, matraca e orquestra, que, juntas, somarão 105 toadas, 

é o motivo da terceira consideração que temos a fazer. Essa diferença justifica-se porque os 

grupos com “sotaque” de zabumba – provavelmente o “sotaque” mais antigo do Bumba-meu-

boi do Maranhão – são, em sua grande maioria, grupos sociais isolados, do interior do Estado, 

os quais ainda não se renderam aos recursos da mídia, da Indústria Cultural, principalmente 

no que tange à gravação de suas toadas, seja por condições financeiras precárias, seja por 

ideologia. Tanto é assim que as 23 toadas que estão no nosso corpus fazem parte do 1º CD 

dos grupos de Bumba-meu-boi neste “sotaque”. A esse propósito, há em São Luis (MA) um 

projeto idealizado pela Fundação Cultural do Maranhão (FUNCMA) que objetiva resgatar e 

registrar antigas toadas nesse “sotaque”, antes que elas desapareçam definitivamente da 

memória de velhos cantadores e do povo em geral.  

Deste modo, optamos por restringir a composição do nosso corpus às toadas 

disponíveis no mercado em junho de 2002, no momento do desenvolvimento da pesquisa de 

mestrado, embora algumas já tivessem sido gravadas em anos anteriores (1999, 2000 e 2001), 

além das toadas gravadas no mesmo ano de 2002.  

Procuramos, na formação do corpus, trabalhar somente com grupos considerados 

tradicionais, que se apresentam com “sotaques” de zabumba, de matraca e de orquestra, não 

deixando, no entanto, de reconhecer a importância dos outros dois “sotaques” – costa-de-mão 

(ou Cururupu) e pandeirões (ou Baixada ou Pindaré). Esse critério de escolha dos grupos 

tradicionais deveu-se por serem estes os mais representativos do Bumba-meu-boi do 

Maranhão, conforme alguns autores como Araújo (1986), Lima (1982) e Reis (2000). Este 

último autor, após descrever os “sotaques” de matraca, zabumba e orquestra diz: “estes três 

sotaques, ritmos ou estilos são, na verdade, os principais, seguidos pela maioria dos Bumbas 
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da região (...)” (REIS, 2000, p. 47). Consequentemente, os três “sotaques” que nos propomos 

a analisar são os que mais atraem o público nas suas apresentações.  

O corpus das entrevistas, por sua vez, foi formado a partir de uma série de 7 

volumes, intitulada Memória de velhos. Depoimentos: uma contribuição à memória oral da 

cultura popular maranhense (MARANHÃO, 1997). Optamos por essas entrevistas53 por elas 

terem sido concedidas por pessoas representativas no âmbito da cultura popular maranhense, 

envolvidas com manifestações, tais como Tambor de Crioula, Tambor de Mina, Bumba-meu-

boi, Carnaval, Catolicismo popular, Artesanato, Teatro, Festa do Divino, Dança do Lelê, 

Cacuriá e muitas outras do passado (algumas já extintas) e do presente. Ou seja, essa 

coletânea é um projeto que visa “oferecer uma contribuição para o registro de acontecimentos 

integrantes da vida maranhense, em determinados períodos, relacionados a vários aspectos da 

nossa rica cultura popular” (MOREIRA FILHO, 1997, p. 19). 

Após mais de 10 anos do início das gravações, o primeiro volume da coletânea é 

publicado, passando as entrevistas faladas à escrita, tendo à frente desse trabalho a Secretaria 

de Estado da Cultura do Maranhão (SECMA), intermediado pelo Centro de Cultura Popular 

Domingos Vieira Filho (CCPDVF) e Comissão Maranhense de Folclore (CMF), entre outros 

órgãos estaduais, com o apoio do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

No ano de 1997, são publicados os volumes I, II, III e IV, totalizando 14 

entrevistas; o volume V, com 9 entrevistas, é publicado em 1999; o VI, com 5 entrevistas, 

vem a público em 2006; e, por último, o VII volume é publicado em 2008, com 7 entrevistas. 

São, assim, 35 entrevistados, homens e mulheres, com idades que variam de 68 a 92 anos, o 

que justifica o título Memória de velhos, dado à essa série de livros. 

Como são muitos(as) os(as) entrevistados(as), foram necessários alguns critérios 

para a coleta dos dados para a análise, os quais descreveremos a seguir: 

Foram excluídas da seleção 5 entrevistas na qual participaram mais de um 

entrevistado da mesma família ou foram divididas com amigo(a); e 21 entrevistas com menos 

de 50 páginas, cada uma.  

Após essa exclusão, restaram 9 entrevistas individuais, com mais de 50 páginas, 

cada uma: 6 de homens e 3 de mulheres, distribuídas nos volumes I, II, III, IV, VI e VII. 

Buscando equidade na amostra, decidimos selecionar apenas 3 entrevistas de homens: um 

com pós-graduação, outro com o 2º grau completo e o último com o 4º ano primário. Com 

relação à escolaridade das mulheres selecionadas, uma cursou a antiga 5ª série primária e as 

                                                           
53 Em 4, dos 7 volumes da coletânea em questão, a estrutura textual é a de pergunta-resposta. Por isso, 

preferimos nos referir a entrevistas, ao invés de depoimentos, conforme consta no título dos livros. 
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outras duas, o 3º ano de contabilidade e científico54. Desse modo, a seleção final das 

entrevistas ficou assim constituída:  

- 3 entrevistas de mulheres (volumes I, VI e VII); 

- 3 entrevistas de homens (volumes II, VI e VII). 

Temos, então, entrevistas dos dois volumes iniciais e dos dois volumes finais da 

coletânea. As entrevistas dos volumes III, IV e V foram todas excluídas pelos dois critérios 

descritos acima. 

Após esse procedimento, outro critério para a coleta de dados foi estabelecido: 

dividimos as entrevistas em 3 partes: 7 páginas no início, 6 no meio e 7 no final, totalizando 

20 páginas para cada entrevistado(a). Adotamos esse critério tendo em vista uma possível 

tensão inicial do entrevistado(a) diante do entrevistador e seus recursos audiovisuais 

(gravador, bloco de notas, câmera fotográfica e/ou filmadora etc.), o que o(a) leva a ser mais 

atencioso(a), a monitorar a linguagem. No decorrer da entrevista, essa tensão pode se desfazer 

fazendo com que o entrevistado use uma linguagem mais solta, relaxada.  

Após o que foi dito, apresentamos o quadro 1 com a distribuição dos dados de 

cada amostra que serão aqui analisadas: 

 
                    Quadro 1 – Distribuição dos dados por corpora 

Corpora Número de orações 

Toadas do Bumba-meu-boi 391 

Variedade de fala maranhense 1410 

TOTAL 1801 

 

 

4.3.2 Contextos selecionados para a análise 

 

Antes de apresentarmos os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos com 

os quais trabalharemos, é importante delimitar os contextos selecionados para a análise: 

- Oração independente: 

 

(34) Chegou o boi sistênça. (Chegou, Raimundo Nonato Gomes) 

 

 

                                                           
54 Vale dizer que mulheres desse tempo, por questões culturais, quando muito estudavam, chegavam somente ao 

3º ano (do magistério, de contabilidade ou científico). Por esse motivo não há, entre as entrevistadas, alguma 

com curso superior. 
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- Oração primeira (35a) e segunda (35b) coordenadas, com os sujeitos realizados: 

 

(35) a. Eles levantaram a festa e hoje eles não têm casa. (MCS, vol. I) 

        b. Eles levantaram a festa e hoje eles não têm casa. (MCS, vol. I) 

 

- Oração nuclear: 

 

(36) Meu pai ficou muito ligado com os filhos, embora o trabalho não permitisse (...) 

(HBM, vol. VII) 

 

- Oração hipotática: 

 

(37) Quando ele saiu daqui pra Belém levou as coisas todas. (MCS, vol. I) 

 

- Oração matriz:  

 

(38) Minha mãe dizia que a comida da Bahia era muito perigosa. (SFF, vol. VI) 

 

- Oração encaixada: 

  

(39) Minha mãe dizia que a comida da Bahia era muito perigosa. (SFF, vol.           

VI) 

 

- Orações adjetivas, desde que o sujeito não seja representado pelo pronome 

relativo: 

 

(40) Outra coisa é esse negócio de ajuda em dinheiro que os órgãos públicos dão. 

(ZMCL, vol. VI) 

 

4.3.3 Contextos excluídos da análise 

 

As construções excluídas da análise são as seguintes: 

- Orações relativas, nas quais o que esteja na função de sujeito: 
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(41) Turista que vem de outros estados querem ver. (São Luis do Maranhão, Rupiado) 

 

- Expressões cristalizadas, cuja ordem já e definida:  

 

(42) Seja o que Deus quiser. (Negra profecia, João Chiador) 

 

- Orações clivadas: 

 

(43) É isso que me parece. (Dona é chegada a hora, Antonio Ribeiro Tonico) 

 

4.3.4 O envelope da variação 

 

Para a análise, consideramos a ordem do sujeito em relação ao verbo como 

variável dependente e como variantes as ordens SV e VS, conforme os exemplos abaixo:  

 

- Ordem SV 

 

(44)  No mês de maio o tempo se levanta / Para abrir as festanças do meu Senhor São 

João / O Cosmo se abre em tardes lindas / Céu de anil / Vento norte sopra 

forte / São as noites lindas do Brasil / Mês de junho mês de emoção / Vou 

acender fogueira (...) (Mês de maio, J. C. Lobato) 

 

- Ordem VS 

 

(45)  Nós temos nosso santo padroeiro / A cidade tem seu nome / Mora de frente pro 

mar / Tudo isso é da capital / da Athenas Brasileira / Terra das palmeiras / onde 

canta o sabiá (São Luis cidade dos azulejos, João Chiador). 

  

4.3.5 Grupos de fatores linguísticos 

 

 De acordo com Cezário e Votre (2009), o estudo dos diversos âmbitos da 

variação linguística deve demonstrar a sua configuração na comunidade de fala, além dos 

contextos internos e externos à língua que a favorecem ou que a restringem. Tendo isso em 
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vista e com base na literatura sobre a temática aqui abordada, postulamos os grupos de fatores 

que seguem: 

 

4.3.5.1 Transitividade verbal 

 

Consideramos esse grupo de fatores seguindo as pesquisas de Berlinck (1988), 

Coelho (2000), Kato (2000), Pilati (2002) e Spano (2008), entre outras, cujos resultados 

apontam a transitividade verbal, principalmente no que se refere aos verbos 

monoargumentais, como uma forte motivação para a ordem VS. Sendo assim, esperamos que 

esses resultados se confirmem no presente estudo.  

Para este grupo, nos baseamos na classificação de Castilho (2010), ressalvando 

porém, que (i) não consideraremos sentenças com verbos equativos; (ii) embora não tenha 

sido propostas por Castilho (2010), acrescentaremos sentenças com verbos inergativos 

(intransitivos propriamente dito). Sendo assim, estabelecemos os fatores que seguem:  

- Verbo monoargumental existencial (existir): 

 

(46) a. Num existe um bonito sem defeito. (Reunida, Leonardo Martins) 

        b. Depois fui ver que o negócio era sério, na realidade esta influência existe. 

(HMB, vol. VII)   

 

- Verbo monoargumental atributivo (ser, parecer, permanecer, ficar):  

 

(47) a. É bonita essa grande multidão. (Vaqueiro vai receber meu boi, Antonio Ribeiro 

Tonico) 

         b. O tempo pareceu ingrato. (Donzela formosa, João Chiador) 

 

- Verbo monoargumental ergativo de mudança de estado (morrer, nascer, 

envelhecer, florescer, entristecer, escurecer): 

 

(48) a. Nasceu uma espinha no pescoço dele. (TJJP, vol. VI) 

        b. Quando entrei na mata/ A mata escuriceu (O passado no presente, Chagas) 

 

- Verbo monoargumental ergativo de movimento direcionado (ir, vir, sair, entrar, 

chegar, descer, subir, partir, voltar, embarcar): 
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(49) a. De lá saia também umas brincadeiras. (MCS, vol. 1)  

        b. Ela veio e conquistou meu coração. (Rainha das estrelas, Donato) 

 

- Verbo monoargumental ergativo de existência (acontecer, aparecer, desaparecer, 

ocorrer, suceder, transcorrer, surgir): 

 

(50) a. Depois apareceu uns gringos alvejando. (AAM, vol. II) 

        b. Tudo na vida acontece (Dona é chegada a hora, Antonio Ribeiro Tonico) 

 

- Verbo inergativo (intransitivo) (trabalhar, cantar, urrar, latir, mentir, nadar): 

 

(51) a. Urrou meu boi beleza / Que Morros botou. (Urro do boi, José Carlos M. 

Lobato) 

         b. Ela trabalhou na casa da família muitos anos (MCS, vol. I) 

 

- Verbo biargumental com os 2 argumentos expressos (argumentos externo e 

interno) (comer, vender, resistir, maltratar, comprar): 

 

(52) a. Já estou aqui, mas, de vez em quando, me chamam: – Olha, vem ver quem está 

aparecendo na televisão. Aí vou olhar. E vocês, ficam aí mascando aqui no 

interior feito grilo. Gozou55 os colegas dele lá. (TJJP, vol. VI) 

         b. A dor da saudade maltrata meu coração. (Despedida, Erasmo) 

  

- Verbo biargumental com 1 argumento expresso56: 

 

  (53) Os carpinteiros faziam. (HBM, vol. VII) 

 

- Verbo transitivo oblíquo (gostar de, precisar de, vir de, resistir a): 

 

  (54) a. Então, resistiu ao tempo a Irmandade dos Navegantes (AAM, vol. II) 

          b. Minha mãe gostava muito de cinema. (SFF, vol. VI) 

 

                                                           
55 Houaiss e Villar (2001, p. 1470) classificam o verbo gozar, no sentido de “rir de alguém ou fazer-lhe uma 

brincadeira por divertimento”, como brasileirismo informal.  
56 Não encontramos ocorrências de verbos biargumental com 1 argumento expresso na ordem VS, nos corpora 

em análise. 
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- Verbo triargumental (dar, entregar, emprestar, comunicar): 

 

  (55) a. Na festa, dá sua contribuição cada um, de acordo com o que ele possa.  

(AAM, vol. II) 

           b. São João Batista me entregou esse guerreiro. (Alô turista, Chico Coimbra) 

 

4.3.5.2 Status informacional do sujeito 

  

Para este grupo de fatores, que se refere à informação codificada pelo referente do 

SN, adotamos a classificação de Prince (1981), conforme veremos detalhadamente no item 

5.2.2. As pesquisas de Berlinck (1988) e Pontes (1987), por exemplo, apontam o sujeito com 

traço [novo] como favorecedor da ordem VS. Acreditamos que a nossa pesquisa também 

apontará essa influência na ocorrência da ordem VS. Os fatores estabelecidos para análise 

foram os que seguem: 

- [novo]: referente mencionado pela primeira vez no discurso: 

 

(56) a. Com relação às apresentações, elas se repetiram. As pessoas torciam a cara, 

achavam um pouco esquisito. Sarney se entusiasmou, mas, aí, veio a 

revolução, e foi uma coisa horrível. (ZMCL, vol. VI)  

 b. Quando Deus criou o mundo / Do quase nada a terra surgiu / A natureza 

estremeceu / De um sopro divino / O homem apareceu / Eras se passaram / A 

lenda57 na ilha aconteceu / O Boqueirão se abriu um grande rei saiu / Alado na 

serpente pra todo mundo ver / Era Dom Sebastião pedindo pra boi / Da 

Maioba guarnicê. (Alado na serpente - Guarnicê – Chagas) 

 

- [dado]58: referente já mencionado no discurso ou é situacionalmente acessado: 

 

(57)  a. Olha, ontem ou anteontem morreu a mãe de um amigo meu, a mãe de Antonio 

Henrique Braga. (AAM, vol. II) 

         b. Quando o homem branco aqui chegou / Lá na baía de São Salvador / Com a 

sua expedição ele desembarcou / Vindo de Portugal. (Donos da terra, João 

Chiador) 

                                                           
57 Nesse exemplo, a lenda não é a criação do mundo, mas sim o Boqueirão (praia de São Luis-MA) se abrir e, de 

lá, sair um grande rei (D. Sebastião) alado na serpente. Portanto, a lenda é um referente catafórico. 
58 Estamos utilizando a terminologia dado para os referentes que Prince (1981) denomina evocado. 
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- [inferível]: referente deduzido a partir de um SN mencionado primeiramente: 

 

(58) a. Hoje tem festa do gado / Vamo lá rapaziada / É só comemorar / Já chegou toda 

a boiada / Veio também a vaqueirada / Ouvir meu boi urrar. (Vaqueirada, 

Ruy Maranhão)  

b.  E também eles diziam um verso agradecendo pra dona da casa, porque sempre 

tinha uma bebidinha pra dar, sempre a gente tinha licor, que se usava muito 

licor nessa época (...). (MCS, vol. I)  

 

- [único]: referente único:  

 

(59) a. Segundo contam nossos antepassados, existia uma capela de São Pedro no 

João Paulo e aquela festa na realidade não era de São Marçal e sim de São 

Pedro. (HBM, vol. VII) 

 b. São João ganhou um boi / São Pedro contrato errou / Mandou soltar no   

terreiro / Toma conta vaqueiro (São João ganhou um boi, Justino) 

 

4.3.5.3 Dimensão do sujeito 

 

De acordo com diversas pesquisas sobre a ordem VS, tais como as de Andrade 

Berlinck (1997), Naro e Votre (1999), Coelho (2000) e Spano (2002), o tamanho do SN 

sujeito é importante para a ocorrência da ordem VS: os SNs mais “longos” ou “pesados” 

costumam vir depois do verbo; os mais “curtos” ou “leves” antes do verbo. Sendo assim, 

resolvemos verificar o comportamento desse grupo de fatores, esperando a confirmação dos 

resultados alcançados por esses(as) autores(as) acima citados(as) e estabelecemos os seguintes 

critérios para análise: 

- De 1 a 7 sílabas:  

 

(60) a. Chegou minha hora / Que a turma da liberdade / Tem seu nome na história. 

(Reunida, Leonardo Martins) 

        b. São Roque também aparece como um cachorro. (SFF, vol. VI) 

 

- De 8 a 14 sílabas:  

 



92 

 

(61) a. Surgiu a Irmandade dos Navegantes. (AAM, vol. II) 

        b. A brincadeira pesada levantou / Levando dois touros decente / Balanceando 

na frente. (Brincadeira pesada, Erasmo) 

 

- De 15 a mais sílabas59: 

 

(62) Entraram vários professores de Antropologia e Sociologia no Departamento 

que tinha sido criado. (SFF, vol. VI) 

 

4.3.5.4 Animacidade do sujeito 

 

A literatura sobre a ordem VS tem mostrado que sujeitos pós-verbais são 

preferencialmente [– animado]. Tendo isso em vista, a nossa hipótese é a de que os sujeitos 

com o traço [+ animado + humano] e [+ animado – humano] ocorram antes do verbo e os 

demais sujeitos do grupo ocorram após o verbo. 

Conforme Pontes (1986), a noção de [+ animado] e [– animado] não é tão simples 

como parece à primeira vista, principalmente quando nos deparamos com definições que não 

coincidem entre si, sendo, então, necessário deixar clara a definição adotada para a análise dos 

dados. Desse modo, nesta pesquisa, utilizamos os seguintes traços:  

- [+ animado + humano – coletivo humano]: referência a seres humanos, reais ou 

fictícios, como nas lendas: 

 

(63)  a. Mais adiante, moravam os meus avós paternos. (SSF, vol. VI) 

         b. Vaqueiro cantou boiada / meu coração se alegrou / Será que ele vem trazeno / 

Um novilho jogador / Pra pagar o que nóis tinha / De São João protetor.  

(Vaqueiro vai receber um boi, Antonio Ribeiro Tonico) 

 

- [+ animado – humano – coletivo humano]: referência a animais: 

 

(64) a. Na fonte do Ribeirão / Tem60 uma serpente / Que rodeia a Ilha (Lendas 

encantadas, João Chiador) 

        b. O galo cantou morena. (O galo cantou, João Chiador) 

                                                           
59 Não encontramos ocorrências de sujeitos de 15 a mais sílabas, na ordem VS, no corpus do Bumba-meu-boi. 
60 Verbo ter usado no sentido de existir (Existe uma serpente). 
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- [+ animado + humano + coletivo humano]: identificará grupos de pessoas. 

Embora esse fator seja analisado como [+ animado] por outras pesquisas, como as de Spano 

(2002, 2008) e Santos (2008), resolvemos codificá-lo separadamente prevenindo o possível 

aumento nos percentuais de frequência e no peso relativo, uma vez que, principalmente no 

corpus do Bumba-meu-boi, há ocorrência significativa desse traço, tais como: “turma bonita”, 

“turma pesada”, “linda vaquerada”, “conjunto nordestino”, “assistênça” ou “sistença” 

(público), “Boi”, “Fortaleza velha”, entre outras: 

 

(65) a. A festa são diversos dias. Começa na quinta-feira da Paixão, e sai a procissão. 

(AAM, vol. II) 

        b. Fortaleza velha61 vai fazer tremer o chão. (Palmeira nobre e gentil, 

Humberto) 

 

- [abstrato]: será utilizado para designar referentes considerados fora dos seres, 

como se existissem individualmente (amor, mocidade, velhice, beleza, tristeza, ideia etc.): 

 

(66) a. Veio a ideia de acrescentar um segmento voltado para a cultura popular e 

artesanato. (ZMCL, vol. VI) 

        b. A minha mucidade foi embora / Mas a minha alegria / Com a minha ficou. 

(Despedida, Leonardo Martins) 

 

- [– animado – humano – coletivo humano]: diz respeito aos referentes que não 

apresentam os traços mencionados acima:  

 

(67) a. Sempre a gente tinha licor, tinha licor, que usava muito licor nessa época, 

depois chegou as batidas, que era cachaça. (MCS, vol. I) 

        b. Do quase nada a terra surgiu / A natureza estremeceu. (Alado na serpente, 

Chagas) 

 

4.3.5.5 Agentividade do sujeito 

 

                                                           
61 Vimos anteriormente, nas conclusões de Assunção (2004), que os grupos de matraca investem, 

principalmente, em uma “posição militar” para marcar sua identidade. Assim, utilizam um vocabulário 

relacionado à guerra, à disputa, ao confronto, Nesse sentido, Fortaleza velha é o próprio grupo que é forte, 

sólido, seguro. 



94 

 

A literatura linguística atual indica que, quase por definição, há uma superposição 

entre a inacusatividade (que veremos mais à frente) e o traço [– agentivo], visto que o SN 

sujeito da ordem VS desempenha o papel temático de TEMA, ou seja, é um papel que 

descaracteriza os traços de volição, animacidade e de causa e controle do evento que o verbo 

expressa. Tendo isso em vista, a expectativa é a de que, nos nossos dados, os sujeitos            

[– agente] favoreçam a ordem VS. Para esse grupo adotaremos os seguintes critérios de 

definição dos traços: 

- [+ agentivo]: para os referentes que intencionalmente iniciam a ação expressa 

pelo verbo: 

 

(68) a. Compareciam desembargadores e altas patentes masculinas (ZMCL, vol. 

VI) 

        b. O Vaqueiro vem cantando / Toda certeza dizer / que a beleza / Ele sabe onde 

está. (Meia lua, Rupiado) 

 

- [– agentivo]: para os referentes que não iniciam ação expressa pelo verbo:  

 

(69) a. Pouco depois nasceu André, nosso filho. (SFF, vol. VI) 

        b .Quando D. Lili morreu, todo mundo se admirou. (ZMCL, vol. VI) 

 

- [abstrato]: para referentes nem [+ agentivo] nem [– agentivo]: 

 

(70) a. Aí veio a questão da perseguição, como resolvê-la? (ZMCL, vol. VI) 

        b. A hora no relógio já marcou. (Despedida, Leonardo Martins). 

 

4.3.5.6 Definitude do sujeito 

 

A hipótese levantada para este grupo é a de que os SNs com o traço [– definido] 

motivem a ordem VS, conforme apontam os trabalhos de Spano (2002), Santos (2008), entre 

outros. A classificação adotada para os fatores é a de Prince (1992): 

- [+ definido]: nomes precedidos por artigos definidos, pronomes possessivos, 

pronomes pessoais e demonstrativos, substantivos próprios e quantificadores universais, tais 

como todo(a)(s), cada: 
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(71) a. Eu tenho um prazer na vida / As vez também aparece a tristeza / Quem vive 

nesta procupação / Mais São João é minha defesa. (Despedida, Rupiado) 

       b. O choque foi grande / Deu zum zum zum. (Urro do boi, Humberto) 

 

- [– definido]: SNs cujo N é precedido por pronomes indefinidos, tais como 

um(a), uns/umas, algum(a), alguns/algumas, muito(a), muitos(as), outro, nenhum, ninguém: 

 

 (72) a. Governou nessa época e ficou 8 anos no governo, depois começou esse tipo de 

política, de sai um, entra outro. (MCS, vol. I) 

          b. O Bumba-meu-boi é uma manifestação cultural, mas também religiosa onde 

envolve o tambor de mina, porque a maioria das pessoas, um percentual bem 

grande de pessoas participam também do tambor de mina, porque tem a ver 

com o boi. (HBM, vol. VII) 

 

4.3.5.7 Presença de elemento no início da oração  

 

Diversas pesquisas, como as de Coelho (2000), Pilati et. al. (2007), Spano (2002, 

2008) e Paiva (2011), se referem ao fato de que, em sentenças com o sujeito posposto, no PB, 

geralmente, há sintagmas preposicionais (SPrep) locativos ou temporais mais à esquerda do 

verbo. Tendo isso em vista, acreditamos que as orações na ordem VS encontradas nos nossos 

corpora apresentam estratégias de preenchimento de elementos naquela posição. Sendo 

assim, foram considerados para análise, os seguintes preenchedores da posição à esquerda do 

verbo: 

 - Advérbios e sintagmas preposicionais indicadores de lugar e de tempo (ali, lá, 

nestes 3 anos): 

 

(73) a. Na rua, moravam alguns árabes ou carcamanos (SFF, vol. VI) 

        b. Hoje essa luta continua. (Donos da terra, João Chiador) 

 

- Negação (não, nunca, nem): 

 

(74) a. Naquela época, não existia jardim da infância (SFF, vol. VI)  

        b. Do falso e do malfazejo / nem Jesus se livrou. (Linda vaqueirada, José da 

Conceição Silva) 
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- Conectores coordenativos e subordinativos (e, como, para ou pra, se): 

 

(75)  a. Se caísse um caroço de arroz na mesa – às vezes a gente ia contar qualquer 

coisa, espirrava... – voltava para comer no corredor (...). (ZMCL, vol. VI) 

          b. Vou dá mais uma chance pro vaqueiro / Ele vai ter que campeá / E vê se ele 

toma informação / Do nosso boi aonde está / Se ele gritá equiou, equiou / E a 

vaqueirada se alegrá (...)  (Meia lua, Rupiado) 

 

- Marcadores discursivos (então, aí): 

 

(76)  a. Tudo isso era feito. Então, saia uma comissão para comprar as flores e outra 

ficava para ajudar. (TJJP, vol. VI) 

         b. Chegamos até a elaboração de uma primeira versão do projeto do novo centro. 

Aí o governo acabou, o dinheiro não veio (ZMCL, vol. VI) 

 

- Ausência de preenchedor: 

  

(77) a. Tudo isso aconteceu / Quando o meu novilho urrou / Tum, tum, tum, tum, tum 

/ Bate forte meu coração / Tum, tum, tum, tum, tum / Bate forte o coração da 

nação. (Urro do boi, José Carlos M Lobato) 

        b. Os nomes das pessoas nessa época pertenciam aos senhores. (MCS, vol. I) 

 

4.3.5.8 Rima potencial 

 

Como temos por objetivo verificar se a rima influencia o uso da ordem VS, 

estabelecemos o grupo Rima potencial para o corpus do Bumba-meu-boi. Esperamos que os 

contextos com rima sejam motivadores dessa ordem no corpus utilizado. Seguem abaixo os 

fatores determinados: 

- Contextos com rima:  

 

(78) a. Subiu uma nuvem de poeira / Que cobriu a Ilha inteira / Quando meu boi se 

levantou / Deu um urro forte / Dessa vez não escapou nenhum. (Subiu na 

poeira, Cabral) 
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        b. Vou dá mais uma chance pro vaqueiro / Ele vai ter que campeá / E vê se ele 

toma informação / Do nosso boi aonde está / Se ele gritá equiou, equiou / E a 

vaqueirada se alegrá (...)  (Meia lua, Rupiado) 

 

- Contexto sem rima: 

 

(79) a. Porque todos os filho tem suas graça / E num existe um bonito sem defeito / 

Reúne vaquerada, reúne / Com a força do Pai poderoso / Jesus e Nossa Senhora 

(...) (Reunida, Leonardo Martins)  

         b. (...) Aqui nóis temo concurso / Se sair um chega outro / E o meu conjunto é 

compreto / Turma de 99 / Eu mesmo quem preparei / Tamo esperando 2000 

(...). (Lá vai, Rupiado) 

 

4.3.6 Grupos de fatores extralinguísticos 

 

Como fatores extralinguísticos, levamos em conta, para o corpus do Bumba-meu-

boi, os “Sotaques”; para a Variedade de fala maranhense, a Localização da oração nas 

entrevistas (no início, no meio ou no fim); para ambos os corpora, o Gênero/Sexo do falante 

ou compositor(a) e Gênero do discurso (toada e entrevista).  

 

4.3.6.1 “Sotaques” do Bumba-meu-boi 

 

O objetivo de considerar esse fator é investigar se haverá alguma motivação, nas 

toadas desses “sotaques”, para o uso da ordem VS. A nossa hipótese para esse grupo é a de 

que o “sotaque” de zabumba, sendo o mais antigo e o mais resistente à mudança, em todos os 

aspectos, utilize mais a ordem VS. Vejamos os fatores que compõe o grupo “Sotaques” do 

Bumba-meu-boi62:  

 

- Zabumba: 

 

(80)  A turma da Liberdade tem seu nome na história. (Reunida, Leonardo Martins) 

                                                           
62 Os exemplos (80), (81) e (82) ilustram apenas os grupos de bois nos “sotaques” em estudo, e não as ordens 

VS/SV, como vimos fazendo nos demais fatores.  



98 

 

- Matraca: 

 

(81) Lá vai boi da Maioba. (Na sombra da noite, Chagas) 

 

- Orquestra:  

  

(82) Lá vai boi de Axixá. (Causando emoção, Francisco Naiva) 

 

4.3.6.2 Gênero/Sexo do falante (no corpus da Variedade de fala maranhense)/  

compositor(a) (no corpus do Bumba-meu-boi) 

 

No Bumba-meu-boi do Maranhão, somente no Boi de Nina Rodrigues algumas 

toadas são compostas por mulher, o que, certamente, resultará num pequeno número de 

orações para a análise. Mesmo sabendo disso, buscamos verificar se o gênero/sexo do 

compositor(a) tem alguma motivação no uso da ordem VS. A nossa hipótese é a de que toadas 

compostas por mulher não influenciará no favorecimento da ordem VS, devido à linguagem 

formulaica63 das toadas, em que a recorrência ou a repetição frequente é assegurada quando 

parte da temática e o ritual da brincadeira (comentados no capítulo anterior) torna-se 

praticamente obrigatória nesses textos64. 

- Masculino (no Bumba-boi da Maioba somente homens compõem toadas) 

 

(83) Parei dona / Eu parei / Quando de longe seu terreiro avistei / Foi pra reunir a 

minha rapaziada / Convide o povo / E venha ouvir minhas toadas / O batalhão 

da Maioba já chegou / Pra fazer bonito / Na porta de quem me chamou / Ô 

garota segure mais essa emoção / E vamos dar vivas pra São Pedro e São João. 

(Venha ouvir minhas toadas, Chagas) 

 

- Feminino (no Bumba-boi de Nina Rodrigues uma mulher compõe toadas) 

 

(84) Equió, equió, equió, ehá / Zabumba bumba rufá / Ehé, ehá vem boi vadiar / Abre 

as cortinas do folclore / A festa vai começar / É alegria misturando as cores / Da 

                                                           
63 Linguagem que segue padrões fixos de palavras, de esquemas, tal como os padrões de rimas e melodia. 
64 Os exemplos (83) e (84) ilustram apenas toadas compostas por homem e por mulher, e não as ordens VS/SV, 

como vimos fazendo nos demais fatores. 
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cultura popular / Ehá, ehá lá vem meu boi brincar / Abre a porteira / Nina 

Rodrigues quer passar / Ehé meu boi / Estrela do meu luar, meu boi / É São João 

no Maranhão (...). (Estrela do luar, Concita Braga) 

 

4.3.6.3 Localização da sentença nas entrevistas 

 

Conforme dissemos na Metodologia, seção 4.3.1, esse critério foi adotado levando 

em conta uma possível tensão inicial do entrevistado(a) diante do entrevistador, o que pode 

levar a um maior cuidado a com a linguagem. Essa tensão pode se desfazer no meio ou no 

final da entrevista, e o entrevistado pode relaxar e usar uma linguagem menos monitorada. 

Vejamos, então, os fatores determinados para esse grupo: 

- Início: sentenças retiradas das primeiras sete páginas da entrevista; 

 

- Meio: sentenças retiradas das seis páginas do meio da entrevista; 

 

- Fim: sentenças retiradas das sete últimas páginas da entrevista. 

 

4.3.6.4 Gênero do discurso  

 

Definimos, nesta seção, o gênero canção, mais especificamente, a toada, e o 

gênero entrevista, utilizados para a retirada dos dados os quais formarão os corpora deste 

estudo, conforme dissemos na seção 4.3.1. Salientamos que foram feitos processamentos 

computacionais separados para os dois corpora considerados, uma vez que há variáveis 

comuns para os dois e há variáveis específicas para cada um deles. 

Antes de passarmos para o Capítulo 5, no qual analisaremos os dados, teceremos 

algumas considerações teóricas acerca desses dois gêneros discursivos selecionados para a 

análise da posição do sujeito no falar maranhense. 

A questão do gênero tem sido considerada, em épocas distintas, por pesquisadores 

da linguagem, os quais lhe dão contornos a partir de sua apreciação valorosa. Esse fato 

decorre de uma concepção heterogênea do conceito, originada de correntes teóricas diversas. 

Bakhtin (2000) defende que a linguagem é um fenômeno social, histórico e 

ideológico, e que o enunciado é a verdadeira unidade de comunicação. Nessa perspectiva, a 

língua é de natureza funcional e interativa. 
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A língua é utilizada em diversas esferas da atividade, sob a forma de enunciados, 

orais ou escritos, os quais pressupõem uma interatividade entre os sujeitos falantes. As 

condições específicas e as finalidades da cada uma dessas esferas encontram-se refletidas no 

enunciado por meio de: a) seu conteúdo (temático); b) por seu estilo verbal (seleção de 

recursos linguísticos, tais como o vocabulário, a composição frasal e gramatical); e c) por sua 

construção composicional (estrutura formal). Para o autor, esses três elementos constituem, 

indissoluvelmente, o todo do enunciado. 

Vale dizer que, para Bakhtin, o enunciado é resultado de uma “memória 

discursiva”, repleta de enunciados vindos de outros tempos, de outras situações de interação, 

nas quais o falante os toma, inconscientemente, como base para realizar a sua enunciação do 

momento, o seu discurso:  

 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Tem fronteiras nítidas, 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes (dos locutores), mas dentro 

dessas fronteiras, o enunciado (...) reflete o processo verbal, os enunciados dos 

outros e, sobretudo, os elos anteriores (às vezes os próximos, mas também os 

distantes, nas áreas da comunicação cultural) (BAKHTIN, 2000, p. 319). 

 

Sendo assim, os gêneros do discurso sofrem transformações de acordo com o 

momento histórico do qual fazem parte. Cada situação social dá origem a um gênero, com as 

características que lhes são peculiares. Conforme o autor, a formação de novos gêneros está 

associada ao surgimento de novas esferas de atividade humana, com determinadas finalidades 

discursivas, com o querer dizer do locutor, numa relativa estabilidade enunciativa decorrente 

das marcas histórica e social relacionadas aos contextos interacionais. 

Qualquer enunciado dispõe de uma forma-padrão e relativamente estável de 

estruturação de um todo. Os enunciados considerados isoladamente são individuais, “mas 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 279, itálicos do 

autor). 

 

Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna, 

que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática. [...] 

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...]. Os gêneros do discurso 

organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais 

(sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala 

do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero 

[...]. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 

tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria 

quase impossível (BAKHTIN, 2000: 301-302). 
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No âmbito oral, aprender a falar é aprender a estruturar enunciados; no âmbito da 

escrita, a aprendizagem deveria focalizar as formas, as exigências e as potencialidades dos 

diversos gêneros. Para o autor, a nossa comunicação, falada e escrita, se dá por meio dos 

gêneros do discurso, cujo repertório é infindável e, na maioria das vezes, sequer nos damos 

conta disso, como por exemplo, na conversa informal, onde o discurso é moldado por esse 

gênero em uso. Isso significa dizer que cada situação social engendra um gênero com suas 

características próprias. 

Levando em conta a infinidade de situações comunicativas a que estamos 

expostos e que essas situações só são possíveis devido ao uso da língua, depreendemos que 

também há infinitos gêneros discursivos.  

Essa heterogeneidade genérica levou Bakhtin a propor a classificação dos gêneros 

em dois grupos: primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros primários se 

referem a situações comunicativas cotidianas, espontâneas, não elaboradas, informais e 

imediatas, tais como o diálogo do dia a dia, a carta pessoal, o bilhete. Os gêneros secundários, 

por sua vez, geralmente mediados pela escrita, ocorrem de modos mais complexos e 

elaborados de utilização da língua, como no teatro, na literatura, na tese científica, na palestra, 

entre outros. 

Vale dizer que tanto os gêneros primários quanto os gêneros secundários não 

ocorrem, necessariamente, separados no momento do uso da língua, pois, para o autor, os 

gêneros secundários derivam de reelaborações dos gêneros primários. Por exemplo, um 

diálogo cotidiano num romance perde o seu caráter imediato e passa a ser um acontecimento 

literário, logo, de caráter complexo. 

Tendo isso em vista, Bakhtin sugere que seja feita uma análise do enunciado com 

o objetivo de definir a sua natureza, bem como analisar a diversidade genérica, principalmente 

para pesquisas em linguagem, considerando que, por meio dessa análise, os pesquisadores 

obterão os dados de investigação abarcando a historicidade da informação, para não correr o 

risco de cair num formalismo ou “abstração exagerada”. O que implica dizer que a definição 

da natureza do objeto é de cunho teórico-metodológico, necessário para verificar a natureza 

do enunciado. 

Marcuschi (2002) também defende e adota o pressuposto de que a comunicação 

verbal só é possível por meio de algum gênero, do mesmo modo que a comunicação verbal só 
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é possível através de algum texto. Daí o entendimento de que toda e qualquer manifestação 

verbal ocorre sempre por meio de textos realizados em algum gênero textual65.  

Os gêneros textuais “são entidades sociodiscursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (MARCUSCHI, 2002, p. 19). Tendo isso 

por esteio, os gêneros não são estanques e enrijecedores da criatividade. Pelo contrário, são 

eventos textuais maleáveis, dinâmicos e plásticos, pois surgem conforme as necessidades e 

atividades socioculturais. 

Como atividades sociodiscursivas, os gêneros se prestam a diversos tipos de 

controle social, inclusive o exercício do poder. Marcuschi (2008) ilustra essa dimensão com a 

atividade discursiva na vida acadêmica, quando os gêneros por nós produzidos, tais como os 

ensaios, os artigos científicos e as teses, legitimam o nosso discurso; impõem determinado 

modo de fazer ciência, além de decidir o que é científico ou não. 

O autor ressalta que, pela integração funcional com as culturas em que se 

desenvolvem, os gêneros se distinguem menos por suas peculiaridades linguísticas e 

estruturais do que por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais. O que não 

significa dizer que a forma seja desconsiderada na caracterização do gênero, pois as formas 

podem determinar certos gêneros, a função, outros, e até mesmo o suporte material poderá 

determinar outros gêneros textuais. 

Nos estudos sobre os gêneros, as noções de gênero textual, tipo textual e domínio 

discursivo nem sempre são analisadas com clareza. Esse aspecto teórico e terminológico é 

essencial nos trabalhos que envolvem a produção e a compreensão dos textos. Vejamos os 

postulados de Marcuschi (2002) para cada uma dessas noções: 

a) Gênero textual: refere-se aos “textos materializados que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica” (p. 22-3, itálicos do autor). Os 

gêneros textuais são, assim, formas textuais, orais ou escritas, empiricamente realizadas, 

cumprindo funções em situações comunicativas. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: 

telefonema, carta pessoal, carta comercial, carta eletrônica, aula expositiva, aula virtual, 

piada, bula de remédio, bilhete, romance, e-mail, chat, reunião de condomínio, canção, entre 

tantos outros. 

                                                           
65 Marcuschi (2008) não discute a pertinência dos rótulos “gêneros textual”, “gênero discursivo” ou “gênero do 

discurso”. Para ele, todos esses rótulos podem ser utilizados intercambiavelmente. Como nas suas obras o autor 

sempre utiliza a expressão “gênero textual”, optamos por conservá-la, quando nos referirmos às suas obras.  
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b) Tipo textual: expressão que designa “uma espécie de construção teórica 

definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas}” (p. 22, chaves e itálicos do autor). Os tipos textuais são 

caracterizados por se mostrarem mais como sequência linguística do que como textos 

concretos; são, assim, modos textuais, os quais são bastante limitados, abarcando as 

categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 

c) Domínio discursivo: designa “uma esfera ou instância de produção discursiva 

ou de atividade humana” (p. 23). O autor observa ainda que “esses domínios não são textos 

nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos” (Idem), tais 

como os discursos jurídico, religioso, jornalístico, científico, familiar, pedagógico, entre 

outros. Ou seja, são práticas discursivas nas quais um conjunto de gêneros textuais pode ser 

identificado, já que esses gêneros são marcados institucionalmente. 

Marcuschi (2002, p. 24) salienta que essas observações teóricas não devem levar a 

equivalência entre texto e discurso66: “texto é uma entidade concreta realizada materialmente e 

corporificada em algum gênero textual”, ao passo que “discurso é aquilo que um texto produz 

ao se manifestar em alguma instância discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos”. Isso 

equivale a dizer que “os textos realizam discursos em situações institucionais, históricas, 

sociais e ideológicas”. 

Resumidamente, nessa perspectiva, os gêneros textuais devem ser vistos a partir 

de vários aspectos, tais como: na relação com as práticas sociais, os interesses, as relações de 

poder, as tecnologias, as atividades discursivas, os aspectos cognitivos e no interior da 

cultura. 

Ainda de acordo com o autor, o contínuo tipológico das práticas sociais também é 

relevante para as diferenças entre fala e escrita. Nesse sentido, uma conversação espontânea 

seria gênero de fala (GF) e representaria uma espécie de protótipo da modalidade, não sendo 

recomendado compará-lo com um gênero de escrita (GE). Por outro lado, uma conferência 

acadêmica (GE), num congresso, seria o protótipo da escrita. Esse exemplo discutido pelo 

autor mostra que os textos falados e escritos “se entrecruzam sob muitos aspectos e por vezes 

constituem domínios mistos” (p. 38). 

                                                           
66 Ao abordar os empregos usuais do termo discurso, Maingueneau (2001) afirma que o termo pode designar 

qualquer uso restrito da língua (o discurso islâmico, o discurso político etc.), contudo, nesse sentido, “discurso” 

tende a ser ambíguo, uma vez que pode significar “tanto o sistema que permite produzir um conjunto de texto, 

quanto o próprio conjunto de textos produzidos” (p. 51). Desse modo, conforme o autor, “‘discurso comunista’ é 

tanto o conjunto de textos produzidos por comunistas, quanto o sistema que permite produzir esses textos e 

outros ainda, igualmente qualificados como textos comunistas” (Idem). 
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Outra observação relevante que envolve as relações mistas dos gêneros diz 

respeito a alguns postulados, como por exemplo, meio de produção e concepção discursiva, 

tendo em vista que a fala é de concepção oral e meio sonoro, ao contrário da escrita, que é de 

concepção escrita e meio gráfico. 

Levando em conta o meio de produção e a concepção discursiva, Marcuschi 

aponta diversos gêneros textuais (conversa telefônica, entrevistas pessoais, noticiário de rádio, 

cartas pessoais, atas de reunião, textos acadêmicos, entre outros) que poderiam ser incluídos 

em um contínuo de gêneros, conforme mostra o gráfico 2: 

 
             Gráfico 2 – Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita   

                               (MARCUSCHI, 2001, p. 41). 

 

O gráfico 2 mostra uma tentativa de distribuição dos gêneros da fala e da escrita 

nos respectivos domínios discursivos e não uma classificação desses gêneros:  

 

O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada 

modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que determina o 

contínuo das características que produzem as variações das estruturas textuais-

discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade etc., que se dão num 

contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de contínuos 

sobrepostos (MARCUSCHI, 2001, p. 42, itálicos do autor).  
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O autor chama a atenção para um aspecto interessante que ocorre no círculo 

intermediário do gráfico 2, em que se encontram alguns gêneros (intermodais?, pergunta ele) 

que têm difícil localização na fala ou na escrita. Eles são o que Marcuschi (2008) denomina 

gêneros mistos ou híbridos, sob a perspectiva da modalidade. 

Na mesma perspectiva de Bakhtin acerca dos gêneros do discurso, Maingueneau 

(2001) defende que eles não são formas prontas disponíveis para que os falantes moldem seus 

enunciados. Os gêneros do discurso são, na verdade, “atividades sociais que, por isso mesmo, 

são submetidos a um critério de êxito” (p. 65), do mesmo modo que são os atos de linguagem 

(promessa, desculpa, conselho, entre outros). Para prometer alguma coisa a alguém, 

precisamos estar em condições de realizar essa promessa, além disso, é preciso considerar o 

interesse desse alguém na realização desse ato. Como um ato de fala de nível de 

complexidade superior, o gênero do discurso também está sujeito a um conjunto de condições 

de êxito. Entre essas condições que envolvem elementos de âmbitos diversos o autor cita as 

seguintes: 

- uma finalidade reconhecida: todo gênero do discurso visa a um certo tipo de 

modificação da situação em que está inserido (uma conversa objetiva manter laços sociais). 

Essa finalidade, quando determinada corretamente, é essencial para direcionar o 

comportamento adequado do destinatário com relação ao gênero de discurso em uso; 

- o estatuto de parceiros legítimos: já é estabelecido nos diferentes gêneros do 

discurso de quem parte a fala e a quem ela se dirige (uma operação comercial envolve um 

cliente e um vendedor); 

- o lugar e o momento legítimos: todo gênero do discurso exige lugar e momento 

convencionais, os quais não são evidentes. No que se refere ao lugar, um bar, por exemplo, 

não é legítimo para uma aula, mas pode se legitimar se estiver sendo usado como protesto 

contra a falta de locais para ensino. No que concerne à temporalidade, vários eixos estão 

envolvidos: a) periodicidade; b) duração de encadeamento; c) continuidade; e d) duração de 

validade presumida; 

- um suporte material: a mudança do suporte material implica na modificação 

radical do gênero do discurso (um debate político pela televisão é diferente de um debate 

numa sala de aula); 

- uma organização textual: envolve modos de encadeamentos dos constituintes 

textuais, em diferentes níveis: de frase a frase e também em suas partes maiores (um 

provérbio só tem um enunciado de estruturação binária; uma dissertação, vários capítulos, 

itens etc.). 
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Para caracterizar os gêneros do discurso, Maingueneau (2001) toma de 

empréstimo noções de contrato (jurídico), papel (teatral) e jogo (lúdico), as quais não são 

nem exatas nem suficientes, mas têm um valor pedagógico no qual cada uma evidencia um 

aspecto relevante do gênero de discurso: 

O gênero do discurso como contrato equivale a “afirmar que ele é 

fundamentalmente cooperativo e regido por normas” (p. 69). O jornalista, para exemplificar, 

assume o contrato implicado pelo gênero discursivo do qual participa. 

O gênero do discurso como papel é perseverar no fato de que cada gênero 

“implica os parceiros submetidos à ótica de uma condição determinada e não de todas as suas 

determinações possíveis” (p. 70), como por exemplo, um policial, ao examinar a identidade de 

uma pessoa, o faz enquanto agente da ordem pública, e não enquanto pai de três crianças. 

O gênero do discurso como jogo “é, de alguma forma, cruzar as metáforas do 

contrato com as do teatro, enfatizando simultaneamente as regras implicadas na participação 

em um gênero de discurso e sua dimensão teatral” (p. 70). Como jogo, um gênero supõe um 

certo número de regras preestabelecidas, cuja transgressão exclui um participante. Mas, ao 

contrário das regras do jogo, as regras do discurso não são rígidas, haja vista elas possuírem 

zonas de variação, de transformação. Além disso, ressalta o autor, “o gênero de discurso 

raramente é gratuito, ao passo que um jogo exclui as finalidades práticas, visando apenas ao 

lazer” (Idem). 

 Entre as inúmeras pesquisas sobre os gêneros do discurso, comentaremos, 

também, embora resumidamente, as de Decat (2008, 2012), de abordagem funcional, nas 

quais é destacada a importância das escolhas linguísticas levadas a efeito pelos usuários da 

língua.  

As diferentes práticas sociais existentes nas atividades de interação humana 

proporcionam a variabilidade da língua (na dimensão do sistema), levando assim, a uma 

variedade de gêneros textuais, os quais, às vezes, têm sua identificação difusa e aberta 

(DECAT, 2008; 2012). 

Nas discussões acerca dos gêneros textuais, em especial as que parametrizam o 

ensino de Língua de Portuguesa, é comum questionar o peso da dimensão formal/estrutural na 

descrição genérica, priorizando a função comunicativa do gênero e deixando à margem as 

observações gramaticais.  

Centralizando suas considerações na forma, mas com particular interesse na 

relação forma/função, uma vez que parte do princípio de que a forma é efeito da função, a 

autora põe em relevo a importância dos estudos funcionalistas para a caracterização dos 
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gêneros. Essa “abordagem teórica permitirá detectar que as formas recorrentes num 

determinado gênero, ou em um grupo de gêneros, servem à caracterização do gênero, na 

medida em que elas são uma decorrência dos objetivos sociocomunicativos do próprio 

gênero” (DECAT, 2012, p. 230). 

Nos trabalhos de Decat que ora comentamos, não há, conforme ela afirma, a 

pretensão de caracterizar o gênero, mas mostrar como o estudo de aspectos formais 

(estruturais) pode colaborar para destacar a relação que se estabelece entre a forma com que o 

gênero se materializa e a função da qual ele está a serviço.  

Sendo assim, Decat aponta nos gêneros que analisa que as formas estão a serviço 

da contextualização, que distinguem os gêneros carta pessoal e e-mail; da argumentação, 

quando destaca elementos linguísticos argumentativos, que são próprios (ou seja, é uma 

função) do artigo científico; da indicação do envolvimento do produtor do texto de caráter 

opinativo, como o gênero ensaio/crônica. No gênero receita culinária, a pesquisadora mostra 

que a articulação de orações estabelece a coesão e a coerência do discurso e materializa a 

iconicidade. Nos gêneros notas de jornal e anúncio publicitário, a análise recai sobre o 

recurso formal materializado pela ocorrência de orações e sintagmas nominais ‘soltos’, 

recurso esse que pode ser considerado um reflexo das funções comunicativas desses tipos 

genéricos. A autora analisa, ainda, a sequência tópica dos elementos constitutivos do gênero 

resumo, mais especificamente, o resumo de novela e o resumo introdutor de artigo 

científico/acadêmico, e, no gênero horóscopo, o comportamento topicalizador de sequências 

nominais ‘soltas’, as quais funcionam como “fundo” para a ocorrência de orações como 

“figura”.  

Ao finalizar as análises, Decat (2008) aconselha que os gêneros do discurso 

devem ser considerados como uma materialização de formas (que são colocadas à disposição 

do usuário pelo sistema linguístico) que servem aos objetivos comunicativos do gênero, ou 

refletem as funções do gênero no processo interacional. 

 

4.3.6.4.1 A canção como gênero de discurso 

 

A canção existe há muito tempo e tinha como principal característica ser música 

produzida no meio popular e para ele dirigida. Mas, com o passar do tempo, ela foi perdendo 

a função de arte popular, com todo o seu espontaneísmo, para entrar nos esquemas 

comerciais, através dos meios de comunicação, especialmente o rádio, que fez crescer o 
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número de compositores conhecidos, aumentou a galeria de cantores e, por meio dele, 

aumentam também as cifras de vendagem de discos. Dessa forma, iniciou-se o show business 

da canção, e a música popular entrou na sua “fase de ouro”, como afirmam diversos 

especialistas do assunto (AGUIAR, 1993). Isso levou a canção a deixar de ser apenas 

expressão cultural de uma comunidade, para alcançar públicos cada vez maiores. 

Vale a pena ressaltar que se a canção perdeu essa característica, outra permaneceu 

mais ou menos intacta: dispensar a letra para ser apenas e tão somente uma peça musical, tal 

como a música erudita. Todavia, é pela combinação antiga de letra e música que, segundo 

Aguiar, a canção tem a sua melhor definição.  

A canção é composta por elementos musicais, os quais se mostram como objetos 

de apreciação artística, e pelos enunciados (nos termos de Bakhtin) que traz consigo. Esses 

enunciados, por um engajamento específico, marcaram e continuam marcando a história de 

um povo, de um país. Exemplo disso são as canções de protesto compostas durante a ditadura 

militar ou algumas toadas do Bumba-meu-boi que cantam fatos, lugares e personagens 

importantes do Brasil e do Maranhão. De acordo com Tatit (1996, p. 17): 

 

O dom inato, o talento antiacadêmico, a habilidade pragmática descompromissada 

com qualquer atividade regular são valores tipicamente atribuídos ao cancionista 

(...). E o texto vem da vida. Mais precisamente, vem dos estados de vida: estados de 

enunciação, estados de paixão, estados de decantação. Num, o cancionista fala 

simplesmente; noutro, fala de si e, no último, fala de alguém ou de algo. 

 

A função desempenhada pela canção nas sociedades leva-nos a entender que ela 

se manifesta de modo artístico e discursivo, pois, retomando Marcuschi (2002), o domínio de 

um gênero textual não é o domínio de uma forma linguística, mas “sim uma maneira de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” (p. 29).  

A canção é um gênero que não deve ser visto como um texto exclusivamente 

verbal ou exclusivamente musical, mas como uma junção dessas duas linguagens. Para Costa 

(2002, p. 107):  

 

Numa primeira definição, digamos que a canção é um gênero híbrido, de caráter 

intersemiótico, pois é resultado da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal 

e a musical (ritmo e melodia). Defendemos que tais dimensões têm de ser pensadas 

juntas, sob pena de confundirmos a canção com outro gênero (...). Assim, a canção 

exige uma tripla competência: a verbal, a musical e a lítero-musical, sendo esta 

última a capacidade de articular as duas linguagens. 

Especificando a definição, podemos dizer que a canção é uma peça verbo-melódica, 

de veiculação vocal (destaques do autor). 
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Desse modo, o autor aconselha que examinemos a canção como um todo – com 

melodia e ritmo –, sem, contudo, transformá-la em poesia. Além disso, ele situa a canção 

numa fronteira instável que se coloca entre o oral e o escrito, uma vez que é constituída das 

duas modalidades discursivas, em diferentes graus67. Nesse sentido, a definição de canção nos 

termos de Costa vai de encontro com a dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), por 

exemplo, que a considera um gênero de natureza oral. 

Costa (2001) parte do pressuposto de uma intersemiótica que constitui a 

comunicação humana. Ele situa o homem como falante e como articulador de várias 

semióticas simultâneas. Assim, haveria um ato de mobilização de diferentes competências 

semióticas, inclusive a verbal, com intenções expressivas, comunicativas e interativas. 

A prática discursiva lítero-musical, tal como definida pelo pesquisador, implica 

gestos típicos, como por exemplo, a composição, a interpretação, a gravação, provocando, 

cada um desses gestos, múltiplos atos semióticos: no gesto de compor uma canção, para 

ilustrar, há “os atos de ‘versejar’, ‘musicar’ (ou ‘melodizar’), ‘cantar’, ‘tocar’ etc.” (COSTA, 

2001, p. 128-129). 

Considerando o gênero letra de música68 como diverso e amplo, Camargos (2009) 

o define numa concepção que integra suas funções comunicacionais às suas características 

linguísticas e estruturais. 

O gênero letra de música, próprio da linguagem verbal, está intimamente ligado à 

linguagem musical, conforme foi dito antes, e sua existência pode requerer recursos 

tecnológicos variados (instrumentos musicais, CD player, amplificador, microfone, disco, 

toca-discos etc.) para ser produzida e executada. Por essas peculiaridades, para 

caracterizarmos esse gênero é importante ter em mente que ele está associado a uma outra 

linguagem (cf. também afirma Costa (2001)). 

O modo de suporte e de circulação (transporte) das canções, isto é, a dimensão 

midiológica, mesmo que fundamentalmente orais, materializam-se na escrita no processo de 

composição do autor e têm suas letras registrada em encartes de CDs, em livros didáticos, em 

cancioneiros, entre outros. Portanto, as canções são veiculadas oralmente e pela letra 

impressa. 

O gênero letra de música, conforme Camargos (2009), é do domínio artístico. Em 

consequência, tem suas funções ampliadas e, por isso mesmo, suas formas não são rígidas. 

                                                           
67 Isso nos remete ao continuum dos gêneros textuais defendido por Mascuschi (2001), o qual mostramos no item 

anterior (gráfico 2). 
68 Gênero “letra de música” é a denominação utilizada por Camargos (2009), portanto, a conservaremos ao longo 

da exposição do seu estudo. 
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Tanto é assim que as letras, comumente, se estruturam em estrofes com versos, com rimas, 

possuem métrica; a sonoridade e o ritmo são bastante explorados. 

Como bem observa Camargos (2009, p. 15), no gênero letra de música são 

permitidas “repetições e quebras de frases, palavras, sílabas e sons, devendo maior obediência 

às exigências do curso melódico e rítmico69. O texto pode ter pouca coerência, pois os 

sentidos que faltarem podem ser preenchidos pela melodia”. Além disso, enquanto gênero de 

modalidade oral, “a letra de música é constituída de fórmulas, estereótipos e padrões 

necessários para tornar o texto memorizável e cantável” (Idem).  

Falando de enunciados estáveis e instáveis, Maingueneau (2001) afirma que, 

tradicionalmente, a oralidade está associada à instabilidade e a escrita, à estabilidade: “as 

palavras voam, os escritos permanecem” (p. 74). Mas nem todo enunciado oral é 

necessariamente instável; tudo está na dependência do estatuto pragmático, isto é, daquilo 

para que sirva. O autor argumenta que o que é relevante não é a natureza oral ou gráfica dos 

enunciados, mas a sua inscrição em formas que garantam sua preservação. Efetivamente, 

existem gêneros de discursos orais, tais como máximas, ditados, canções, fórmulas religiosas, 

nos quais os enunciados, embora de modalidade oral, cristalizam-se por se destinarem a ser 

repetidos indefinidamente70. 

Muitas canções apresentam uma forma (estrutura) condizente com o movimento 

musical ao qual a canção pertence ou de acordo com a função pretendida.  

Quanto à forma, um exemplo seria, segundo Camargos (2009), o Tropicalismo, 

movimento musical brasileiro que muito se valeu dos procedimentos da literatura concretista, 

refletindo nas canções o aspecto geométrico, como em Bat macumba71, de Caetano Veloso e 

                                                           
69 Conforme veremos mais adiante, os compositores de toadas, às vezes, não “explicam” bem todas as palavras 

para não “fazer crescer” a rima. 
70 De acordo com Maingueneau (2001), em sociedades tradicionais, em que existia mesmo toda uma literatura 

oral de grande estabilidade, havia profissionais que desenvolviam técnicas de memorização muito sofisticadas, 

entre as quais a versificação, que desempenhava um papel fundamental no processo de estabilização dos textos; 

do mesmo modo, os slogans publicitários da atualidade, para serem memorizados respeitam, geralmente, 

coerções poéticas, como por exemplo, os slogans “Se é Bayer, é bom” e “Melhoral, Melhoral, é melhor e não faz 

mal”. Esse último exemplo apresenta um quarteto de trissílabas (cuja escanção ratificada pela melodia, cede seu 

ritmo ao slogan), com a presença de versos agudos com rima em -al, além das aliterações de -m e –lh. Todos 

esses procedimentos, ainda conforme o autor, são utilizados na poesia que antigamente se encontravam 

estreitamente ligada à memorização e à declamação.  
71 Reproduzimos aqui um trecho da canção Bat macumba, em que seus versos são desconstruídos e 

reconstruídos, logo depois: 

bat macumba ê ê, bat macumba oba 

bat macumba ê ê, bat macumba o 

bat macumba ê ê, bat macumba 

bat macumba ê ê, bat macum 

bat macumba ê ê, batman 

bat macumba ê ê, bat 

bat macumba ê ê, ba 
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Gilberto Gil. Isso significa dizer que a “escola musical”, bem como seus rudimentos estéticos 

e políticos, norteiam a composição da letra.  

Com relação à forma/função, a autora exemplifica com uma canção narrativa em 

que o autor/enunciador deseja representar o diálogo entre dois caipiras: a sintaxe e o léxico 

utilizados na letra da canção serão específicos do domínio caipira. “Há em letras de músicas 

simulacros do universo escolhido para a canção, visto que algumas músicas têm função 

representativa/dramática” (p. 15). O exemplo da autora é a canção caipira Prato do dia, que 

narra uma história em sua letra representando vocalmente um ocorrido72. Quanto à sintaxe do 

texto dessa canção, há a inversão da ordem sujeito-verbo-objeto para objeto-verbo-sujeito, 

para criar rima e fortalecer o sujeito, que é pronunciado tonicamente quando transportado para 

o final do verso (“Cozinheira era sua esposa”, “Foi saindo de cabeça baixa/ Pra queixar ao seu 

pai mocinha”, “É a coisa que mais eu detesto/Ver homem barbado fazendo gracinha”).  

O gênero letra de música, quanto às suas funções, mostra: 

  

além da faceta poética, de prazer estético e deleite, uma função informativa, 

formadora de conhecimento crítico, podendo atuar sociodiscursivamente como 

instrumento de resistência política ou, pelo contrário, como valorizadora do sistema 

vigente. Ou ainda, a letra pode ter a função de entreter o ouvinte e/ou estimulá-lo a 

dançar, como as conhecidas axé music. De acordo com a inserção cultural e histórica 

de uma letra de música, define-se sua função: ritualística, religiosa, propagadora de 

uma cultura, didática, agregadora de tribos sociais, veículo de construção de 

identidade cultural (CAMARGOS, 2009, p. 16, itálico da autora). 

 

Assim, as formas e funções de uma letra de música são tão variadas quanto as 

intenções comunicativas dos artistas compositores. 

                                                                                                                                                                                     
bat macumba ê ê 

bat macumba ê 

bat macumba 

bat macum 

batman 

bat 

ba 

bat 

bat ma 

bat macum 

bat macumba 

bat macumba ê (...) 
72 Isso nos remete ao conceito de cenografia, de Mainguneau (1997), a qual se refere à enunciação construída 

pelo próprio texto. É ela que mobiliza, de início a atenção do interlocutor, pondo em um segundo plano o quadro 

cênico: o interlocutor não lê (ou ouve) o tipo ou gênero de discurso, mas sim a cenografia – fonte simultânea do 

discurso e daquilo que ele produz. A cenografia de um texto caracteriza-se por definir as condições de um 

enunciador, de um co-enunciador, a topografia (lugar) e a cronografia (tempo), os quais participam 

conjuntamente no desenvolvimento da enunciação. 
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Para finalizar, Camargos ressalta que a análise do gênero textual letra de música 

“é um exercício de reconhecimento e delimitação de uma ocorrência discursiva ampla, com 

grandes variações em sua forma e função e, comumente resultante de hibridização de 

gêneros” (p. 18). 

Após o que foi dito, chamamos a atenção, aqui, para o fato de que, embora não 

desconheçamos que a canção só pode ser plenamente analisada se considerarmos a relação 

essencial da letra com a música, nesta pesquisa privilegiaremos a letra, no seu âmbito 

linguístico-pragmático. Portanto, ela será entendida como se fosse autônoma em relação à 

música.  

 

4.3.6.4.2 A entrevista como gênero de discurso 

 

Segundo Maschuschi (2000), existem práticas de linguagem complexas, tendo em 

vista se realizarem de modos diferentes, embora haja sempre um aspecto que nos permite 

diferenciá-las. Um exemplo disso são as entrevistas, uma vez que, em todas as formas nas 

quais se realizam, podemos verificar uma estrutura mínima que as unifica. 

Sendo assim, o autor advoga que “a entrevista é uma forma altamente 

institucionalizada, mas diversamente padronizada em virtude de suas funções. O agrupamento 

representado pela expressão entrevista não reflete um tipo, mas uma constelação de eventos 

dos quais podemos chegar aos gêneros textuais” (MARCUSCHI, 2000, p. 111, destaques do 

autor)73. Assim, dependendo das intenções ou dos propósitos sociocomunicativos, teríamos, 

por exemplo: 

ENTREVISTA 

entrevista médica = consulta 

entrevista policial = inquérito 

entrevista judicial = depoimento 

entrevista para emprego = entrevista 

Cabe registrar que o conceito de constelação de Marcuschi aponta para o fato de 

que um gênero pode incluir vários eventos comunicativos (subgêneros) realizando-se sob 

                                                           
73 Marcuschi (2008, p. 163) faz uma distinção entre evento e gênero textual: o primeiro “é marcado por um 

conjunto de ações”; o segundo “é a ação linguística praticada como recorrente em situações típicas marcadas 

pelo evento”. Como exemplo, o autor menciona um congresso acadêmico, que é um evento, no qual ocorrem 

alguns gêneros textuais (palestras, conferências, comunicações, debates etc.). 
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vários “formatos”. Além disso, o autor destaca que os eventos estarão sempre em dependência 

de algum gênero. 

Hoffnagel (2002), também considera a entrevista uma constelação de eventos que 

podem se realizar como gêneros ou subgêneros diversos.  

Podemos verificar que os dois pesquisadores acima mencionados aceitam que 

existe uma variedade de funções, ainda que a estrutura da entrevista se conserve em suas 

variações. Nessa perspectiva, a entrevista, mesmo tendo em determinado sentido uma 

estrutura geral, comum a toda a tipologia de eventos na qual se realiza, também manifesta 

estilos e propósitos diversificados. Esses eventos parecem ter uma forma característica em 

comum: a estrutura marcada por perguntas-respostas. Não obstante, existem diferenças entre 

os vários tipos de entrevistas, conforme observa Marcuschi (2000, p. 22): 

 

(...) há eventos que parecem entrevistas por sua estrutura geral de perguntas e 

respostas, mas distinguem-se muito disso. É o caso da ‘tomada de depoimento’ na 

Justiça ou o inquérito policial. Ou então um ‘exame oral’ em que o professor 

pergunta e o aluno responde. Todos esses eventos distinguem-se em alguns pontos 

(em especial quanto aos objetivos e a natureza dos atos praticados) e assemelham-se 

em outros. 

 

O modelo canônico da entrevista é composto de, no mínimo, dois indivíduos: o 

entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é o que faz as perguntas e o entrevistado é o 

que as responde. Havendo mais de dois participantes, como numa banda de rock, em que os 

componentes respondem às perguntas feitas, os papéis continuam sendo apenas dois: o de 

“perguntador” e o de “respondedor” (HOFFNAGEL, 2002). 

Seguindo os preceitos de Marcuschi, a entrevista, na sua organização básica, pode 

ser esquematizada da seguinte forma: 

Entrevistador: pergunta [estabelece um tópico] 

Entrevistado: responde [em relação ao tópico proposto] 

Entrevistador: pergunta [sobre o mesmo ou outro tópico] 

Entrevistado: responde [em relação ao posto]  

Nas diversas modalidades do gênero entrevista, a maior parte diz respeito a 

interações orais como na entrevista médica, na entrevista coletiva, entre outras. Mesmo 

aquelas publicadas em jornais e revistas (ou como na coletânea que usaremos como corpus da 

nossa pesquisa), as entrevistas foram feitas oralmente e, em seguida, transcritas para 

documentação ou publicação. Mas vale ressaltar que a escrita é apresentada na forma de 
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diálogo, isto é, há a troca de turnos entre o entrevistado e o entrevistador e vice-versa, como 

marca própria do gênero em questão. 

Segundo Hoffnagel (2002), os vários gêneros de entrevista têm diferenças quanto 

aos objetivos de sua realização. Embora a entrevista seja usada para obter informações, o tipo 

e uso dessas informações podem estar a serviço de variadas finalidades, como por exemplo, 

nas entrevistas feitas por cientistas sociais, para as quais as respostas se tornam dados para 

investigar um fenômeno social em estudo. 

Dissemos antes, seguindo os postulados de Marcuschi (2008), que os gêneros 

servem como controle social e como exercício do poder. Esse aspecto dos gêneros textuais foi 

discutido nos artigos Manifestações de poder em formas assimétricas de interação e 

Assimetria, poder e adequação na interação verbal, de 1988 e 1995, respectivamente. Para 

ele, os conceitos de igualdade e desigualdade de condições, as quais compreendem o 

conhecimento e a posição social, são constitutivos de traços importantes que identificam as 

relações interpessoais na interação verbal. Associados a esses conceitos existem outros, como 

os de simetria e assimetria. 

Isso nos remete ao estudo de Andrade (2001), no qual analisa entrevistas de 

televisão, extraídas de programas diversos, para descrever a sistemática por meio da qual o 

entrevistador utiliza elementos pragmáticos distintos, tais como os atos de fala, objetivando 

dirigir e restringir as opções discursivas do entrevistado, e descrever como esse último 

controla e negocia ao longo da atividade interacional. 

Geralmente, existem nas entrevistas relações de assimetria ou desigualdades que 

engendram poder e fontes de controle de diversos tipos, ou seja, uma entrevista não se 

configura meramente como um gênero discursivo, mas também como “um mecanismo de 

controle de um indivíduo sobre o outro” (ANDRADE, 2001, p. 98). Desse modo, “as 

aparências de intimidade, solidariedade e cooperação em eventos sociais seriam ‘ilusórias’” 

(MARCUSCHI, 1988, p. 52). 

Tendo em vista que as entrevistas são programadas antecipadamente, é preciso 

atentar para uma clara e perfeita demarcação dos papéis que desempenham o entrevistador 

(L1) e o entrevistado (L2): o primeiro “tem o direito de perguntar (inclusive até pode ser 

indiscreto (...)) e possui o poder para isso na medida em que teve a iniciativa do contato; o 

segundo “tem o direito a ser ouvido (e a defender sua imagem) e está, de certa forma, 

obrigado a responder” (ANDRADE, 2001, p. 99). 
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O gênero entrevista determina que entre os participantes, o ser de maior 

importância é o entrevistado, embora o entrevistador, como profissional competente, é quem 

tem a função de fazer com que isso ocorra naturalmente. 

No âmbito da entrevista, as perguntas feitas pelo entrevistador, que são 

previamente elaboradas, esperam pelas respostas do entrevistado. Todavia, é no imediatismo 

da interação que o discurso se constrói e, conforme o ritmo e as necessidades do tema em 

pauta, a linguagem vai-se definindo (ANDRADE, 2001). Vale dizer, ainda, que os 

participantes, na construção do discurso, influenciam, positiva ou negativamente, o público, 

colaborando para que haja repercussão no sub-contexto da entrevista. 

Na entrevista, ambos os participantes buscam estabelecer uma situação 

cooperativa, porém o controle é sempre exercido de alguma maneira. Segundo Andrade, esse 

controle situacional pode se dar de modo explícito ou implícito. No primeiro caso, estão as 

ordens, as proibições ou os questionamentos; no segundo caso, estão os seguintes modos de 

controle elencados por Marcuschi (1988, p. 61), os quais são analisados pela autora em vários 

exemplos: 

- selecionar preferencialmente os falantes; 

- introduzir, incentivar ou retirar tópicos discursivos; 

- iniciar e concluir os eventos; 

- coordenar alocações dos turnos, bem como sua extensão; 

- produzir preferencialmente determinados tipos de atos de fala (tais como 

informar, justificar, aceitar, confirmar, solicitar informação e opinião); 

- definir as formas de polidez; 

- definir o estilo, o léxico; 

- coordenar as sequênciações; 

- avaliar posições, opiniões, situações. 

Essas e muitas outras formas de controle são utilizadas em entrevistas como 

procedimentos de manifestação de poder, ou seja, são aspectos comumente associados às 

relações de desigualdade e assimetria. 

O exercício desses controles, conforme observa Marcuschi (1988, p. 61), “é uma 

fonte de poder pragmático e estratégico na medida em que define as condições de adequação 

discursiva”. É importante salientar também que: (i) há uma correlação entre poder 

institucional e formas de controle (já vimos anteriormente que a entrevista é altamente 

institucionalizada), e (ii) há a mesma correlação entre poder pessoal e formas de controle, cuja 

expressão pode ser mais sutil, mas não menos eficaz. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos, inicialmente, o gráfico 3, com os 

resultados de SV/VS nas amostras das toadas do Bumba-meu-

boi e da Variedade de fala maranhense e nos referimos aos 

procedimentos necessários para que chegássemos aos pesos 

relativos de acordo com a regra variável SV/VS. Logo após, 

apresentaremos o quadro 2 com os grupos selecionados pelo 

programa computacional GoldVarb 2001, como sendo 

significativos para a marcação da ordem VS. Em seguida, para 

cada variável selecionada, revisitaremos os pressupostos 

teóricos que as fundamentam e a descrição e resultados de 

pesquisas anteriores que as estudaram, além da análise dos 

dados coletados nas amostras das toadas do Bumba-meu-boi e 

da Variedade de fala maranhense. Para finalizar, buscaremos 

caracterizar a ordem VS, segundo o Princípio da Marcação 

(CROFT, 1990; GIVÓN, 1995), além de verificar em que 

medida o nosso estudo contribui para o esclarecimento das 

hipóteses de Distribuição Complementar (VOTRE e NARO, 

1986, 1989; NARO E VOTRE, 1999) e da Restrição da 

Monoargumentalidade (BERLINCK, 1988, 1989; ANDRADE, 

1995; ANDRADE BERLINCK, 1997).  

 

 

No gráfico 3, abaixo, mostramos os resultados correspondentes ao uso das orações 

nas ordens SV/VS encontradas nas amostras do Bumba-meu-boi e da Variedade de fala 

maranhense, totalizando 1.801 dados.  

 

                    Gráfico 3 – Frequência de orações VS/SV nas toadas do Bumba-meu-boi e na 

Variedade de fala maranhense  
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Verificamos, pelos resultados do gráfico 3 que, nas duas amostras, o uso da ordem 

SV predomina. Os resultados para a ordem SV indicam um percentual de 76%, 294 dos 391 

dados, para a amostra do Bumba-meu-boi; para a Variedade de fala maranhense o percentual 

corresponde a 80%, equivalendo a 1.141 dos 1410 dados. Já para a ordem VS, temos o 

percentual de 24% para o Bumba-meu-boi, 97 dados do total de 391, e para Variedade de fala 

maranhense 20% dos dados, 269 dos 1.410 totalizados. Levando em conta os dois gêneros em 

análise, há uma distribuição equilibrada: 76% e 80% para a ordem SV; e 24% e 20% para a 

ordem VS.  

Após o levantamento, análise e codificação dos dados dos corpora, realizamos os 

primeiros processamentos através do programa computacional GoldVarb 2001, com o 

objetivo de analisar e identificar os motivadores da ordem VS, tendo por base outras 

pesquisas linguísticas sobre a temática (já mencionadas na Metodologia e que serão 

exploradas no decorrer deste capítulo).  

Com o aparecimento de knockouts74, foram necessários alguns procedimentos que 

os eliminassem, os quais descreveremos abaixo: 

No grupo de fatores Transitividade verbal, quatro tipos de verbos se mostraram 

estatística e sintaticamente compatibilizados nos dados das duas amostras. Daí termos 

decidido amalgamar os verbos biargumentais com 1 argumento expresso, triargumentais e 

transitivos oblíquos com os biargumentais com 2 argumentos expressos.  

Para o grupo de fatores Status informacional, amalgamamos, na Variedade de fala 

maranhense, o referente único com o referente dado, tendo em vista o referente único ser um 

tipo de referente dado.  

No grupo Presença de elemento no início da oração, amalgamamos os fatores 

advérbios e sintagmas preposicionais de lugar e tempo, negação, conectores coordenativos e 

subordinativos e marcadores discursivos, sob o rótulo “presença de elemento”, uma vez 

compartilham uma propriedade sintagmática: ocorrem no início da oração.  

Feitos esses ajustes, apresentamos abaixo o quadro 2, com os grupos na ordem em 

que foram selecionados pelo programa GoldVarb 2001, para os dados das toadas do Bumba-

meu-boi e da Variedade de fala maranhense. 

 

 

 

 

                                                           
74 Knockouts são fatores categóricos, no caso do nosso estudo, para as ordens SV ou VS. 
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Quadro 2 – Grupos de fatores selecionados como significativos para a ordem VS nas toadas do Bumba- 

meu-boi e na Variedade de fala maranhense 
 

 Toadas do Bumba-meu-boi Variedade de fala maranhense 

1º grupo Transitividade verbal Transitividade verbal 

2º grupo Dimensão do sujeito Status informacional do sujeito 

3º grupo Agentividade do sujeito Dimensão do sujeito 

4º grupo ___ Animacidade do sujeito 

5º grupo ___ Agentividade do sujeito 

6º grupo ___ Gênero/Sexo do falante  

7º grupo ___ Definitude do sujeito 

8º grupo ___ Presença de elemento no início da oração 

 Input 0.16 Input 0.07 

 Significância 0.09 Significância 0.12 

 Log likelihood - 371.159 Log likelihood -131.914  

 

Conforme podemos observar, apenas 3, dos 10 grupos de fatores previstos para a 

análise da amostra do Bumba-meu-boi, foram selecionados75. Embora tenhamos efetuado 

vários processamentos no GoldVarb 2001, para verificar alguma sobreposição de fatores que, 

porventura, estivesse ocorrendo, os resultados se mantiveram inalterados. Na Variedade de 

fala maranhense somente 1, dos 9 grupos de fatores previstos para a análise, não foi 

selecionado76.  

Dos grupos com os quais estamos trabalhando, o que se mostrou mais 

significativo para marcação da ordem VS foi o da Transitividade verbal, selecionado em 1º 

lugar, tanto para a amostra do Bumba-boi quanto para a Variedade de fala maranhense. 

Dimensão do sujeito e Agentividade também são grupos de fatores fortes para a determinação 

da ordem em estudo nos dois corpora, embora a ordem de seleção seja diferente nas duas 

amostras: no Bumba-boi, 2º e 3º lugares, respectivamente; e na Variedade de fala maranhense, 

respectivos 3º e 5º lugares. Os demais grupos selecionados para a Variedade de fala 

maranhense não se mostraram significativos para o Bumba-meu-boi, talvez por estes dados 

fazerem parte de uma linguagem mais formuláica, a qual prioriza, por exemplo, o ritmo e as 

rimas, conforme podemos verificar nos depoimentos dos cantadores de toadas citados por 

Carvalho (1985, p. 61, itálicos nossos): 

                                                           
75 Os sete grupos de fatores descartados pelo programa computacional foram: Status informacional, 

Animacidade do sujeito, Gênero/Sexo do(a) compositor(a), Definitude do sujeito, Presença de elemento no início 

da oração, Rima potencial e “Sotaques” do Bumba-meu-boi. 
76 O grupo descartado para a Variedade de fala maranhense foi: Localização da sentença nas entrevistas (início, 

meio ou fim). 
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Tem palavras que é difícil pronunciar cantando, mas tem que procurar um jeito de 

botar, de colocar pra ela enquadrar na melodia. 

 

(...) não se pode cantar tudo certo porque atrapalha a rima, não se pode explicar 

todas as palavras bem, porque a pronunciação de certas palavras faz crescer a rima 

e a gente sai do tom que está seguindo. 
 

(...) é preciso considerar que há uma certa ciência para se rimar a contento um verso. 

Em primeiro lugar se tem que procurar escolher as palavras certas, aquelas que vão 

dar um bom som. As palavras devem combinar com o assunto tratado, pois fazer 

toada é como contar uma estória, então tem que rematar certo uma palavra com a 

outra (...). 

 

Passemos, a partir de agora, à descrição e análise dos grupos de fatores 

selecionados pelo GoldVarb 2001, para as duas amostras, como relevantes para a ocorrência 

da ordem VS.   

 

5.1 A Transitividade verbal 

 

A literatura sobre a ordem VS mostra que o tipo de verbo e a relação com seus 

argumentos é um fator relevante para o uso das ordens SV/VS. Sendo assim, faremos uma 

breve revisão da literatura sobre a transitividade verbal evidenciando diferentes perspectivas 

de estudo. 

A transitividade verbal, habitualmente, é estudada pelas Gramáticas Tradicionais 

(GT) como uma propriedade dos verbos, não se estendendo às sentenças. Assim, existem os 

verbos de ligação (ou de cópula), os quais estabelecem relação entre o predicativo e o sujeito, 

e os que são classificados de acordo com os complementos que exigem ou não, ou seja, o 

verbo transitivo, que precisa de complemento que lhe complete o sentido, podendo ser direto 

ou indireto e bitransitivo; e o verbo intransitivo, que tem sentido completo, não necessitando, 

portanto, de complemento. A diferença entre a transitividade e a intransitividade, nesses 

termos, diz respeito a um critério sintático-semântico: a presença ou ausência de um 

complemento (objeto) exigido pelo significado do verbo. 

A classificação dos verbos em transitivo ou intransitivo não pode ser feita com 

rigor, pois, considerando a variabilidade de predicação verbal, a análise da transitividade não 

deve ser feita isoladamente, mas de acordo com o texto, uma vez que o mesmo verbo pode ser 

empregado ora transitivamente, ora intransitivamente (cf. CUNHA e CINTRA, 2001; 

BECHARA, 1992; CEGALLA, 1989). Desse modo, a transitividade não diz respeito apenas 
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ao verbo, mas também a fatores que excedem os limites do sintagma verbal, isto é, “interagem 

elementos tanto de natureza sintática (presença/ausência de SN complemento), quanto 

semântica (papel semântico do objeto) e pragmática (uso textual do verbo)” (FURTADO DA 

CUNHA e SOUZA, 2007, p. 28). 

A proposta funcionalista de Hopper & Thompson (1980) para a transitividade não 

opõe verbos transitivos a verbos intransitivos, mas a considera como uma propriedade escalar, 

contínua, não inerente ao verbo, que focaliza diferentes ângulos da transferência de ação de 

um elemento a outro na estruturação do discurso pelo falante, a fim de atingir seus objetivos 

comunicativos e conforme a sua percepção das necessidades do seu interlocutor. 

Na perspectiva dos autores, a transitividade se caracteriza a partir de dez 

parâmetros77 sintático-semânticos, independentes, que contribuem para a ordenação de 

sentenças numa escala de transitividade, que pode ser mais baixa ou mais alta, segundo a 

atribuição de cada um deles na análise linguística. Em outros termos, quanto mais parâmetros 

for determinado para a sentença, mais transitiva ela será e vice-versa. Vale ressaltar, no 

entanto, que nenhum deles, isoladamente, é bastante para determinar a transitividade verbal.  

A aplicação da proposta de Hopper & Thompson nas análises linguísticas resulta 

na classificação da transitividade de toda a sentença e não apenas do verbo. 

Um fenômeno linguístico que interessa a muitas línguas, inclusive o PB, que se 

refere aos verbos intransitivos é o da inacusatividade. Esse fenômeno tem sido o objeto 

pesquisas, com os mais variados objetivos, como por exemplo, verificar a relação entre esse 

fenômeno e a ordem VS e a relação entre as construções inacusativas e o preenchimento do 

sujeito nulo.  Os resultados mostram que os contextos que mais favorecem a ordem VS são 

aqueles com verbos monoargumentais (cf. LIRA, 1982; PONTES, 1986, 1987; BERLINCK, 

1988; COELHO, 2000; KATO, 2000; PILATI, 2002, 2006; SPANO, 2002, 2008; SANTOS, 

2008; FREITAS, 2011).   

Já dissemos que, para a GT, os verbos intransitivos são aqueles que, na tipologia 

sentencial, não precisam de complemento, ou seja, linguisticamente falando, selecionam 

apenas um argumento. No entanto, na perspectiva da Teoria Gerativa (TG) esses verbos 

fazem parte de duas classes distintas: uma que seleciona só o argumento interno – verbos 

                                                           
77 Os parâmetros de Hopper & Thompson (1980) são: 1) número de participantes (dois ou mais/um); 2) cinese 

(ação/não ação); 3) aspecto do verbo (perfectivo/não perfectivo); 4) pontualidade (pontual/não pontual); 5) 

intencionalidade do sujeito (intencional/não intencional); 6) polaridade da oração (afirmação/negação); 7) 

modalidade da oração (modo realis/modo irrealis); 8) Agentividade do sujeito (agentivo/não agentivo); 9) 

afetamento do objeto (afetado/ não afetado); 10) individuação do objeto (individuado/não individuado).  
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inacusativos ou ergativos – e outra que seleciona somente o argumento externo – verbos 

inergativos ou intransitivos propriamente ditos.  

O argumento selecionado pelo verbo inacusativo é um DP78 TEMA (ou Paciente), 

podendo ocupar a posição pré-verbal ou a posição pós-verbal. Em outros termos, os verbos 

inacusativos apresentam duas possibilidades de ordenação de constituintes: uma, em que o 

sujeito se posiciona à esquerda do verbo, representando a ordem SV, como nos exemplos 

(85a) e (86a) abaixo; e outra, em que o sujeito é gerado como complemento do verbo, 

representando a ordem VS, conforme os exemplos (85b) e (86b), a seguir. 

Conforme Raposo (1992, p. 314), são exemplos de verbos inacusativos: verbos 

impessoais em geral; verbos existenciais79, como surgir, ocorrer; verbos em que o argumento 

é um Tema, como cair, chegar, desmaiar, nascer; verbos com sentido de “entrada ou saída de 

cena”, como aparecer, desaparecer, chegar, partir. Além desses, podemos incluir crescer, 

adoecer, descer, decair, evoluir, fugir, morrer, tropeçar etc. Vejamos os exemplos de Mioto, 

Figueiredo Silva e Vasconcelos (2007): 

 

(85)  a. O menino chegou 

                   b. Chegou o menino 

 

(86)  a. A carta chegou 

                   b. Chegou a carta 

 

Em (85a) e (86a), o verbo inacusativo chegar seleciona somente os argumentos 

internos, o menino e a carta, ambos exercendo o papel temático TEMA, sem caráter agentivo, 

como sujeitos das orações.  

A seguir, são ilustradas as representações sintáticas que apontam os movimentos 

realizados pelos constituintes (cadeia)80 na ordem SV e na ordem VS, conforme os exemplos 

mostrados em (85ab) retomados aqui como (85’a, b): 

  

 

 

                                                           
78 Do inglês Determiner Phrase (Sintagma Determinante). 
79 No nosso estudo, seguindo a proposta de Castilho (2010), como dissemos na Metodologia e como veremos 

mais adiante, definimos apenas o verbo monoargumental existir como existenciais; já os verbos acontecer, 

ocorrer, suceder, surgir etc. são definidos como monoargumentais de existência. 
80 De acordo com Raposo (1992, p. 317), cadeia “é a representação abstrata da ‘história de movimento’ de um 

argumento, e consiste no conjunto de posições que esse argumento ocupa desde a estrutura-D até a estrutura-S de 

uma determinada expressão linguística”. 
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(85’) a.     IP               (85’) b.      IP  

                            /         \                                                  /         \ 

                    DP I’        DP            I’ 

                    o meninoi             /      \             ec           /        \ 

                               I       VP                      I       VP 

                              chegouj                  |                                             chegoui            | 

                             V’                                     V’ 

                                               /       \                                                            /       \ 

                       V        DP                                           V        DP 

                                              tj                ti                                                                 ti       o menino 

 

 

Ao compararmos as representações acima, em (85’a), o menino tem sua posição 

de origem no DP argumento interno do verbo, onde recebe o papel temático de TEMA, sendo 

deslocado para Spec IP81, para o cumprimento de EPP82 para receber Caso Nominativo, 

próprio de sujeito, constituindo a cadeia (o meninoi, ti). Já em (85’b), o menino recebe papel 

temático in situ83. Para satisfazer EPP, há a presença de um ec84, ou seja, um pro expletivo 

(sem realização fonética) na posição de Spec IP. Movimento este explicado pela 

generalização de Burzio (1986), cujo trabalho centra-se no modelo de Regência e Ligação, de 

Chomsky. O princípio da generalização afirma que o verbo que não seleciona um argumento 

externo (verbo inacusativo), não poderá atribuir Caso acusativo a seu argumento, como 

mostram os exemplos abaixo:  

 

(87) a. Chegou a carta. 

        b. *Chegou-a85. 

                                                           
81 Do inglês Inflectional Phrase (Sintagma Flexional). Nas representações das sentenças em árvores, o IP indica 

a realização da concordância verbal, certificando a atribuição de Caso Nominativo ao DP, seja este referencial ou 

não referencial.  

No exemplo (i), abaixo, em que as sentenças ocorrem na ordem VS, os argumentos internos, junto aos 

expletivos nulos em Spec I, mostram que a concordância pode ou não ser realizada: 

(i) a. ec chegou a carta 

     b. ec chegou as cartas 

De acordo com muitos pesquisadores, como Kato (2000), uma das características da ordem VS, no PB 

falado, é a ausência de concordância verbal. Isso acontece porque o argumento do verbo não é deslocado, como 

vimos antes. No exemplo (i, letra b), a concordância se realiza entre o verbo e o ec, que é singular. Conforme 

Mioto, Figueiredo Silva e Lopes (2007, p. 162, grifo dos autores), isso “mostra que o falante trata (...) o DP as 

cartas como argumento interno, com o qual o verbo jamais concordará”. 
82 Do inglês Extended Projection Principle. O EPP afirma que todas as línguas naturais possuem sujeitos na 

oração, seja ele realizado foneticamente ou não. Em outros termos, o EPP garante uma posição estrutural ao 

sujeito das orações, independentemente de sua origem lexical ou de sua relação fonológica (MIOTO, 

FIGUEIREDO SILVA e LOPES, 2007). 
83 in situ quer dizer que o argumento recebe papel temático no local em que foi gerado. 
84 ec, em português, significa categoria vazia. 
85 Observamos, porém, que na oralidade, sentença como Agora, chegou ele é aceita tranquilamente em 

variedades não padrão do PB, embora seja uma construção pouco frequente. 
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O argumento selecionado pelo verbo inergativo, por sua vez, é um DP AGENTE, 

que ocupa sempre a posição de sujeito da oração, portanto na posição pré-verbal, 

configurando a ordem SV. São inergativos os verbos bocejar, cantar, caminhar, dançar, 

falar, fugir, latir, mentir, nadar, pular, trabalhar, viajar, voar etc. Em outros termos, os 

verbos inergativos requerem um participante causador de alguma ação, como nos exemplos 

que seguem: 

 

(88) a. João trabalha 

                  b. A Maria mentiu 

 

Para deixar bem clara a diferença estrutural das duas classes de verbos 

monoargumentais comentadas anteriormente, observemos as representações sintáticas dos 

verbos inacusativos e inergativos86 em (89a) e (89b), respectivamente: 

 

(89) a.         VP    (89) b.    VP 

                               |                                                  /        \ 

                              V’                                        DPAgente        V’ 

                           /       \                                                             |  

                        V        DPTema                                                                               V 

 

Após o que foi dito, verificamos que, para a TG: a) no PB, a estrutura VS é 

licenciada com verbos inacusativos e inergativos; b) o que caracteriza as duas classes de 

verbos monoargumentais é o fato de selecionarem somente um argumento que ocupa a 

posição de Spec IP, ou seja, a ordem VS é uma pseudo-ordem VS, na medida em que o DP 

pós-verbal ocupa a posição de objeto e um expletivo em Spec IP gera a ordem superficial pro 

expletivo V DP. 

Alguns estudos, entre eles os de Ciríaco e Cançado (2004), apontam que, embora 

a hipótese da inacusatividade tenha representação sintática, a distinção entre inacusatividade e 

ergatividade é semanticamente determinada. As autoras mostram, por meio de dados do PB, 

que não existe um limite exato entre essas duas classes, mas sim, uma classificação 

prototípica.  

Os vários fenômenos que a literatura considera sensíveis à inacusatividade (a 

aceitação do particípio absoluto e as passivas impessoais, por exemplo) apresentam vários 

problemas, entre os quais o comportamento misto que ela apresenta, haja vista os vários testes 

                                                           
86 Representações retiradas de Mioto, Figueiredo Silva e Lopes (2007, p. 143-160). 
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para a inacusatividade não abrangerem a mesma classe de verbo de modo uniforme, tanto para 

a análise de uma língua particular quanto para a análise entre línguas diferentes, e a própria 

definição dos papéis temáticos, uma vez que os conceitos de agente, paciente, tema etc. são 

por demais vagos. Para Ciríaco e Cançado, esses conceitos são, normalmente, intuitivos e 

constituem uma tentativa mais geral de definir os papéis temáticos. No entanto, uma análise 

mais formal para a inacusatividade também requer uma definição mais formal para os papéis 

temáticos. 

Levando em consideração esses problemas de caracterização dos verbos 

inacusativos e inergativos, as autoras afastam-se da distinção como algo estanque e discreto e 

adotam uma proposta mais flexível, na qual a noção de prototipicidade é o fundamento para a 

classificação dos verbos. Assim, Ciríaco e Cançado (2004) fazem dois esclarecimentos 

importantes: 

(i) “a noção de prototipicidade está associada à ideia de que uma determinada 

categoria possui um (ou mais de um) membro central e, também, outros membros mais ou 

menos periféricos” (p. 211). Nesses termos, o que servirá de base para classificar um 

elemento como pertencente a uma determinada classe ou categoria é a quantidade de 

propriedades que ela possui dessa classe; 

(ii) a definição de papel temático, mais formal e flexível, baseia-se “na ideia de 

composicionalidade na atribuição dos papéis temáticos e na proposta de decompor esses 

papéis em acarretamentos lexicais” (p. 212). Isso decorre do entendimento de que os papéis 

temáticos não são conceitos primitivos, “mas se definem como o grupo de propriedades 

atribuídas a um determinado argumento a partir dos acarretamentos estabelecidos por toda a 

proposição na qual esse argumento se encontra” (Idem). 

Feitos esses esclarecimentos, as autoras, valendo-se das perspectivas sintática e 

semântica, analisam 40 verbos monoargumentais do PB, aplicando a cada um desses verbos 

cinco diagnósticos, sendo dois semânticos e três sintáticos. 

Os diagnósticos semânticos dizem respeito à rede temática, mais especificamente 

às propriedades de desencadeador do processo verbal e afetado pela mudança de estado 

acarretada pelo verbo; e o aspecto verbal, mais especificamente à atividade (tempo 

transcorrido sem visar o ponto final ou meta de um evento) e achievements (verbos pontuais 

não durativos, que se referem apenas ao ponto final de um evento). 

Os diagnósticos sintáticos consideram a posposição do sujeito que, segundo as 

autoras, é “uma das evidências que integram o feixe de propriedades caracterizadoras da 

inacusatividade ou da ergatividade” (p. 218), a indeterminação do sujeito e o particípio 
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absoluto (considerado pela literatura um teste mais preciso para a constatação da 

inacusatividade). 

Após esses diagnósticos propostos e aplicados a vários exemplos, Ciríaco e 

Cançado mostram os seguintes resultados para a classificação dos 40 verbos analisados: 

a) existem verbos que são prototipicamente inergativos, pois têm um 

desencadeador em sua rede temática, são atividades (aceitam a expressão durativa por x 

minutos), não aceitam a posposição do sujeito, aceitam a indeterminação do sujeito e não 

aceitam o particípio absoluto. Ou seja, são verbos que aceitam todas as propriedades 

apontadas como características de verbos que têm um só argumento externo. Os verbos87 

desse tipo são: caminhar, cantar, correr, dançar, falar, nadar, pular, respirar, voar, andar e 

repousar. 

b) existem verbos que são prototipicamente inacusativos, pois não aceitam um 

desencadeador na sua rede temática, são um achievement (não aceitam a expressão durativa 

por x minutos), aceitam a posposição do sujeito livremente, não aceitam a indeterminação do 

sujeito (esses verbos não possuem sujeito profundo e sim, um objeto) e aceitam o particípio 

absoluto (o particípio absoluto só acorre com objetos e o único argumento desses verbos é um 

objeto profundo). Ou seja, são verbos que aceitam todas as propriedades indicadas como 

características de inacusatividade. Os verbos desse tipo são: adormecer, amanhecer, 

aparecer, surgir, morrer, sumir, desaparecer, desmaiar, acontecer, desabrochar, chegar, 

florescer, nascer, brotar, partir, ocorrer, murchar, germinar, desmaiar. 

c) existem verbos que não se encaixam nesses dois grupos, tendo em vista que 

apresentam comportamento misto no tocante à inacusatividade/ergatividade, possuindo 

características das duas classes. De acordo com a noção de prototipicidade adotada pelas 

autoras, os verbos cair, decair, desfalecer, despertar, fracassar, amadurecer e sair são 

inacusativos menos prototípicos, pois apresentam maior número de propriedades exibidas por 

verbos inacusativos prototípicos; já os verbos sentar, suar e transpirar são inergativos menos 

prototípicos, pois apresentam maior número de propriedades exibidas pelos verbos 

inergativos prototípicos. 

Frente ao comportamento dos verbos monoargumentais analisados, Ciríaco e 

Cançado assumem a possibilidade de alguns verbos possuírem tanto propriedades 

inacusativas como inergativas e uma abordagem na qual a inacusatividade e a inergatividade 

são compreendidas como feixes de propriedades sintáticas e semânticas. Assim, a 

                                                           
87 Os verbos expostos nas alíneas (a), (b) e (c) foram retirados do quadro com a classificação geral dos verbos 

analisados, o qual as autoras apresentam de maneira contrastiva.  
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classificação dos verbos em inacusativos ou inergativos não pode ser categórica, mas sim 

realizada considerando a prototipicidade. 

 

5.1.1 A proposta de Castilho (2010) para a estrutura argumental e tipológica das 

sentenças simples 

 

Neste trabalho utilizamos a proposta de Castilho (2010) para a estrutura 

argumental e tipológica das sentenças simples, que podem ser de quatro tipos: sentenças não 

argumentais, monoargumentais, biargumentais e triargumentais. Dessa proposta, as 

sentenças não argumentais (90) e as sentenças monoargumentais equativas (91), não serão 

utilizadas neste estudo. Tendo em vista que estamos pesquisando a ordem VS, a exclusão 

desses tipos de sentenças se justifica porque as primeiras sentenças não têm nem sujeito nem 

argumento interno, ou seja, embora sejam intransitivas, são impessoais; as segundas 

impossibilitam saber qual é o sujeito e qual é o predicado 

 

(90) a. Chove. 

             b. Relampeja.  

 

(91) a. A fita é a base do inquérito (A base do inquérito é a fita) 

             b. Nesta sala aqui, o professor é o aluno (contexto de aula em que o professor é 

um aluno estagiando) (Nesta sala aqui, o aluno é professor). 

        c. Fora dessas situações, professor é professor e aluno é aluno. 

 

Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991) postulam “proposições-fonte”88 para a 

compreensão de que a transitividade89 representa a sua gramaticalização.  Isso é importante 

para explicitar que tudo nas línguas naturais é motivado, pensamento também compartilhado 

por Castilho (2010), para quem as sentenças se organizam por uma motivação cognitiva. 

Reproduzimos abaixo a proposta de Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 36), para mostrar 

como se processa a passagem das “proposições-fonte” para a gramaticalização dessas 

proposições: 

 

                                                           
88 As proposições-fonte expressam estados ou processos básicos para a experiência humana e são representadas 

envolvendo dois participantes. 
89 Essa compreensão nem sempre é fácil, pois a transitividade é um fenômeno abstrato. Portanto, quando 

gramaticalizado, passa a ser um fenômeno concreto, de mais fácil entendimento. 
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Proposições-fonte Gramaticalização das proposições-fonte 

“X está em Y” Proposição locativa 

“X se move para/de Y” Proposição de movimento 

“X faz Y” Proposição de ação/atividade 

“X é parte de Y” Proposição parte-todo 

“X é (como) um Y” Proposição equativa 

“X está com Y” Proposição comitativa 

     

Gramaticalização das proposições-fonte, segudo Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991) 

 

Sabemos que as sentenças biargumentais são mais frequentes do que as sentenças 

monoargumentais. Estas, segundo Castilho, podem ser de pelo menos quatro tipos: 

apresentacionais ou existenciais, ergativas, atributivas (além das equativas, que não farão 

parte deste estudo, conforme dissemos acima). 

 

* Sentenças monoargumentais 

 

- Sentenças monoargumentais [ergativas] apresentacionais ou existenciais 

 

As sentenças monoargumentais [ergativas] apresentacionais ou existenciais90 são 

as que respondem às seguintes perguntas: “quem é X?”, “o que é X?”, cuja função é 

introduzir um novo tópico no discurso, tendo a estrutura sintagmática [verbo + SN], conforme 

os exemplos abaixo91: 

 
(92) a. Tinha um gato preto perto deles. 

             b. Ali havia uns eucaliptos sendo plantados lá, não? 

             c. Existe muitos outros meios de transporte que não são explorados. 

             d. É cedo. / É tarde. É sexta-feira. Era uma vez um gato de botas. 

             e. Faz/Há cinco anos que não o vejo. 

 

As sentenças apresentacionais têm função apresentativa, além de destacar, como 

foco apresentativo, um de seus constituintes. Essas sentenças podem ser identificadas pelas 

seguintes propriedades: 

                                                           
90 Essas sentenças também são denominadas existenciais, devido à estreita relação com as expressões de 

existência. 
91 Os exemplos desta exposição são de Castilho (2010), mas a numeração é nossa. 
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1. O verbo é impessoal, fronteado, resultando na estrutura [verbo + SN], tendo-se 

gramaticalizado como verbo funcional e, como tal, não atribui papel temático. Como 

consequência disso, são as expressões locativas e temporais que exercem a predicação da 

sentença. 

2. O SN único, geralmente, é indefinido e o verbo não é predicativo, ou seja, ele 

não dá contribuições semânticas ao argumento único. Às vezes esse argumento vem posposto 

ao verbo, salvo quando a sentença vem repetida ou quando ele é topicalizado, conforme os 

respectivos exemplos que seguem: 

 

(93) – Afinal, não há dinheiro? 

            Dinheiro há, só que não é suficiente. 

 

(94) O trinco só tem numa porta. 

 

3. Expressões locativas e temporais, negritadas nos respectivos exemplos abaixo, 

explícitas ou elípticas, frequentemente ocorrem à esquerda do verbo: 

 

(95) Ali havia uns eucaliptos sendo plantados lá, não? 

 

(96) Faz/Há cinco anos que não o vejo. 

 

- Sentenças ergativas [inacusativas] 

 

As sentenças ergativas trazem, na sua estrutura sintagmática, um verbo ergativo, 

causativo ou inacusativo. Esse verbo é definido pela literatura como verbo intransitivo que 

tem um correspondente transitivo, de modo que o complemento objeto do verbo transitivo 

corresponde ao sujeito do verbo intransitivo. Como vimos no início deste item, o verbo 

inacusativo é aquele em que argumento interno (objeto direto) ocupa a posição de sujeito, 

desempenhando a função semântica de Tema/Paciente, e não apresenta argumento externo. 

Em outros termos, o agente da ação indicada pelo verbo não é codificado gramaticalmente, 

mas o Tema/Paciente sim, conforme os seguintes exemplos: 

 

(97) a. Os benefícios diminuíram. 

             b. A porta bateu. 
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São duas as propriedades das sentenças ergativas [inacusativas]: 

1. Nas sentenças acima, o sujeito é um argumento não controlador do estado de 

coisas que o verbo descreve. Assim, em (97a) os benefícios não têm o controle para diminuir 

nada e não é a porta que bate. 

2. Nas mesmas sentenças (97a, b), não estão explícitos os causadores da ação, 

mas se essas sentenças fossem enunciadas como (98a, b), abaixo, os sujeitos os benefícios, 

em (97a), e a porta, em (97b), seriam objeto direto de (98a) e (98b), respectivamente, ou seja, 

governo e alguém seriam os sujeitos causativos. Essa troca de função é chamada relação 

ergativa. 

 

(98) a. O governo diminuiu os benefícios. 

        b. Alguém bateu a porta. 

 

Os verbos inacusativos têm sido classificados de modos variados, tais como, 

verbos de forma ativa (afundar, aumentar, melhorar etc.), de forma reflexiva (concentrar-se, 

sujar-se, interessar-se etc.), verbos essencialmente reflexivos (suicidar-se, envergonhar-se 

etc.), verbos que denotam eventos com causa interna (crescer, nascer, florescer), verbos de 

aparição de entrada e saída de cena (aparecer, brotar, desaparecer, sumir). Entre as muitas 

classificações existentes na literatura resolvemos utilizar a de Silva (2001 apud CASTILHO, 

2010), a qual compreende três tipos de verbos inacusativos: 

- verbos de mudança de estado (aborrecer-se, crescer, acordar, afundar, 

aumentar, brotar, começar, congelar etc.); 

- verbos de movimento direcionado (avançar, cair, chegar, descer, entrar, 

escapar, fugir etc.). Esses verbos também organizam sentenças com dois argumentos, 

possibilidade em que foram considerados biargumentais oblíquos por Castilho (2010). 

- verbos de existência: (acontecer, aparecer, ocorrer, suceder etc.). 

3. A ordem de base das sentenças ergativas é [absolutivo-verbo], sendo que esta 

função ocupa o lugar habitualmente preenchido pelo objeto direto, como mostram os 

exemplos: 

 

(99) a. A porta bateu (de O vento bateu a porta). 

             b. Os combates cessaram (de Alguém fez cessar os combates). 

 

- Sentenças monoargumentais atributivas 
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Outro tipo de sentenças monoargumentais são as atributivas, que respondem à 

pergunta: “como é X?” (cf. LYONS, 1984), gramaticalizando a proposição-fonte “X está em 

Y” (cf. HEINE, CLAUDI E HÜNNEMEYER, 1991) . Essas sentenças qualificam o referente 

do argumento único ou o localizam no espaço: 

 

(100) a. O menino é alto. 

               b. O menino está doente. 

               c. O menino é de Araçatuba. 

               d. O menino está com a tia/ está na rua. 

 

Como os demais tipos de sentenças, as atributivas também têm propriedades, a 

saber: 

1. Os verbos ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer e poucos outros, 

conhecidos como verbos de ligação ou copulativos, são itens que preenchem o verbo. 

2. A estrutura sintagmática é [SNsujeito + V + SADj/SPpredicativo]. Segundo Castilho, 

a predicação está centrada ou no SADj92 ou no SP93 pós-verbais. A função do segundo 

sintagma é a de predicativo, nos termos da GT. 

3. Retirados os verbos dessas sentenças, elas se convertem em SNs: 

 

(101) a. menino alto 

               b. menino de Araçatuba 

               c. menino com a tia  

 

Conforme dissemos na metodologia, embora não tenham sido propostas por 

Castilho (2010), acrescentaremos, no nosso estudo, as sentenças monoargumentais 

inergativas/intransitivas, conforme os exemplos abaixo: 

 

 (102) a. No CERIS também trabalhava o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira. (SFF, 

vol. VI) 

b. (...) Sítio do Apicum / Iguaíba se perdeu / O resto dos cantadores / Sei lá o que 

aconteceu / Meu boi urrou / Tornou a urrar / A trincheira da Maioba / Vão ter 

que respeitar. (O lamento dos cantadores, Chagas) 

 

                                                           
92 Sintagma Adjetival. 
93 Sintagma Preposicional. 



131 

 

* Sentenças biargumentais  

 

As sentenças biargumentais podem ser de três tipos: transitivas diretas, 

transitivas indiretas e transitivas oblíquas. A representação sintagmática desse tipo de 

sentença é [SN1 + V + SN2/SP] e elas respondem à pergunta “o que X faz?”, na proposição-

fonte. 

 

- Sentenças transitivas diretas 

 

As sentenças transitivas diretas apresentam dois argumentos: um externo, sujeito, 

e um interno, objeto direto, o qual corresponde a um pronome acusativo: 

 

(103) Luis descobriu a pólvora 

 

Segundo Castilho, são quatro as propriedades das sentenças transitivas diretas: 

1. A estrutura sintagmática e funcional é [SN1sujeito + V + SN2objeto direto]. O verbo 

dessas sentenças é apassivável: 

 

(104) A pólvora foi descoberta por Luís.  

 

2. O SN sujeito, habitualmente, é [agentivo] e o objeto direto, habitualmente 

[paciente], proporcional a um pronome acusativo (105a), caso substitua um SN, ou 

proporcional a um pronome demonstrativo neutro (105b), caso substitua uma sentença: 

 

(105) a. Luís descobriu-a  

          b. Luis descobriu isto 

 

3. O objeto direto pode ser preenchido de quatro formas diferentes: por um SN de 

núcleo nominal (103), acima; por um SN de núcleo pronominal (106a); por uma sentença 

finitiva (106b); ou por uma sentença infinitiva (106c): 

 

(106) a. Hoje te peguei. 

               b. Luis descobriu que quer ser aviador 

               c. O mesmo governo afirma ser inócua a aprovação. 
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4. As estruturas causativas [SN + V + objeto direto] apresentam um SN sujeito 

[causador] e um objeto direto [agentivo, não paciente], como mostra o exemplo (107). Nessas 

sentenças, o objeto direto representa o participante que de fato é o agente das ações expressas 

pelo verbo: a velhinha subiu no ônibus. 

 

(107) O rapaz subiu a velhinha no ônibus. 

 

- Sentenças transitivas indiretas 

 

Sabemos que as sentenças transitivas indiretas trazem na sua constituição dois 

argumentos: um externo (sujeito) e um interno (objeto indireto), proporcional a um pronome 

dativo. Em (108), livro e aluno, respectivamente: 

 

 (108) O livro pertence ao aluno.  

 

Castilho elenca as seguintes propriedades dessas sentenças: 

1. A estrutura sintagmática e funcional pode ser assim representada: [SNsujeito + V 

+ SPobjeto indireto [beneficiário]] 

2. O verbo não é apassivável. 

3. O argumento interno é um objeto indireto dativo, proporcional ao pronome 

dativo lhe: 

 

(109) O livro pertence-lhe. 

 

- Sentenças transitivas oblíquas 

 

Essas sentenças exibem um argumento externo sujeito e um argumento interno 

oblíquo, cuja semelhança com o objeto indireto leva a GT a confundi-los: 

 

(110) a. Luís foi ao Peru/foi com Maria. 

               b. Luís veio do Peru/veio com Maria 

               c. Luís precisa de notas. 

               d. Luís gosta de peras. 

               e. Fulano falou assim/francamente/desse jeito. 

               f. A greve durou três meses. 

               g. O número de filiados baixou para trinta mil. 
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As propriedades descritas por Castilho para essas sentenças são: 

1. A estrutura sintagmática e funcional é assim constituída: [SNsujeito + V + 

SP/SNoblíquo]. 

2. O verbo não é apassivável e integra diversas classes semânticas, entre elas a de 

verbo de movimento. 

3. O complemento oblíquo pode manifestar-se como um complemento meio 

adverbial, comutando com um SPrep complementado por um advérbio dêitico locativo: 

 

(111) a. Luís foi lá. 

               b. Luis veio de lá. 

 

4. O complemento oblíquo comuta com Prep + ele/isso/lá, na dependência do 

respectivo referente nominal: 

 

(112) a. Luis veio com ela. 

               b. Luis precisa dela. 

               c. Caso se chegue a isso, abandonaremos o barco. 

               d. A greve durou isso. 

 

* Sentenças triargumentais 

 

As sentenças triargumentais são organizadas pelos bitransitivos, que selecionam 

um argumento externo e dois argumentos internos. A estrutura sintagmática e funcional é a 

seguinte: [SNagentivo + V + SNpaciente + SPalvo], conforme os exemplos abaixo: 

 

(113) a. Luís passou a bola ao seu companheiro. 

               b. Luis colocou as malas no carro. 

               c. Luis escreveu  ao amigo.  

 

5.1.2 A Transitividade verbal e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

Como dissemos no início deste item, a transitividade verbal é fator constante nas 

pesquisas sobre a ordem VS. 
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Na década de 80, Bittencourt (1980), fundamentada na teoria gerativo-

transformacional, defende que o sujeito é, na estrutura profunda (EP), o primeiro sintagma 

nominal da oração, posição estabelecida numa estrutura do tipo S       SN SV e que a 

colocação do sujeito após o verbo é opcional e pós-clítica. 

A autora analisa o ambiente sintático no qual a posposição do sujeito é processada 

e chega à conclusão de que estruturas com verbos intransitivos (114) e com verbos de ligação 

(115) aceitam a posposição:  

 

(114) a. O professor de História chegou. 

                    b. Chegou o professor de História. 

 

(115) a. O seu vestido de casamento está pronto. 

                    b. Está pronto o seu vestido de casamento. 

 

As estruturas com verbos transitivos e aquelas cujo objeto não se apresenta 

especificado na estrutura superficial (ES) parecem bloquear o sujeito pós-verbal, como 

mostram os exemplos (116) e (117), respectivamente: 

 

(116) a. Os garotos comeram o bolo de chocolate. 

                   b. *Comeram os garotos o bolo de chocolate. 

 

(117) a. Os garotos já comeram. 

          b. *Já comeram os garotos. 

 

Segundo Bittencourt, as estruturas que resultam do processo de passivização de 

expressões do tipo ser + particípio passado (adjetivo) são possíveis exceções à restrição dos 

verbos transitivos, o que corresponde à associação ao grupo dos verbos copulativos, que não 

impõe obstáculos à posposição, como vimos acima. 

Lira (1982), ao desenvolver suas pesquisas na perspectiva variacionista, para as 

quais utiliza dados da língua oral, observa, como Bittencourt, que os verbos intransitivos e de 

ligação são os que mais favorecem a ordenação VS – 21% e 8%, respectivamente – contra 

verbos transitivos – 1%. Esse percentual de verbos transitivos, embora baixíssimo, demonstra 

a raridade, mas não a impossibilidade de ocorrência da ordem VS.  
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Ainda com relação à baixa taxa de sujeito posposto com verbos transitivos, Lira 

atribui esse resultado à potencial ambiguidade estrutural e às dificuldades de identificação da 

função sintática do elemento posposto, já que o objeto não é exigido na superfície oracional, 

possibilitando a ocorrência de sujeito nulo, além de tanto o sujeito quanto o objeto poderem 

ser representados por alguns pronomes.  

Os casos de ordem VS, em língua oral e escrita, analisados por Pontes (1986) não 

se mostram diferentes daqueles apresentados pelas GTs, como por exemplo, orações 

infinitivas com verbos intransitivos ou passivos, orações dependentes de verbos causativos, 

sensitivos, permissivos, tais como deixar, mandar, ver, sentir, fazer, ouvir, orações 

independentes com verbos como existir, aparecer, ocorrer, entre outros casos.  

À percepção da significativa frequência de verbos intransitivos e os resultados 

semelhantes das pesquisas de Bittencourt e Lira, Pontes (1986) afirma que não desconsidera 

as regras gramaticais, mas reconhece que esses verbos são o que há de mais significativo na 

ordem VS. Isso não quer dizer que seja impossível haver construções transitivas com VS, mas 

que elas são raras e devem ser tratadas diferentemente da ocorrência da posposição do SN 

com verbo intransitivo. 

Pontes (1986) conclui sua pesquisa mostrando que é mais comum as sentenças na 

ordem VS ocorrerem com verbos intransitivos, especialmente os apresentativos ou 

existenciais, com sintagmas [– animado], [– definido] e portadores de informações novas, e 

que, por isso, põe em dúvida o status do sujeito que, geralmente, é o tópico da sentença. Para 

ela, existir sujeito e tópico concomitantemente na sentença pode atrapalhar a caracterização 

do sujeito pelo falante da língua, pois há construções onde são encontrados claramente o 

tópico, mas não o sujeito. 

Inegavelmente, o estudo de Pontes (1986), ao apontar alguns fatores importantes 

relacionados à ordem VS, contribuiu significativamente para uma mudança de perspectiva de 

análise ao retirá-la do nível da sentença e encaminhá-la para o nível do discurso. 

Especialmente quando argumenta que o falante, ao fazer uso de uma forma e não de outra – 

SV versus VS – indica que é porque elas são diferentes, isto é, a escolha corresponde a um 

significado diferente. 

 Estudando as construções de tópico (CT) no português coloquial do Brasil, com 

exemplos colhidos no uso real da língua, tendo como informantes representantes da classe 

culta de Belo Horizonte, pessoas de nível universitário, entre 25 e 30 anos, Pontes (1987) 

questiona a tradicional classificação da língua portuguesa como uma língua de sujeito-

predicado, demonstrando ser essa uma língua com proeminência de tópico e sujeito.  
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Entre outros fenômenos relacionados às CTs, ela observou a ocorrência 

simultânea da ordem VS com CT, isto é, a CT costuma ocorrer com a posposição do sujeito. 

Isso, habitualmente, leva a sentença a ficar parecendo do tipo sujeito – verbo – objeto (SVO), 

tal como mostra o exemplo da autora (p. 9):  

 

(118) A Sarinha tá nascendo dentes. 

 

Do mesmo modo que Bittencourt (1980), Lira (1982) e Pontes (1986), Pontes 

(1987), em A ordem VS em português: uma tentativa de explanação, conclui que a ordem VS 

“pode ocorrer nos ambientes em que não seria necessário recorrer à ordem SVO para 

distinguir sujeito de objeto, (...). Daí ela ser mais encontrada com verbos intransitivos” (p. 

149, itálico da autora). Essa é a primeira generalização a respeito da ordem VS a que chega a 

autora após examinar as várias regras que a GT indica para a colocação do sujeito no final da 

sentença. A segunda generalização que pode ser feita é que a ordem VS “ocorre em orações 

marcadas, ou seja, não-declarativas, ativas, afirmativas, neutras” (p. 151, itálico da autora). 

A terceira generalização diz que “a ordem VS costuma ser concomitante com a topicalização 

de algum elemento da S que não o sujeito: quando o predicativo, ou o objeto, ou o adjunto 

adverbial vai para a primeira posição da sentença, o sujeito vai para o final” (Idem). Pontes 

acrescenta que as sentenças interrogativas e relativas que começam com pronome não sujeito 

podem também ser consideradas como casos de topicalização. 

Numa explicação funcional para a ordem VS, Pontes (1987), seguindo a 

perspectiva funcionalista de Givón (1979), aponta que as orações nessa ordem seriam uma 

estratégia de descontinuidade discursiva, ou seja, a exceção (o marcado), na medida em que 

esse tipo de estrutura comumente apresenta como sujeito um constituinte novo, não 

mencionado anteriormente no texto. Já as orações na ordem SV seriam uma estratégia de 

continuidade discursiva, a norma (o não-marcado), tendo em vista que o sujeito é um 

constituinte partilhado no discurso e, por conseguinte, não considerado como novo. Essa 

posição funcionalista de caracterizar a ordem VS pela presença de um constituinte portador de 

informação nova também é assumida por outros autores, tais como Spano (2002, 2008), 

Cezario e Votre (2009) e Berlinck (1988, 1989).  

Numa explicação histórica para a ordem VS, Pontes (1987) analisa fontes 

históricas e a língua oral contemporânea e conclui que a ordem VS nas línguas românicas 

parece bem mais antiga do que a ordem SV. Para ela, a mudança de VS para SV estava 

completa já no português arcaico, ainda que pudesse haver alguma flutuação nessa época e os 
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clássicos tenham optado pela ordem VS, fixando-a na língua literária. Apesar da escassez de 

informações, a autora afirma que a ordem SV tem sido a norma da língua portuguesa desde os 

primórdios e que a ordem VS, provavelmente, tenha sido sempre a ordem marcada. No que 

diz respeito à língua oral, a transformação de VS para SV é mais evidente e se dá através de 

uma reanálise do tópico como sujeito e da frase como SVO, conforme o exemplo que segue: 

 

(119) a. O rádio estragou o ponteiro. 

          b. Estragou o ponteiro do rádio. 

 

Na letra (a), Pontes analisa que a sentença funciona como se o primeiro SN fosse 

sujeito, uma vez que há concordância, e o último fosse objeto. Semanticamente, “o rádio” não 

é agente, nem o verbo é de ação, nem o SN pós-verbal é paciente de nenhuma ação. Essa 

oração corresponde a outra, em que a ordem é VS: Estragou o ponteiro do rádio. 

Pelo exemplo de reanálise encontrado na língua oral contemporânea, dado acima, 

“a tendência para enquadrar as orações no padrão dominante SVO continua, o que mostra que 

a tensão VS/SV está viva na língua” (PONTES, 1987, p. 163). 

O estudo sociolinguístico de Berlinck (1988) tem como objetivos caracterizar a 

ordem V SN94 no interior do sistema linguístico do PB e estabelecer uma possível trajetória 

de mudança seguida pelo fenômeno ao longo de dois séculos. Para isso, ela utiliza três 

corpora, cada um de um momento histórico específico: o corpus do século XVIII (1750), o 

do século XIX (1850) e o corpus sincrônico (1987). 

Os resultados gerais de Berlinck mostram que a ordenação V SN ocorre com uma 

frequência de 42% para o corpus do séc. XVIII, 31% para o do séc. XIX e 21% para o corpus 

do séc. XX, indicando, então, a clara diminuição de posposição do SN na passagem de um 

período a outro. Isso exige levar em consideração, no processo de mudança, que a diminuição 

do uso de V SN significa aumento de uso da ordem SN V. 

Com relação à transitividade, como Lira (1982), Berlinck (1988) defende que a 

possibilidade de ocorrer ambiguidade de interpretação do SN com função de sujeito ou de 

objeto, quando se trata da ordem V SN com verbos transitivos, poderia explicar a baixa 

frequência de uso dessa ordem no corpus sincrônico (séc. XX), pois “verbos-predicadores 

com mais de um argumento são sempre os mais avessos a V SN, porque existe, nesses casos, 

                                                           
94 Segundo Berlinck (1988), a denominação V SN indica um dos recortes teóricos que assume ao tratar do 

fenômeno. Sendo assim, respeitando a posição da autora não utilizaremos o rótulo VS. 
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a possibilidade de que um SN posposto ao qual se deveria atribuir função-sujeito seja 

percebido como objeto” (p. 237). 

No seu estudo, os resultados mostram que a queda na frequência de V SN em 

contextos transitivos e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da ordem SN V, são motivados por 

alguns fenômenos, como por exemplo, a diminuição da produtividade do sistema pronominal 

do PB. No desenvolvimento de seus argumentos sobre a caracterização da construção V SN 

nessa língua, Berlinck cita as pesquisas de Omena (1978), Duarte (1986), Tarallo (1983) e 

Kato e Tarallo (no prelo), as quais apontam resultados semelhantes aos seus. 

Na década de 90, Andrade (1995)95 retoma os estudos de Berlinck (1988; 1989), 

mas delimita-os para mostrar que há maior tendência de uso de orações com verbos 

inacusativos nas construções VS do PB. Para isso, a autora forma um corpus de 

correspondências privadas e de peças de teatro, especialmente comédias, além de autos de 

inquéritos e relatos de viagem, tanto do PB quanto do Português Europeu (PE), abrangendo os 

séculos XVIII, XIX e XX, portanto um estudo diacrônico. Como fundamento teórico, ela 

lança mão das pesquisas de Burzio (1986) sobre a classe dos verbos intransitivos, a qual 

propõe não ser homogênea, mas heterogênea na estrutura, ou seja, nessa classe há verbos 

intransitivos e verbos inacusativos, conforme vimos anteriormente. 

Nessa discussão sobre a inacusatividade, a linguista trabalha com a ordem VS em 

estruturas monoargumentais, onde são classificados verbos intransitivos não-ergativos, 

intransitivo ergativos, construções com se-V, com verbos de movimento e copulares, e com 

estrutura pluriargumentais, ou seja, transitivas, e observa a tendência de uso de SV nas duas 

línguas. Os resultados da pesquisa indicam que a gradual diminuição da ordem VS não se 

limita somente ao PB, mas também atinge o PE, mesmo este apresentando maior 

sensibilidade à posposição, pois não se restringe a contextos monoargumentais, como 

mostram as diversas pesquisas sobre a ordem VS. Tanto é assim, que os resultados indicam 

18% de ocorrência da ordem VS para o PE e 13% para o PB, portanto, a ordem SV é 

predominante no total dos dados analisados. 

Para Andrade (1995), dependendo das características do SN e da relação 

estabelecida entre o verbo e o seu único argumento (estruturas monoargumentais), o sujeito 

posposto apresenta comportamentos diferenciados no PB e no PE. 

A pesquisa sincrônica de Coelho (2000) descreve e analisa, em dados reais de fala 

de Florianópolis-SC, a variação interna da ordem do DP em construções declarativas 

                                                           
95 O sobrenome Berlinck é usado nos estudos de 1988 e 1989; Andrade, no de 1995; e Andrade Berlinck, no 

estudo de 1997. 
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monoargumentais, tendo como base teórica a Sociolinguística Variacionista laboviana e o 

modelo de Princípios e Parâmetros, da TG. 

Os resultados da pesquisa indicam uma consonância entre a ordem V DP, a 

natureza do verbo e a natureza semântica do DP: 

 

quando   o   argumento   interno   de  um  verbo  inacusativo  é  marcado  por  traços  

[- definido] e [- específico] (ou DPs nus), diminui o número de ocorrências de 

ordem direta (DP V) e aumenta o número de ocorrências de ordem inversa (V DP), 

quando é marcado por traços [+ definido] e [+ específico], aumenta o número de 

sintagmas pré-verbais e diminui o número de sintagmas pós-verbais (COELHO, 

2000, p. 175). 

 

Afora isso, a autora chama a atenção para o fato de haver preferência na admissão 

de DPs pós-verbais, desde que eles também se realizem preferencialmente como Tema. Com 

relação aos verbos intransitivos, os resultados mostram que são contextos inibidores da ordem 

V DP, independentemente de restrições de natureza semântica. Tendo isso em vista, em 

hipótese alguma, podemos deixar de distinguir os verbos inacusativos e intransitivos (p. 

175)96. 

Kato (2000), estudando a ordem VS no PB, com base em diversos estudos 

empíricos, afirma que o verbo inacusativo é o único tipo que parece licenciar a ordem VS sem 

restrição, conforme os exemplos dados: 

 
(120) a. Chegou o trem. 

                   b. ? Telefonou o cliente. 

                   c. *Assinou uma carta o chefe do departamento. 

                   d. **Enviou uma carta a todos o presidente da associação. 

 

Em (120a) o verbo é inacusativo; em (120b) o verbo é inergativo, ocorrência essa 

considerada “residual”; em (120c, d) os verbos são transitivos, portanto, as sentenças são 

agramaticais, para a autora. 

Após a discussão dos pressupostos de várias pesquisas sobre o licenciamento da 

ordem VS em outras línguas, como por exemplo, o italiano e o PE, para desvendar o que 

chamou “o mistério do PB”, Kato (2000) constata que a mudança ocorrida no sistema 

pronominal, deixando de ser língua de sujeito nulo, “foi suficiente para coibir a inversão livre, 
                                                           
96 Vale ressaltar que esses são resultados do cruzamento entre os verbos intransitivos do tipo ACT e os verbos 

inacusativos do tipo GO [+ ação], STAY/APPEAR/GO [– ação] e BE existencial, e os demais grupos de fatores 

selecionados como importantes pelo VARBRUL, para a ocorrência da ordem VS, nos dados da autora.  
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seja com sujeito definido, seja com sujeito indefinido” (p. 122). Constata ainda que o padrão 

VS do PB, “sem concordância, é diferente das demais línguas de sujeito nulo justamente 

porque o PB perdeu essa propriedade” (Idem). Duarte (1993), assim como Kato, verifica que, 

graças às mudanças no sistema pronominal e às alterações provocadas no paradigma 

flexional, que se simplificou, o PB passa a preferir os sujeitos plenos, isto é, deixa de ser uma 

língua de sujeito nulo. 

Aliando a Sociolinguística Variacionista laboviana à Teoria dos Princípios e 

Parâmetros, Spano (2008) analisa a ocorrência da ordem VS em construções declarativas e 

interrogativas num corpus de escrita padrão veiculada nas imprensas brasileira (jornal O 

Globo) e portuguesa (jornal Expresso), nos anos de 2005 a 2008, tendo como objetivo 

principal indicar as semelhanças e diferenças entre o PB e o PE, para, então, comparar os 

resultados obtidos aos de outras pesquisas sobre a ordem em debate, inclusive a de Spano 

(2002). É também seu propósito examinar se há relação entre o sujeito nulo e inversão mais 

“livre” do sujeito, posto que, para ela, seria natural encontrar mais restrições à posposição do 

sujeito no PB, que se limita a contextos monoargumentais, do que no PE.  

Nos resultados iniciais da pesquisa, Spano verifica que as construções SV 

ocorrem com um pouco mais de frequência no PB (89%) do que no PE (87%). Já com a 

ordem VS o inverso acontece: o PE apresenta um percentual de 13% e o PB, 11%, ou seja, 

uma vantagem de apenas 2% para o PE. 

Dos fatores selecionados (tipo de construção verbal, estatuto informacional, 

definitude e extensão do SN sujeito, elemento à esquerda do verbo e gênero do discurso) que 

poderiam ser significativos para a marcação da ordem VS, apenas o tipo de construção verbal, 

(construções passivas sintéticas, verbos inacusativos prototípicos, verbos inergativos, 

construções copulativas, construções passivas analíticas e verbos transitivos) foi indicado pelo 

programa estatístico (VARBRUL) como o mais relevante, tanto para o PB como para o PE. 

A análise desse grupo de fatores revela que as construções monoargumentais 

propiciam a ordem VS em 80% dos casos para o PB e 82% para o PE, enquanto que as 

construções transitivas restringem essa ordem, podendo ser comprovado pelo percentual de 

apenas 4% para ambas as variedades de língua em estudo. Portanto, a conclusão de Spano 

(2008) vem ao encontro das de outros trabalhos, como por exemplo, os de Bittencourt (1980), 

Berlinck (1988; 1989), Andrade (1995) e Kato (2000). 
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5.1.3 A Transitividade verbal e a ordem VS nas toadas do Bumba-meu-boi e na 

Variedade de fala maranhense 

 

Considerando os resultados das pesquisas acima, a nossa hipótese para o fator 

Transitividade verbal nos dados do Bumba-meu-boi e nos da Variedade de fala maranhense é 

a de que os verbos monoargumentais favoreçam a ordenação VS. Para a análise, seguimos a 

perspectiva de Castilho (2010), conforme explicamos na Metodologia. 

Dos grupos selecionados como relevantes para a ocorrência da ordem VS, o da 

Transitividade verbal foi selecionado em primeiro lugar no processamento dos dados, como 

mostramos no quadro 2, exposto anteriormente.  Observemos a tabela 1, abaixo: 

 
  Tabela 1 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Transitividade verbal nas toadas  

                     do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala maranhense 
 

 Toadas do Bumba-meu-boi Variedade de fala maranhense 

Transitividade verbal Frequência P.R. Frequência P.R. 

Monoargumental ergativo existencial 

(existir) 

34/37 = 91% .98 41/43 = 95% .98 

Monoargumental ergativo de movimento 

direcionado (ir, vir, sair) 

32/61 = 52% .89 43/130 = 33% .89 

Monoargumental ergativo de existência 

(acontecer, surgir, ocorrer)  

5/24 = 20% .58 68/108 = 62% .86 

Monoargumental ergativo de mudança 

de estado (nascer, morrer, florescer) 

2/28 = 7% .14 32/100 = 32% .76 

Monoargumental inergativo/intransitivo 

(mentir, chorar, cantar) 

7/47 = 14% .39 25/143 = 17% .65 

Monoargumental atributivo (ser, estar, 

ficar) 

6/45 = 13% .35 10/148 = 6% .30 

Biargumental com 2 argumentos 

expressos (afirmar, negar, comer) 

6/116 = 5% .18 27/595 = 4% .24 

TOTAL 97/391 = 24% __ 269/1410 = 20% __ 

 

Sabemos pela literatura sobre a ordem VS (algumas delas comentadas 

anteriormente) que a posposição do sujeito é mais frequente, em primeiro lugar, com verbos 

monoargumentais; em seguida, com os verbos de ligação (ou copulativos); e, finalmente, com 

os verbos transitivos, considerado “caso residual” por Kato (2000). Um exemplo disso está 

nos nossos dados, pois, devido à pouquíssima ocorrência (ou mesmo ausência, como nos 

dados da Variedade de fala maranhense) de verbos triargumentais (121), transitivos oblíquos 

(122) e bitransitivos com 1 e 2 argumentos realizados (exemplos (123) e (124), 

respectivamente), tivemos que amalgamá-los sob um único rótulo, “bitransitivos com 2 
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argumentos expressos”, o interno e o externo, conforme alertamos no início deste capítulo. 

Vejamos os exemplos: 

 

(121)  Ele é campeão / Do folclore brasileiro / São João Batista me entregou esse 

guerreiro / Pra mim tomar conta / Porque sou fazendeiro (...) (Alô turista, 

Chico Coimbra). 

 

 (122)  Lembro também que meu avô comprou um carro e queria que meu pai o 

dirigisse, mas ele não gostava de dirigir (...) (SFF, vol. VI). 

 

(123)  Nesse dia / Quando o rádio anunciou / Se acabou Luis Danavó cantador / E a 

Maioba toda se cobriu de luto / No outro ano João Chiador tirou (Homenagem 

a Luis Danavó, João Chiador). 

 

(124)  Não, eles não tem igreja, eles fazem a missa, eles faziam, quando eu comecei, 

na igreja de São Jorge (...) (MCS, vol. I). 

 

Analisando a tabela 1, os resultados mostram que os verbos monoargumentais, na 

Variedade de fala maranhense, estão favorecendo a ordem VS.  

O primeiro ponto que nos chama a atenção são os resultados dos verbos 

monoargumentais existencial e ergativo de movimento direcionado, nas duas amostras, em 

termos de pesos relativos, conforme veremos a seguir, significando que o gênero discursivo, 

nesse caso, não exerce influência na motivação do uso da ordem VS.  

Entre os verbos monoargumentais classificados segundo a proposta de Castilho 

(2010), os que mais motivam a ordem VS são os existenciais, com pesos relativos de .98, nos 

dois corpora, portanto, um contexto altamente favorável à posposição do sujeito. Vejamos os 

exemplos abaixo: 

 

(125)  O boi de Morros veio pregar / Através de suas canções / A paz, justiça e o 

perdão / Não existe algo melhor, nem maior / Que possa ter dentro do coração 

(Touro da paz, José Carlos, Muniz Lobato). 

 

 (126)  A Irmandade dos Passos existe. Era só dos portugueses, de gente “granfa” 

(AAM, vol. II) 
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Os verbos monoargumentais ergativos de movimento direcionado também 

favorecem a ordem VS, com pesos relativos de .89, nos dois corpora. As frequências, 

entretanto, apresentam percentuais diferentes: 52% para o Bumba-meu-boi e 33% para a 

Variedade de fala maranhense. Esses resultados corroboram aqueles obtidos por Berlinck 

(1988, 1989), Spano (2000) e Coelho (2000), entre outras pesquisas. Observemos os 

exemplos que seguem: 

 

(127)  Primeiro ele apita lá longe, para guarnecer, chamar os brincantes através dos 

apitos. Quando chegou todo mundo, ele canta sua toada do guarnecer (...) 

(TJJP, vol. VI). 

 

 (128)  Hoje tem festa do gado / Vamo lá rapaziada / É só comemorar / Já chegou toda 

boiada / Veio também a vaquerada / Ouvir meu boi urrar. (Vaqueirada, Ruy 

Maranhão) 

 

A frequência de ordem VS com verbos monoargumentais de existência (exemplos 

de 129 a 132) é bastante diferente nas duas amostras: nas toadas do Bumba-meu-boi, alcança 

o percentual de 20% (5 em 24 dados); na Variedade de fala maranhense, o percentual triplica 

e chega a 62% (68 ocorrências em 108 dados). Os pesos relativos, por sua vez, também 

apresentam resultados bastante diferentes, ambos favorecendo a ordem VS, em menor ou 

maior escala: .58, para a primeira amostra e .86, para a segunda.   

Vejamos os exemplos desses verbos: 

 

(129) Quando Deus criou o mundo / Do quase nada a Terra surgiu / A natureza 

escureceu / de um sopro divino / O homem apareceu / Eras se passaram (...) 

(Alado na serpente, Chagas). 

 

(130) Nós fizemos isso uns dois domingos antes, depois da aleluia, nós organizamos 

lá, fizemos essa reunião, então foi o sorteio. (MCS, vol. I) 

 

(131) Meu pai era presidente de um time de futebol, lá em casa é que aconteciam as 

reuniões. Seu espírito de liderança era bastante acentuado (...) (HBM, vol. VII). 

 

(132)  Então precisava de uma pessoa pra ajudar ele, ele indo para o Rio, todo 

domingo a gente ia brincar, tocar caixa pra se divertir, a gente se reunia na 
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casa dele. Aí veio a ideia de D. Filomena, essa senhora: – “Vamo fazer uma 

festa” (...) (MCS, vol. I). 

 

Chamamos a atenção para os verbos em destaque nos exemplos (130) e (132). 

Neste, o verbo vir expressa mudança de estado sem deslocamento físico do argumento, 

afastando-se, desse modo, do seu sentido prototípico de movimento e passando a exprimir o 

sentido de surgir, ocorrer (Aí ocorreu/surgiu a ideia de D. Filomena); naquele exemplo, o 

verbo ir não foi usado no seu sentido literal, mas com o sentido de acontecer, ocorrer, 

suceder (ocorreu o sorteio; aconteceu o sorteio; sucedeu o sorteio). 

Como nos resultados do verbo anterior, também podemos verificar uma 

diferença com relação aos verbos monoargumentais ergativos de mudança de estado 

(exemplos (133), (134) e (135)): na Variedade de fala maranhense, foi o 4º fator a se mostrar 

significativo para VS, com peso relativo de .76 e frequência de 32% (32 ocorrências em 100 

dados); no Bumba-meu-boi, talvez devido à quantidade de dados (apenas 2 (7%)), o resultado 

não tenha favorecido a ocorrência de ordem VS, conforme indica o peso relativo de .14 (o 

menor de todo o grupo), contrariando, assim, outros resultados, como os de Spano (2002, 

2008) e Coelho (2000). Em (136) ilustramos um dos dados aos quais estamos nos referindo, 

observando, novamente, a mudança de sentido do verbo: acabar está sendo usado 

metaforicamente no sentido de morrer97: 

 

(133) Ele me mandava o dinheiro, eu comprava tudo. Até que morre o tesoureiro, 

João Joaquim da Silveira Teixeira. Era um farmacêutico que morava no Largo 

de Santo Antonio (...) (AAM, vol. II). 

 

(134) Nasceu uma espinha no pescoço dele e, quando foi cortar o cabelo, o barbeiro 

cortou o olhozinho, formou-se um atrás – antigamente, todo mundo chamava de 

“atrás” um tumor que a pessoa tivesse –, um abscessozinho (TJJP, vol. VI). 

 

(135) (...) O meio de transporte melhorou, pois antes tínhamos só caminhões pau-de-

arara que vinham pela manhã para ir à cidade e retornava às seis horas da tarde 

(...) (HBM, vol. VII). 

 

                                                           
97 Esses verbos monoargumentais que classificamos como de mudança de estado foram classificados por Duarte 

(2003) como inacusativos de mudança de estado devido a uma causa interna, como por exemplo, crescer, nascer, 

morrer, florescer. 
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(136) No dia cinco de fevereiro / Completou trinta e nove anos / Que o Canário Belga 

Deus levou / Cantava lá no galho da mangueira / Era a alegria daquele lugar / 

Nesse dia quando o rádio anunciou / Se acabou Luis Danavó cantador / E a 

Maioba toda se cobriu de luto / No outro ano João Chiador tirou (Homenagem a 

Luis Danavó, João Chiador). 

 

Ainda propiciando a marcação da ordem VS estão os verbos monoargumentais 

inergativos/intransitivos na Variedade de fala maranhense, com peso relativo de .65, o que 

confirma os resultados da literatura revisitada na seção 5.1.2, tais como Pontes (1986, 1987), 

Berlinck (1988), Andrade (1995) e Kato (2000). Em contrapartida, o peso relativo de .39 para 

as toadas do Bumba-meu-boi está muito mais propenso ao favorecimento da ordem SV.  

 Vejamos os exemplos que seguem, com verbos monorgumentais 

inergativos/intransitivos: 

 

(137) Aí eu fico tão feliz, mais tão feliz / Que eu começo a cantar / Ê lê ô, aí dança 

meu boi / Eu fico com ele até o sol raiá / São tantas as estrelas lá no céu/ Mas 

tantas que ninguém pode contar (...) (Rainha das estrelas, Donato) 

 

(138) (...) o Diretor do colégio telefonava – meu pai se chamava Manoel, mas todo 

mundo o conhecia como Nhozinho Jansen – : “Seu Nhozinho, olhe, o menino 

fugiu do colégio.” Quando papai ia procurá-lo, ele estava em cima da casa, na 

parte mais alta, empinando papagaio. (TJJP, vol. VI)  

 

Do grupo Transitividade verbal, em análise, os verbos atributivos (139) são os que 

estão com os resultados equilibrados, para os dois corpora, quanto ao fato de desfavorecerem 

a ordem VS, com pesos relativos de .35 para o Bumba-meu-boi, e .30 para a Variedade de fala 

maranhense.  

 

(139) Lá vai Boi da Maioba / A minha trincheira está formada / Na sombra da noite / 

Ou na luz do dia / O meu touro é brabo / E eu dou show de cantoria (Na sombra 

da noite, Chagas). 

 

Pesquisas que incluíram a análise das orações com verbos copulativos – um tipo 

de construção inacusativa – atestam que essas orações ocorrem, preferencialmente, na ordem 

SV, o que é confirmado pelos nossos resultados e pelos de  Spano (2008), em que mais de 
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90% das orações, tanto no PB como no PE, estavam nessa ordem, ao passo que as orações na 

ordem VS só ocorreram em alguns poucos casos, senão raros, segundo a autora, como, por 

exemplo, nas configurações VXS, a mais comum nos dados do PB (7 dos 10 casos) e XVS (2 

dados). Vejamos abaixo um de seus exemplos: 

 

(140) Para afastar a hipótese de uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro; durante a 

realização dos jogos Pan-Americanos, está em curso uma operação integrada 

entre governos federal e estadual e a prefeitura (SPANO, 2008, p. 148, 

sublinhado da autora). 

 

Quanto à natureza informacional de VXS, Spano verifica que o sujeito dessas 

construções, conforme o exemplo acima, ao ocupar a posição final da sentença sem estar 

deslocado, constitui o foco da sentença. A análise qualitativa dos resultados também expõe 

que o SN dessa construção é marcado pelos traços [– definido] e [novo] e traz um constituinte 

à esquerda do verbo.  

Voltando aos nossos resultados, os verbos biargumentais com 2 argumentos 

expressos são contextos que também desfavorecem a ordem VS, tanto nos dados do Bumba-

boi quanto nos da Variedade de fala maranhense, conforme os pesos relativos de .18 e .24, 

respectivamente. Esse contexto desfavorece a ordem VS, devido ao risco de haver 

ambiguidades, uma vez que haveria depois do verbo um SN sujeito e um SN objeto, conforme 

afirmam Berlinck (1988), Kato (2000) e Coelho (2000), entre outros(as) estudiosos(as) sobre 

a temática. 

Após a revisão bibliográfica sobre a ordem VS e a nossa análise dos resultados 

dispostos na tabela 1, temos a confirmação da hipótese levantada de que a transitividade 

verbal é um fator relevante para a marcação da ordem VS e, mais especificamente, se o verbo 

for monoargumental de existência. Tanto é assim que, como mostramos no quadro 2, esse 

grupo foi selecionado em 1º lugar, para os dois corpora. Os resultados também confirmam 

que os verbos biargumentais com os 2 argumentos realizados desfavorecem a ordem VS, na 

mesma medida que propiciam a ordem SV.  
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5.2 O Status informacional do sujeito 

 

O status informacional das expressões linguísticas, geralmente, se associa aos 

conceitos de informação dada (ou velha), aquela que pode ser recuperada no cotexto ou no 

contexto situacional, e informação nova, aquela que, frequentemente, mas não 

necessariamente, não foi mencionada no discurso precedente, não sendo, portanto, 

recuperável, como ocorre com a informação dada. 

Diversos autores, a exemplo de Prince (1981) e Chafe (1984), têm abordado a 

questão da informação, especialmente a partir da classificação semântica e da codificação dos 

referentes no discurso, demonstrando que o modo como um referente é mostrado no discurso 

é determinado por fatores de natureza semântico-pragmática. Vale mencionar que, para Lyons 

(1979b), a referência tem a ver com a relação existente entre as expressões linguísticas e o que 

essas expressões representam no mundo ou no universo discursivo98. 

Embora a abordagem de Prince tenha sido anterior, iniciaremos a exposição sobre 

o status informacional do sujeito com a abordagem de Chafe. 

 

5.2.1 O Status informacional, segundo Chafe (1984) 

 

Chafe (1984) aborda a questão da informação por um viés cognitivo, isto é, para 

ele, a consciência é fundamental para a distinção da informação dada, a qual o falante crê 

estar na consciência do ouvinte ao ser enunciada, e da informação nova, aquela que o falante 

crê estar introduzindo na consciência do ouvinte por meio do que fala. Considerando as várias 

formas de uso e interpretações equivocadas de conceitos como informação dada/nova, tópico/ 

comentário, tema/rema, Chafe os substitui pelos termos ativado, não-ativado e acrescenta, 

ainda, um terceiro conceito intermediário: o semi-ativo ou informação acessível. 

                                                           
98 Em Linguística, são distinguidos o conhecimento do mundo do conhecimento da língua, uma vez que o 

conceito extralinguístico de referência se opõe ao conceito intralinguístico de sentido, uma propriedade que 

deriva das relações de significação entre os itens lexicais e as sentenças. Lyons (1979b) diferencia os conceitos 

de referência, sentido/significado e denotação. Para ele, o significado é potencialmente informativo. Para que 

duas expressões sejam sinônimas, têm que ter o mesmo sentido. O sentido depende diretamente do significado 

descritivo dos enunciados. Duas ou mais expressões são sinônimas se, e somente se, puderem ser substituídas 

uma à outra sem afetar o seu significado descritivo. Tanto os lexemas como as expressões têm sentido (e 

denotação), mas só as expressões, uma parte delas, têm referência. A denotação, tal como o sentido, é uma 

relação aplicável aos lexemas, independe de enunciações particulares, enquanto que a referência de uma 

expressão depende do contexto. 
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De acordo com Chafe, a mente do falante acumula muitas informações e 

conhecimentos, mas apenas uma pequena parte é ativada em um determinado momento, o que 

significa dizer que temos a capacidade limitada de ativar informações, devido ao fato de a 

memória de curto prazo acumular pouca informação, as quais vão sendo verbalizadas em 

porções, expressas em unidades entonanciais99, que estão ativas na consciência. Assim, essas 

unidades codificam ideias, conceitos, peças de informações, termos que se referem a objetos, 

eventos e propriedades100 representados mentalmente e especificam processos que 

transcorrem na mente do falante ao se comunicar oralmente. 

As ideias, conceitos e peças de informação podem estar em um dos três estados de 

ativação propostos por Chafe: ativos, que estão no foco de consciência do falante e, por isso, 

são conceitos de fácil acesso; semi-ativos, aqueles presentes na consciência periférica do 

falante, como alguma coisa que já esteve focalizado, mas que, no decorrer do discurso, 

afastou-se por um determinado tempo; e os inativos, conceitos situados na memória de longo 

prazo, portanto, fora do foco e da periferia da consciência. 

Os conceitos não estão fixos em um único estado de ativação, ou seja, eles mudam 

continuamente, dada a capacidade limitada da consciência focal. Assim, os conceitos semi-

ativos e os inativos podem se tornar ativos e os ativos podem mudar para semi-ativos, o que 

implica o gasto de um determinado tempo na passagem de um estado a outro: os conceitos 

semi-ativos, por exemplo, passam mais rapidamente para o estado ativo do que o inativo, já 

que este está na memória de longo prazo e aquele na consciência periférica. 

Os termos ativo, semi-ativo e inativo, os quais se referem, como vimos, ao estado 

dos conceitos na consciência do falante, correspondem ao status informacional desses 

conceitos: 

- os conceitos ativos na consciência do falante, que estão no foco de sua 

consciência, quer por apresentarem a codificação linguística do falante/ouvinte quer por terem 

sido mencionados anteriormente no discurso, e que o falante julga também estarem ativos na 

consciência do ouvinte, são considerados informações dadas (velhas). Logo, esses conceitos 

dados, podem ser pronunciados mais atenuadamente (átonas) e serem codificados como 

pronomes; 

                                                           
99 As unidades entonanciais caracterizam-se por constituir uma sequência de palavras reunidas em um único e 

coerente contorno entonancial, muitas vezes precedido por pausa que sinaliza final de cláusula, de sentença ou 

de sintagma. São essas unidades que fazem avançar o fluxo informacional no discurso.  
100 Os objetos, eventos e propriedades referem-se, respectivamente, a SNs, SVs e SAs, todos rotulados por Chafe 

(1984) como conceitos. 
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- os conceitos previamente ativos, antes de se tornarem inativos, podem 

permanecer por um determinado tempo na memória periférica, permanecerem no estado semi-

ativo, que corresponde a informação acessível. Essa informação acessível inclui também 

conceitos que pertencem ao conjunto de expectativas associadas aos esquemas cognitivos. 

- os conceitos inativos, por sua vez, não foram ativados nem pelo discurso 

precedente, nem pela presença de um referente no contexto da situação e nem pela evocação 

de um esquema cognitivo. Desse modo, eles correspondem à informação nova, que requer 

maior esforço mental para ser ativada. Possivelmente, esse processo ocorre durante as pausas 

iniciais da fala, que parecem motivar o falante a ativar uma oração nova por vez. 

Outro tema que vale comentar dos postulados de Chafe, e que tem a ver com esse 

último tópico, é a ordem dos constituintes no discurso oral. Para ele, existem duas restrições 

relativas à distribuição da informação na fala: a primeira, a restrição uma informação nova de 

cada vez, determina que uma unidade entonancial não carregue duas ou mais peças de 

informações novas de cada vez, embora possam, adicionalmente, codificar informação dada 

ou acessível; a segunda, a restrição do sujeito leve, estabelece que a informação codificada 

pelo sujeito seja dada ou acessível. 

Como podemos perceber, Chafe parte de processos cognitivos dos estados de 

ativação para a codificação da informação compartilhada ou supostamente compartilhada pelo 

falante e ouvinte. Dessa maneira, o falante comunica-se com o objetivo de informar o ouvinte 

a respeito de alguma coisa existente no seu mundo interior, no mundo exterior ou ainda para 

fins de manipulação. 

 

5.2.2 O Status informacional, segundo Prince (1981) 

 

Prince (1981) empreendeu o primeiro esforço para formular um modelo de 

discurso em que o grau de conhecimento compartilhado exerce um papel fundamental 

(FURTADO DA CUNHA, COSTA E CEZARIO, 2003). Em seu estudo, a autora opta pela 

perspectiva textual, baseando sua tipologia sobre a história discursiva dos referentes (ou 

entidades). 

Na perspectiva adotada pela autora, dois conceitos são essenciais: o de discurso e 

o de entidade: 
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(...) um texto é um conjunto de instruções de um falante para um ouvinte sobre a 

maneira como construir um modelo discursivo particular. O modelo compreende 

entidades, atributos e relações entre as entidades. Uma entidade é um objeto do 

modelo de discurso (...); ela pode representar um indivíduo (existente ou não no 

mundo real), uma classe de indivíduos, um exemplar, uma substância, um conceito, 

etc. Seguindo Webber (1978), as entidades podem ser pensadas como ganchos onde 

se dependuram atributos101 (PRINCE, 1981, p. 235). 

 

Sendo assim, podemos compreender que as entidades do discurso, que têm 

representação bastante ampla, estão necessariamente associadas a um referente. 

A terminologia adotada por Prince para classificar as entidades do discurso, 

conforme o status informacional substitui a distinção dual dado/novo e apresenta uma 

tripartição: entidades novas, evocadas e inferíveis. 

As entidades novas (new) são aquelas que o falante supõe estar introduzindo pela 

primeira vez no discurso. Elas podem ser totalmente novas (brand-new), quando não há 

familiaridade102 por parte do ouvinte/leitor e ele precisa criá-las, e disponíveis (ou não usadas/ 

unused), quando o falante supõe que a informação faça parte do arquivo de ideias do ouvinte, 

bastando a ele ativá-la e disponibilizá-la. As entidades totalmente novas subdividem-se em 

ancoradas (anchored), quando o SN que a representa faz referência (âncora) a outro SN já 

mencionado no texto, e não-ancoradas (unanchored), quando essa referência de um SN ao 

outro SN não existe. 

As entidades evocadas (evoked) são aquelas que nos remetem a um SN 

mencionado anteriormente, sendo, então, uma informação velha para o ouvinte/leitor. Essas 

entidades podem ser textualmente evocadas (textually evoked), quando já foram citadas 

anteriormente no discurso, podendo ser recuperadas no cotexto, e situacionalmente evocadas 

(situationally evoked), caracterizadas por codificarem os referentes que se encontram 

presentes no contexto da situação, sejam eles os participantes do discurso ou quaisquer outras 

características que se destaquem no contexto situacional. 

                                                           
101 (…) a TEXT is a set of instructions from a speaker to a hearer on how to construct a particular 

DISCOURSE-MODEL. The model will contain DISCOURSE ENTITIES, ATTRIBUTES, and LINKS between 

entities. A discourse entity is a discourse-model object (…); it may represent an individual (existent in the real 

world or not), a class of individuals, an exemplar, a substance, a concept, etc. Following Webber (1978), entities 

may be thought of as hooks on which to hang attributes. 
102 Prince (1981) fala de familiaridade assumida em substituição ao conceito de conhecimento partilhado, isto é, 

familiaridade assumida é o que o falante supõe ser “familiar”, conhecido ou que possa ser inferido pelo ouvinte 

numa interação. O esquema abaixo, adaptado de Koch e Travaglia (1995), mostra a escala de familiaridade 

proposta por Prince: 
 

    Evocado textualmente                                                    Inferível          Totalmente novo       Totalmente  

                                                   Não usado > Inferível  >  contenedor  >  ancorado              >   novo  

    Evocado situacionalmente 

 

          + Familiar                                                                                                                    – Familiar 
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As entidades inferíveis (inferrable) ocorrem em SNs cujo referente o falante 

pressupõe que o ouvinte/leitor possa identificar por meio da lógica ou do raciocínio plausível, 

de outros SNs já mencionados no discurso, não importando o status da menção inicial. As 

entidades inferíveis podem ser inferíveis contenedoras (ou incluidoras/containing inferrable), 

que são representadas por um SN contido no SN que representa a entidade classificada como 

inferível incluidora; e inferíveis não-contenedoras (ou não-incluidoras/noncontaining 

inferrable), que podem ser deduzidas do texto, a partir de outras entidades evocadas ou 

inferíveis (dedutíveis de frames). 

A representação abaixo resume as categorias de Prince para o status 

informacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após essa exposição, percebemos que Prince se vale de critérios textuais das 

entidades do discurso para classificar a informação veiculada. 

Assim como Chafe (1981), Prince também fala sobre as restrições que atuam a 

nível da distribuição linear da informação e que impedem a ocorrência de entidades novas na 

primeira posição de um enunciado. As sentenças clivadas103, as construções existenciais e os 

deslocamentos de constituintes à esquerda se enquadrariam nessa restrição. Essas 

considerações, tenham a forma de princípios ou de restrições, têm um ponto de vista em 

comum: o de que a informação dada venha antes da informação nova e que a distribuição traz 

repercussões para a sintaxe. 

 

 

 

                                                           
103 De acordo com Braga (1995, p. 287), “as sentenças clivadas constituem uma estratégia de focalização 

recorrente no português do Brasil. Elas se caracterizam formalmente pela presença do verbo ser e/ou pronome 

relativo QU”.  

 Novas completamente novas ancoradas 

não-ancoradas 

  não usadas (disponíveis) 

Entidades evocadas textualmente evocadas 

  situacionalmente evocadas 

 inferíveis contenedoras (incluidoras)  

  não-contenedoras (não-incluidoras) 
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5.2.3 O Status informacional e a posição do sujeito nas pesquisas linguísticas 

 

O status informacional é apontado por diversas pesquisas como fator que licencia 

a ordem VS (cf. LIRA, 1982; PONTES, 1986; BERLINCK, 1988; ANDRADE BERLINCK, 

1997; SPANO, 2008; SANTOS, 2008; FREITAS, 2011, entre outras). 

De acordo com Lira (1982, p. 182), “a posição do sujeito é uma estratégia que o 

falante tem para introduzir novos referentes no discurso”. Dos diversos fatores analisados pela 

autora, está o status informacional. Ela verificou se o sujeito referente era dado e, além disso, 

se o sujeito posposto mantinha o mesmo status informacional. Os resultados indicaram que o 

sujeito novo era o mais relevante para a posposição, atingindo a probabilidade de .73 de 

ocorrência.  

Em Berlinck (1988), o status informacional foi o primeiro grupo selecionado, em 

grau de importância, para a realização da ordem VS no século XVIII. Segundo a autora: 

 

No momento 1 (século XVIII) é uma função discursiva do SN – seu status 

informacional – que possui o maior peso na determinação de seu posicionamento 

relativamente ao verbo. Quanto maior for o grau de ‘novidade’ do referente do SN, 

maior será a probabilidade de que ele ocorra posposto ao verbo, e vice-versa. No 

intervalo de dois séculos, um fator de natureza formal – o tipo de verbo predicador – 

gradualmente se fortalece e acaba por assumir (...) o papel central na definição da 

ordem (p. 223). 

 

Conforme a pesquisadora, os dados mostram que o fenômeno da ordem era, antes, 

de orientação funcional, passando a ser de orientação formal. 

Andrade Berlinck (1997) questiona a relação entre a posição pré-verbal e a 

informação dada e a posição pós-verbal e informação nova, isto é, contextos em que a 

posposição de sujeito teria por função essencial apresentar novos referentes ao discurso. 

A proposta da autora reforça as conclusões a que chegaram Votre e Naro (1986) 

os quais, analisando a variedade falada do PB, dizem não ser o valor apresentativo, 

frequentemente associado à ordem VS, a explicação para a ocorrência da posposição do 

sujeito. Mas a autora alerta para o fato de haver alguns aspectos analisados que diferenciam a 

sua pesquisa da dos autores citados, como por exemplo, a ampliação do espectro de fontes 

linguísticas para aprofundar a associação da variação SV/VS e o estatuto informacional do 

SN, e a posição do sujeito posposto, esta não podendo ser ignorada desde as pesquisas de 

Tarallo & Kato, sobre o caráter heterogêneo da posição, acrescenta ela no seu texto. 
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O que Andrade Berlinck (1997) defende, em primeiro lugar, é o fato de o sujeito 

posposto poder ocupar três posições básicas conforme as configurações VSX, VXS e VX # 

S104, respectivas aos exemplos (141), (142) e (143), fornecidos pela autora, as quais resultam 

de “um exame do estatuto informacional do SN-sujeito e de seu valor discursivo” (p. 64): 

 

(141) Seria isso impossível... 

 

(142) Tem muito dessa magia a admiração dêsses rapazes (...) 

 

(143) Tem 22 anos o meu Jesus, (...) 

 

Para a autora, existe uma associação entre a configuração oracional do sujeito 

posposto difundindo informação dada e a distância desse sujeito em relação à sua menção 

anterior. 

Das configurações acima, os casos de VSX predominam sobre os casos de VXS, 

tanto no PB como no PE. No PB, nos casos de VSX, o S é mencionado no contexto imediato 

próximo, o que corresponde à distância de 1 a 5 orações entre o sujeito analisado e a sua 

menção anterior. Já para o PE, os resultados mostram que os sujeitos com menções anteriores 

estão numa distância relativamente maiores. 

Os resultados mostram que, nos três períodos de tempo analisados, nas duas 

amostras, “o sujeito da configuração VSX é tipicamente dado no contexto precedente 

imediato” (ANDRADE BERLINCK, 1997, p. 67). Essa correlação constitui uma 

característica geral da ordenação de constituintes em português. A configuração VXS, por seu 

turno, não apresenta um padrão consistente de distribuição e a configuração VX # S só ocorre 

em contexto anterior próximo. 

Considerando essas três configurações, a autora questiona se seria possível achar 

algum princípio geral implícito a essas três possibilidades. 

Com base no Princípio da Cooperação de Grice (1975), Andrade Berlinck (1997, 

p. 72) considera que 

 

a expressão de uma informação ‘nova’ constitui uma condição necessária para o 

sucesso do ato comunicativo. Por outro lado, a expressão do elemento ‘conhecido’ 

                                                           
104 O símbolo # é utilizado pela autora para indicar o limite do domínio da frase. Portanto, na configuração               

VX # S, o S está fora desse domínio, mas associado a ele. 
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serve de base de sustentação para o elemento novo, na medida em que indica para 

que ‘arquivos’ de sua memória o interlocutor deve dirigir esse último elemento. 

 

Voltando aos exemplos acima, temos que em (142) o sujeito é foco da sentença; 

em (143) é tópico; já em (141) o sujeito nem é tópico nem foco, mas sim comentário (em 

oposição a tópico). 

Os elementos que constituem o comentário são regidos pelo Princípio de 

equilíbrio da informação105, segundo o qual “o último elemento da frase é o mais ‘pesado’ do 

ponto de vista da informação, quer ele seja o sujeito ou um complemento” (p. 73), como 

mostra o seguinte exemplo da autora (itálico e grifo dela): 

 

(144) Recebi também o cartão que você me mandou no outro dia. Quando eu tinha 

saúde mental, ou tinha mocidade, nem sei! eu sempre fui muito sensível a êsses 

artiguetes efusivos de admiração com que os rapazes, na verdade, mais exercem 

a glória de ser do que nos compreendem. Mas ultimamente dei pra me comover 

com essas manifestações felizes. É generoso, é abastança, é força da vida, é 

mocidade, é principalmente mágico. Talvez nada exista de mais sublimemente 

trágico nas relações do homem para com a Divindade do que êsse rito da magia 

como (sic) que o homem constrange o Deus e O obriga a praticar o que o 

homem quer. Tem muito dessa magia a admiração dêsses rapazes e no rito dos 

seus escritos explosivos êles nos convertem muito à sua imagem e semelhança. 

 

Segundo Andrade Berlinck (p. 73), os dois elementos pospostos ao verbo foram 

dados anteriormente, mas a menção do complemento dessa magia está mais próxima da 

oração em questão do que a menção anterior de a admiração dêsses rapazes, por isso, então, o 

complemento dessa magia é mais previsível que a admiração dêsses rapazes, aparecendo 

anteposto a este na ordenação linear da oração. 

A oração destacada no exemplo (144), acima, apresenta a configuração VXS e o 

sujeito apresenta as seguintes características: a) é dado textualmente; b) está a uma distância 

de 15 orações da sua menção anterior; c) não é expresso através de pronome, mas de SN 

                                                           
105 Para expressar o Princípio de equilíbrio da informação, a autora engendra uma “fórmula” que define “a ordem 

relativa dos componentes do comentário (...) a partir do papel que os elementos desempenham no discurso em 

termos informacionais” (ANDRADE BERLINCK, 1997, p. 74, itálico da autora). Desse modo teríamos:  
 

                          [V – elementos relativamente – (....) – elemento relativamente] 

                                           + previsível              – previsível  
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pleno; d) tem uma carga informativa maior do que outros dados com os quais o exemplo foi 

comparado. 

Para a pesquisadora, a distância entre o sujeito em análise e a(s) sua(as) 

menção(ões) anteriores é um fator expressivo na determinação desse conteúdo: “quanto mais 

distante estiver de sua menção anterior, menos previsível será o referente e maior a 

necessidade de expressá-lo por meio de um sintagma nominal pleno, a fim de que possa ser 

recuperado” (p. 70-71). Os dados comprovam que o inverso também é verdadeiro 

considerando essas correlações: “quanto mais próximo de sua menção precedente, mais 

previsível é o referente. Sendo facilmente recuperável, ele pode ser expresso (quando o for) 

através de pronomes ou expressões nominais anafóricas” (p. 70). Ela salienta que o valor 

desse elemento, geralmente, não é focal, assim, quando posposto, aparece entre o verbo e um 

complemento.    

A autora destaca que, ao alargar a análise da posposição do sujeito a outra 

variedade do português (PB versus PE) e a outros momentos históricos, aumentaram as 

possibilidades de observação de fatos que não ocorrem frequentemente no português 

moderno, e isso lhe possibilitou uma melhor compreensão do fenômeno. De acordo com 

Andrade Berlinck (1997, p. 75), empreender uma viagem de ida e volta ao passado é relevante 

“para verificar o que há de próprio a cada momento e aquilo que pode ser considerado 

característica geral da língua”. 

O estudo diacrônico de Santos (2008) tem como motivação investigar de que 

forma a mudança rumo ao preenchimento do sujeito pronominal repercute na ordem VS em 

contextos linguísticos inacusativos, considerando que a inversão sujeito/verbo é uma das 

propriedades do Parâmetro do Sujeito Nulo. 

Como corpus da pesquisa, a autora utiliza peças teatrais populares, escritas no Rio 

de Janeiro, por diferentes autores, durante os séculos XIX e XX, as quais foram divididas em 

sete períodos de tempo: período I (1838-1860), período II (1862-1883), período III (1918-

1922), período IV (1937-1939), período V (1949-1955), período VI (1975-1979) e período 

VII (1989-1992). O seu objetivo principal é a observação diacrônica do comportamento da 

ordem VS resultante da mudança paramétrica verificada. Para tanto, ela busca no Parâmetro 

do Sujeito Nulo (Teoria Gerativa) e na Teoria da Variação e Mudança Linguística, a 

fundamentação para as suas análises. A proposta de Duarte (1993), cuja hipótese é a da 
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simplificação da morfologia verbal106, também é base para comprovar as hipóteses levantadas 

por Santos (2008). 

Entre os fatores selecionados pelo VARBRUL, tendo como valor de aplicação a 

ordem VS com verbos inacusativos, o status informacional do referente novo foi o que mais 

significativamente a favoreceu, principalmente nos períodos III e VII, com pesos relativos de 

.67 e .74, respectivamente; já o referente evocado (dado) desfavoreceu a ordem VS em seis 

períodos, com pesos relativos bem distantes dos novos, alcançando, por exemplo, (.21) no 

período III e (.16), no período VII. Apenas no período II, os referentes novos ficaram com 

peso relativo menor (.46) do que os evocados (.55). 

A predominância de referentes novos como favorecedores da ordem VS na 

pesquisa de Santos, confirma os resultados obtidos pelas pesquisas citadas anteriormente, tais 

como as Berlinck (1988) e Andrade Berlinck (1997). 

A pesquisa de Freitas (2011) fundamenta-se nos pressupostos teóricos 

funcionalistas, para a verificação da distribuição da carga informacional na ordem VS, que 

tenderiam, segundo essa linha teórica, a veicular o SN sujeito [+ Focal] no PB; e formalistas, 

sobre a questão da inacusatividade, os quais defendem haver uma forte tendência de ocupação 

da posição X, por um sujeito não referencial ou um SAdv107, na construção XVS em línguas 

de sujeito obrigatório. De acordo com o autor, quando a questão é a transferência linguística 

L1-L2, essa associação é viável pelo fato de não podermos enfatizar as perspectivas sintático-

estruturais em detrimento da competência comunicativa dos estudantes, e, menos ainda, 

desconsiderar as restrições e exigências sintáticas, as quais surgem no estudo de uma L2. 
                                                           
106 Duarte (1993) evidencia uma modificação nas características de língua pro-drop apresentadas pelo PB, antes 

de 1937, devido à redução no quadro das desinências verbais, conforme podemos verificar na tabela 

disponibilizada pela autora (p. 109): 
                              

Pessoa                Núm. Paradigma 1 Paradigma 2 Paradigma 3 

1ª  sing. cant-o  cant-o   cant-o 

2ª direta  sing. canta-s  _____  _____ 

2ª indireta  sing. canta-0  canta-0  canta-0 

3ª  sing.  canta-0  canta-0  canta-0 

1ª  plur. canta-mos canta-mos canta-mos 

2ª direta  plur. canta-is  _____  _____ 

2ª indireta plur. canta-m  canta-m  canta-m 

3ª  plur. canta-m  canta-m       canta-m     

    No paradigma de Duarte, as flexões passam de seis para apenas três pessoas, no paradigma 3, o que traz 

complicações para a identificação do sujeito, já que houve perda dos traços morfológicos.  

    Um exemplo disso são as frases representadas abaixo:  

         a. Ele fala muito alto 

b. Fala muito alto 

    Na frase (a), o sujeito está representado foneticamente (Ele); na frase (b), não. Nesta, de acordo com o 

paradigma flexional do PB, previsto pela GT, a pessoa que fala seria identificada pelo morfema indicativo de 

número/pessoa (-a), isto é, 3ª pessoa do singular; mas pelo paradigma de Duarte, o verbo poderia estar se 

referindo a qualquer pessoa, com exceção da 1ª pessoa do singular e da 3ª pessoa do plural. 
107 Sintagma Adverbial. 
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Freitas tem por objetivo descrever e analisar possíveis fatores discursivos e 

sintáticos referentes ao uso da ordem (X)VS, ou seja, estruturas inacusativas em EL2, em 

textos produzidos por alunos do 5º período do curso de Letras, habilitação português/inglês, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Segundo os resultados do autor para o status informacional, a estrutura SV é mais 

usada para a transmissão da informação dada, ao passo que a (X)VS veicula informação [+ 

Focal]. Esse procedimento mostra que uma estratégia sintático-discursiva do PB como L1 está 

sendo transferida para o inglês como L2, pondo em destaque o uso da ordem (X)VS ativa para 

a introdução de SNs novos, conforme os resultados de Lira (1982), Pontes (1986) e Berlinck 

(1988, 1989), para o PB. 

 

5.2.4 O Status informacional e a ordem VS na Variedade de fala maranhense 

 

A abordagem teórica adotada na nossa pesquisa, como já adiantamos 

anteriormente, é a de Prince (1981), uma abordagem de cunho textual.  

Inicialmente, trabalhamos com as categorias novo (145), inferível (146), dado 

(147) e único (148): 

 

(145) Adeus! Adeus! Adeus! / Linda assitênça / Me despeço que eu já vou / Nóis temo 

muitos compromissos / A hora no relógio já marcou / A minha mucidade foi 

embora / Mas a minha alegria / com a minha vida ficou / que eu preciso deste 

mundo de pecado / É... / Das amizades, do carinho e do amor. (Despedida, 

Leonardo Martins). 

 

(146) Quando me mudei para a cidade, volta e meia ia a Bangu pegar meu avô para 

leva-lo ao médico. Ele estava tendo problemas cardíacos. O consultório, no 

INPS, ficava na cidade e nós íamos de trem. (SFF, vol. VI). 

 

(147) Tinha também D. Julieta que também levava, era uma senhora que morava na 

Rua São Pantaleão, na esquina do Beco do Burgo, essa fazia festa domingo da 

Trindade. Porque na casa das Minas, na casa de Nagô era domingo de 

Pentecostes que eles faziam, mas D. Julieta fazia domingo da Trindade, vó 

Severa também fazia domingo da Trindade. (MCS, vol. I). 
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(148)  São João ganhou um boi / São Pedro contrato errou / Mandou soltar no terreiro 

/ Toma conta vaqueiro / Toma conta vaqueiro / Ele é campeão desse Maranhão 

inteiro. (São João ganhou um boi, Justino). 

 

Como no primeiro processamento dos dados os resultados apontaram semelhança 

entre os pesos relativos e as frequências dos referentes dado e único (.44, 11% e .42, 7%, 

respectivamente), resolvemos fazer um segundo processamento, no qual esses dois referentes 

foram amalgamados, permanecendo apenas o rótulo dado. 

O grupo Status informacional foi o segundo a ser selecionado como significativo 

para a marcação da ordem VS na Variedade de fala maranhense, conforme mostramos no 

quadro 2, no início deste capítulo.  

Vejamos, na tabela 2, a seguir, os resultados totalizados para o grupo: 

 
                                 Tabela 2 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo o Status  

                                                    informacional na Variedade de fala maranhense 
 

Status informacional Frequência P.R. 

[novo] 130/348 = 37% .63 

[inferível] 33/115 = 28% .54 

[dado] 106/947 = 11% .44 

TOTAL 269/1410 = 20% __ 

 

Os resultados mostram que os referentes novos são os que mais propiciam a 

ordem VS, com peso relativo (.63); em seguida, os referentes inferíveis, com peso relativo 

correspondentes a .54. Os referentes dados desfavorecem a ordem em análise, com o peso 

relativo de .44. Notamos que há uma hierarquia nos resultados dos referentes novo, dado e 

inferível, podendo ser representada da seguinte forma, quanto à marcação da ordem VS:   

novo > inferível > dado. 

Vemos, então, pelos resultados apresentados, que os pesos relativos sofrem 

diminuição gradativa na medida em que os referentes dos sujeitos vão se tornando mais 

conhecidos para os interlocutores (.63, .54 e .44). Esses resultados vêm ao encontro de outros 

obtidos pela literatura linguística, a exemplo dos de Freitas (2011), que dizem que referentes 

novos no discurso estão, na maioria das vezes, associados à ordem VS. Isso ocorre porque o 

sujeito dessa ordem tende a ser o foco discursivo, ao contrário do sujeito de SV que tende a 

apresentar características de tópico no contexto em que ocorrem.  
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5.3 Princípio da iconicidade: a Dimensão do sujeito   

 

A iconicidade é um dos princípios centrais da corrente funcionalista que, de 

acordo com Furtado da Cunha (2009, p. 167), “é definido como a correlação natural e 

motivada entre forma e função, isto é, entre o código linguístico (expressão) e seu significado 

(conteúdo)”108. Os(as) teóricos(as) da linguística funcional defendem a hipótese de que a 

estrutura da língua reflete, de alguma forma, a estrutura da experiência.  

Como a linguagem é uma faculdade humana, há a suposição geral de que a 

estrutura linguística revela não só o funcionamento da mente, mas também as propriedades da 

conceitualização humana do mundo. De acordo com a autora, essa relação não é isomórfica, 

de um para um, entre forma e conteúdo, como na versão original do princípio da iconicidade. 

Com efeito, estudos sobre a variação e mudança linguísticas constatam a existência de duas 

ou mais formas de dizer a “mesma coisa”.  

Na língua cotidiana, especialmente a escrita, existem casos em que a relação entre 

expressão e conteúdo não é clara. Nesses casos, explica Furtado da Cunha, a relação entre 

forma e significado é aparentemente arbitrária, considerando que o significado original do 

item linguístico se perdeu total ou parcialmente, bem como a motivação para a sua criação. 

Como exemplo disso, a autora cita o item “entretanto” que, nos textos arcaicos do português, 

significava “enquanto isso”, “ao mesmo tempo”, sendo classificado como advérbio de tempo. 

Atualmente, tem um valor opositivo e, por isso, é classificado como conjunção adversativa.  

O princípio da iconicidade se manifesta por meio de três subprincípios: o 

princípio da quantidade de informação, o princípio da integração e o princípio da ordenação 

linear dos segmentos109. Desses princípios, o que nos interessa, especificamente nesta seção, é 

o da quantidade, segundo o qual “quanto maior for a quantidade de informação, maior a 

quantidade de forma, de tal modo que a estrutura de uma construção gramatical indica a 

estrutura do conceito que ela expressa” (FURTADO DA CUNHA, COSTA E CEZÁRIO, 

                                                           
108 Os outros princípios listados pela autora são: (i) princípio da marcação, segundo o qual, dependendo do 

contexto, uma forma linguística frequentemente usada e, por isso, tende a ser menos expressiva, é considerada 

não marcada; já a forma linguística marcada apresenta baixa frequência de uso e, por isso, mais expressiva (ver 

item 5.9); (ii) princípio da informatividade, que diz respeito ao conhecimento que os interlocutores 

compartilham, ou supõem que compartilham na interação discursiva. Esses princípios estão sendo aplicados 

nesta pesquisa ao trabalharmos com a ordem VS no falar maranhense, ordem apontada como uma estrutura 

marcada e quando nos propomos a analisar o Status informacional dos referentes dos sintagmas nominais. 
109 O princípio da integração prevê que os conteúdos que estão cognitivamente mais próximos também estarão 

mais próximos no nível da codificação. Em outras palavras, o que está mentalmente próximo, está próximo 

sintaticamente. O princípio da ordenação linear dos segmentos diz que a informação mais importante tende a 

ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, de forma que a ordem dos elementos no enunciado revela a sua 

ordem de importância para o falante (FURTADO DA CUNHA, COSTA E CEZÁRIO, 2003). 
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2003, p. 32). Isso significa dizer que quanto mais complexo for o pensamento mais complexa 

será a sua expressão. Desse modo, o que é mais simples e previsível tem expressão com o 

mecanismo morfológico e gramatical menos complexo (FURTADO DA CUNHA, 2009). 

Segundo esse princípio, a quantidade, a imprevisibilidade e a relevância da informação serão 

proporcionais à matéria fônica envolvida na sua codificação. 

O aspecto cognitivo que justifica o princípio da quantidade tem a ver com a 

questão da atenção e do esforço mental diante da complexidade cognitiva relacionada às 

estruturas. Vendo por esse ângulo, a imprevisibilidade e a importância das estruturas 

linguísticas processadas estão associadas a possibilidades de ocorrência de estruturas menos 

frequentes, portanto mais marcadas, mais complexas e mais extensas, o que exigiria maior 

atenção dos interlocutores na interação discursiva. 

Segundo Furtado da Cunha (2009), a atuação do princípio da quantidade pode 

também ser vista nas palavras derivadas, que são mais compridas, por tenderem a veicular 

mais informações semânticas e/ou gramaticais, quando comparadas com as palavras 

primitivas que lhes dão origem, isto é, a ampliação do seu campo conceitual tem reflexo na 

sua forma, como mostra o exemplo da autora:  

 

 BELO > BELEZA > EMBELEZAR > EMBELEZAMENTO 

 

Veremos no próximo item que, no que concerne à ordem VS, a literatura 

demonstra que no PB, os SNs pós-verbais, na maioria das vezes, são informações menos 

tópica e, por isso mesmo, são apresentados com um número maior de palavras devido à sua 

baixa previsibilidade e, consequentemente, ganham maior saliência no discurso. Ao contrário, 

na ordem SV, os SNs, por tenderem a ser mais tópicos, ou informacionalmente dados, 

apresentam menos conteúdo morfofonológico em sua codificação (FREITAS, 2011). 

 

5.3.1 A Dimensão do sujeito e a ordem VS nas pesquisas linguísticas  

 

A Dimensão do sujeito110 é um fator constante nas pesquisas linguísticas (cf. 

LIRA, 1986; NARO e VOTRE, 1999; COELHO, 2000; SPANO, 2002, 2008; SANTOS, 

2008; RIBEIRO, 2010; FREITAS, 2011 e MARQUES, 2012, entre outras). 

                                                           
110 Em outras pesquisas, há diferentes rótulos para o que chamamos Dimensão do sujeito: peso do sujeito, 

extensão do sujeito, tamanho do sujeito. 
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Spano (2002), ao analisar a ordem V SN na fala culta do PB, na década de 70, 

verificou que o tamanho do SN se mostrou um fator relevante. Os resultados indicam que, nas 

construções inacusativas existenciais, de 189 ocorrências, 186 SNs são [+ pesado], com peso 

relativo de .73; os SNs com o traço [– pesado], 245 ocorrências num total de 269 (91%), 

apresentam peso relativo de .34. A autora concluiu que as construções existenciais mostram 

uma forte tendência à posposição do SN, mesmo em contextos com SNs [– pesado]. “Contudo 

é o traço [+ pesado] que favorece a ordem V SN ao passo que o [– pesado] facilita a 

possibilidade da ordem SN V” (p. 60). 

Com relação às construções não-existenciais do PB 90, a pesquisadora verifica 

que, embora sejam os contextos com a menor ocorrência do conjunto de dados (37 num total 

de 426), os SNs portadores do traço [+ pesado] favorecem a ordem V SN, com peso relativo 

de .76; os SNs com traço [– pesado], 79 ocorrências em 389 dados, apresentam peso relativo 

de .47, favorecendo ligeiramente a ordem SN V. Quanto ao PB 70, os dados apresentam 

praticamente essa mesma distribuição: os sujeitos [+ pesados] são mais recorrentes na ordem 

V SN (68%) e os [– pesados] são mais recorrentes na ordem SN V. 

No estudo sincrônico de Spano (2008), o fator Extensão do SN também foi 

selecionado como significativo para a marcação da ordem VS. Para a mostra do PB, os SNs 

[+ extenso] atingiram o percentual de 14% (47 dos 328 dados) e peso relativo de .64; para a 

amostra do PE, o percentual sobe para 19% (57 dos 305 dados) e o peso relativo para .66. 

Mesmo sendo contextos menos frequentes no total de dados analisados, o traço [+ extenso] do 

SN propicia a ordem VS, embora as distâncias entre os pesos relativos não sejam tão 

significativas quando comparados com os dos SNs com traços [– extenso]: .21, para o PB, e 

.24, para o PE. 

Considerando o tipo de construção verbal nos dados do PB, a distribuição dos 

dados da ordem VS com os traços [+/– extenso] é praticamente igual, variando em uma 

ocorrência apenas. O traço [– pesado] tem maior atuação na maioria dos tipos de construção 

verbal, especialmente nas construções inacusativas, com percentual de ocorrência um pouco 

maior (54%) que os dos SNs [+ pesados], favorecendo a ordem VS. Para o PE, os resultados 

mostram que o traço [+/– pesado] é mais atuante nos tipos de construção verbal. Ele se 

apresenta mais significativo nos verbos inacusativos atingindo o percentual de 65%, maior 

que o PB, nas construções copulativas e nas passivas analíticas para licenciar a ordem VS.  

As passivas sintéticas têm o mesmo comportamento no PE e no PB, o que a autora 

atribui à natureza do tipo de estrutura apresentar tipicamente a ordem VS. No caso dos verbos 

inergativos, a ordem VS só ocorre uma vez e está ligada ao traço [+ pesado], diferentemente 
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do PB. Quanto aos verbos transitivos, a ordem VS está associada mais ao traço [– pesado], 

com 73% de frequência. Esse resultado “pode ser explicado pelo fato de, diferentemente das 

estruturas monoargumentais, os transitivos apresentarem mais de um argumento” (SPANO, 

2008, p. 169). 

De acordo com os resultados de Freitas (2011), no contexto de aquisição de L2, o 

uso de SNs extensos é determinado por pressões discursivas relacionadas ao status 

informacional: quando a informação é nova, o SN é mais extenso. Para ele, essa é uma 

estratégia discursiva para realçar um constituinte que não se caracteriza como tópico, sendo, 

então, mais difícil a sua recuperação referencial. Assim, se o SN de orações (X)VS é 

informação nova (ou inferível) ele é, por tendência, mais extenso, tendo em vista que há mais 

elementos na sua constituição. De modo inverso, os SNs tópicos das estruturas SV tendem a 

apresentar menos constituintes em sua composição, podendo, inclusive, ser elíptico quando o 

acesso a conteúdos anteriores é de fácil recuperação. 

Utilizando dados retirados de textos predominantemente narrativos dos séculos 

XIV ao XX, para a análise diacrônica da posição do sujeito em relação ao verbo no português 

e observar as motivações de ocorrência desse termo na posição pré ou pós-verbal, Marques 

(2012) verifica que os sujeitos pós-verbais tenderam a ser [+ extenso]. Os sujeitos novos ou 

com algum grau de novidade, independente da sua posição na sentença, tenderam a ser [+ 

extenso]; os sujeitos evocados, a maioria representados por SNs plenos, ocorrem “após a 

quebra de sequência tópica, passando a ser, portanto, o foco da sentença ou estabelecendo, 

muitas vezes, um papel de contraste (foco contrastivo)” (MARQUES, 2012, p. 130). 

Ao contrário das demais pesquisas, na de Ribeiro (2010) não fica comprovado que 

há correlação forte entre a ordem de realização dos constituintes e a extensão do SN, pois a 

frequência do traço [+ pesado] é quase a mesma: 35,7% para sujeitos antepostos e 37,8% para 

sujeitos pospostos. Segundo a autora, esses valores se equivalem indicando a pouca relevância 

que a extensão do SN tem como favorecedor da ordem VS nos textos oficiais que analisa. 

 

5.3.2 A Dimensão do Sujeito nas toadas do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala 

maranhense 

 

Como vimos anteriormente, de acordo com o subprincípio da quantidade, quanto 

maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma, de maneira que a estrutura 
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gramatical de uma oração sugere a estrutura da ideia expressa por ela. Sendo assim, a 

Dimensão do sujeito é um fator relevante para a ocorrência da ordem VS. 

Conforme apontam as várias pesquisas comentadas na seção anterior, os SNs 

considerados mais pesados tendem a se posicionarem depois do verbo; ao passo que os SNs 

menos pesados tendem a vir antes do verbo.  

Tendo isso em vista, examinamos a Dimensão do sujeito nas duas amostras, uma 

vez que, em ambas, esse grupo foi selecionado pelo programa computacional (ver o quadro 

2), embora com níveis diferentes de importância: no Bumba-meu-boi, em 2º lugar, e na 

Variedade de fala maranhense, em 3º. Vejamos, então, a tabela 3 com os resultados: 

 
    Tabela 3 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Dimensão do sujeito nas toadas   

                       do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala maranhense 
 

 Toadas do Bumba-meu-boi Variedade de fala maranhense 

Dimensão do sujeito Frequência P.R. Frequência P.R. 

De 15 a mais sílabas __ __ 5/7 = 95% .95 

De 8 a 14 sílabas 17/26 = 65% .92 25/74 = 33% .57 

De 1 a 7 sílabas 80/365 = 21% .45 239/1329 = 17% .49 

TOTAL 97/391 = 24% __ 269/1410 = 20% __ 

 

No que concerne à amostra do Bumba-meu-boi, a tabela 3 mostra que há uma 

diferença bastante significativa na ocorrência de sujeitos de 1 a 7 sílabas (exemplo (149)), 

com 80 ocorrências em 365 dados, considerados sujeitos leves em relação aos sujeitos de 8 a 

14 sílabas (exemplo (150)), com 17 ocorrências em 26 dados, considerados sujeitos pesados. 

Verificamos que, embora com menor número de ocorrências, os sujeitos pesados têm maiores 

percentual e peso relativo: 65% e .92, respectivamente, favorecendo, assim, a ordenação VS. 

Já os sujeitos leves apresentam o percentual de 21% e peso relativo de .45, favorecendo mais 

a ordem SV. 

Como já foi dito, na amostra do Bumba-meu-boi não encontramos ocorrência de 

sujeitos com 15 ou mais sílabas (exemplo 151), provavelmente por força da métrica dos 

versos. 

 

(149) Lá vai a turma pesada / Que tem compromisso certo / Quem tá ouvindo de longe 

/ Pode vim olhar de perto / Aqui nóis temo concurso / Se sair um chega outro / 

E o meu conjunto é compreto. (Lá vai, Rupiado) 
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 (150)  Subiu uma nuvem de poeira / Que cobriu a Ilha inteira / Quando meu boi se 

levantou / Deu em urro forte / dessa vez não escapou nenhum (...) (Subiu na 

poeira, Cabral). 

 

(151) Também realizavam as famosíssimas matinais do Sr. Moisés, as quais iam até 

três horas da tarde. Carlos não as apreciava muito. Segundo dizia, ia só para ver. 

Compareciam desembargadores e altas patentes masculinas que iam dançar 

com as meninas de bazar, como eram conhecidas (comerciárias) (ZMCL, vol. 

VI). 

 

Nos dados da Variedade de fala maranhense, em que tivemos dados para os três 

fatores que compõem o grupo Dimensão do sujeito, há um crescimento das frequências (17%, 

33% e 95%) e dos pesos relativos (.49, .57 e .95), proporcional ao aumento do número de 

sílabas do sujeito: sujeitos com até 7 sílabas, possibilitam a ordem SV; com até 14 sílabas, 

pode ocorrer tanto SV como VS; e com 15 sílabas a mais, propiciam largamente a marcação 

de VS.  

Conforme podemos verificar, os resultados apresentados indicam um 

comportamento semelhante nas duas amostras quanto aos sujeitos de 1 a 7 sílabas e de 8 a 14 

sílabas; a exceção fica por conta dos dados para os sujeitos de 15 a mais sílabas ou mais que 

ocorreram apenas na Variedade de fala maranhense.  

No cruzamento dos grupos de fatores Status informacional e Dimensão do sujeito 

na Variedade de fala maranhense, ambos selecionados como significativos para a ordem VS, 

os resultados mostram, conforme a tabela 4, abaixo, que os sujeitos com o traço [novo] se 

correlacionam mais fortemente com sujeitos de 15 a mais sílabas (67%); quando o sujeito 

carrega o traço [inferível], a correlação com sujeitos de 1 a 7 sílabas é mais fraca (29%); já os 

sujeitos com o traço [dado] se correlacionam mais fortemente com sujeitos de 1 a 7 sílabas e 

de 8 a 14 sílabas (11% e 23%, respectivamente), ou seja, é um resultado mais significativo 

para a ordem SV.  
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          Tabela 4 – Ordem VS, a partir do cruzamento do Status informacional e Dimensão do sujeito 

                             na Variedade de fala maranhense 
 

           Status informacional 

 

Dimensão do sujeito 

 

[novo] 

% 

 

[dado] 

% 

 

[inferível] 

% 

 

TOTAL 

% 

De 1 a 7 sílabas 107/296 = 36 99/920 = 11 33/113 = 29 239/1329 =18 

De 8 a 14 sílabas 19/46 = 41 6/26 = 23 0/2 = 0 25/74 = 34 

De 15 a mais sílabas 4/6 = 67 1/1 = 100 0/0 = 0 5/7 = 71 

TOTAL 130/348 = 37 106/947 = 11 33/115 = 29 269/1410 = 20 

 

Ao compararmos os percentuais entre os sujeitos com traços [novo] e [dado], o 

traço [novo] é predominante para a ocorrência da ordem VS (não estamos considerando o 

percentual categórico (100%) para a única ocorrência de sujeito portador do traço [dado]). Em 

suma, podemos verificar que os resultados totalizados na tabela 4 confirmam que os sujeitos 

mais pesados tendem a constituir informação nova. 

O exame dos resultados do grupo Dimensão do sujeito mostra que eles estão em 

acordo com os dos estudos de Lira (1982), Naro & Votre (1999), Coelho (2000), Spano 

(2002, 2008), Santos (2008), Freitas (2011), entre outros, os quais observaram que, quanto 

mais massa fonética tenha o sujeito, maior é a possibilidade de ocorrer ordem VS. 

Para verificar se a distribuição de fatores do grupo Dimensão do sujeito exercia 

alguma influência na seleção dos grupos relevantes para VS, já que a amostra do Bumba-meu-

boi possui 2 fatores e a Variedade de fala maranhense 3, decidimos amalgamar, nesta amostra, 

o fator de 15 sílabas ou mais ao de 8 a 14 sílabas. Após o processamento dos dados, 

observamos que o grupo Dimensão do sujeito foi excluído da seleção, permanecendo o grupo 

Status informacional. Esse resultado implica no fato de que o grupo Dimensão do sujeito é 

mais importante para VS do que o do Status informacional (que foi descartado pelo 

GoldVarb2001) na amostra do Bumba-meu-boi e que o inverso acontece na amostra da 

Variedade de fala maranhense: o grupo Status informacional é mais importante para essa 

ordem do que o da Dimensão do sujeito. 

 

5.4 A Animacidade do sujeito e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

É consenso entre as pesquisas linguísticas consultadas (cf. LIRA, 1982; PONTES, 

1986; BERLINCK, 1988; COELHO, 2000; SPANO, 2008, entre outras) que os sujeitos 
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pospostos são preferencialmente [– animado], enquanto que os sujeitos antepostos tendem a 

ser [+ animado].  

Os resultados de Berlinck (1988), para o corpus sincrônico (1987), mostram que o 

traço [não-animado] é uma característica típica do SN pós-verbal. Em 263 dados de SNs 

pospostos, 202 referentes do SN são [não-animados], isto é, 76% dos casos. O índice de 

probabilidade obtido é de .63. Já os SNs [animados] ocorrem em apenas 9% dos dados, 

correspondendo a 61 casos, em 684. A probabilidade de ocorrência obtida é de .37. 

De acordo com a autora, os efeitos que a presença do traço [não-animado] 

provocam sobre os demais fatores são notórios: além de diminuí-los sensivelmente (mesmo 

com verbos intransitivos, que apresentam percentuais estáveis), modifica a organização 

interna de Status informacional do SN, Tipo de predicados e Estatuto da oração. 

Após o cruzamento do grupo Animacidade do SN com outros, tais como 

Transitividade verbal e Tipo de predicador, a autora afirma que o caráter [não-animado] de 

grande parte dos SNs pós-verbais é decorrente da sua relação específica com verbos que 

selecionam argumentos [não-animado], como por exemplo, os intransitivos não-existenciais 

de estado. Para ela, as possibilidades de variação de ordem são definidas em função do verbo. 

Assim, “as demais relações daí derivadas devem ser entendidas como produtos secundários. O 

que implica dizer que a associação entre V SN e SNs [não-animado] não se faz diretamente 

(mas sim via verbo) e corresponde a uma relação de mera co-ocorrência” (BERLINCK, 1988, 

pp. 144-5). 

Para o corpus do século XVIII, os resultados indicam que o traço [não-animado] é 

um pouco mais frequente (44%) do que o [animado] (39%). A diferença entre os resultados é 

pouco expressiva, apenas 5%. As probabilidades também são bastante próximas: .49 e .51, 

respectivamente. 

No corpus do século XIX, há um aumento significativo da diferença entre as 

frequências: 37% para o traço [não-animado] e 23% para o [animado], ou seja, a diferença é 

de 14%. 

A autora verifica que houve uma diminuição geral das frequências no século XIX, 

mas que, apesar disso, aumentaram a diferença percentual entre os dois subfatores e a 

probabilidade de ocorrência do traço [não-animado]. Para ela, esse último dado é 

fundamental, uma vez que, para o corpus do século XVIII, as probabilidades são equilibradas. 

Para confirmar o aumento de significância do fator animacidade, foram feitos 

cruzamentos com outros fatores, tais como, Realização do SN, Transitividade do verbo, Status 

informacional do SN. Os resultados desses cruzamentos revelaram que, no século XVIII, há 
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alterações constantes na hierarquia [não animado] > [animado]. No século XIX, a hierarquia 

se fortalece. Mas a ordem [não-animado] > [animado] se modifica em co-ocorrência com 

alguns subfatores, como por exemplo, (det) + N e SN + SN, em realização do SN, e verbos 

transitivos direto e expressão fixa, em Transitividade do verbo. 

Berlinck ressalta que o fortalecimento do traço [não-animado] não se dá 

isoladamente, mas está relacionado ao verbo predicador atualizado na sentença, que determina 

as características do SN. Na medida em que o verbo predicador se torna relevante na 

explicação da ordem V SN, mais relevante, indiretamente, se tornam os fatores vinculados a 

ele, no sentido de que o verbo, em sua grade temática projeta a especificidade de seus 

argumentos (cf. também MIOTO, FIQUEIREDO SILVA E LOPES, 2007). Para a autora, a 

maior força da Animacidade do SN no corpus do século XIX é decorrente desse movimento 

de centralização do verbo predicador.  

A conclusão geral a que chega a autora é a de que, para cada um dos três corpora 

analisados, há uma estruturação própria que explica o fenômeno da ordem V SN: no século 

XVIII, o Status informacional do SN é o primeiro fator que define a ocorrência de V SN; no 

século XIX, é o tipo de predicador; e, no século XX é a Transitividade do verbo o fator 

central que determina a ordem. 

Analisando duas variedades do português do interior da Bahia, Santos (2010) 

comprova, tal como Berlinck (1989) e Coelho (2000), entre outros(as) autores(as), a 

relevância do traço [– animado] do sujeito como favorecedor da ordem VS. Os resultados da 

variedade do português afro-brasileiro mostram peso relativo de .78 e para o português 

popular, .64. No que diz respeito ao traço [+ animado], o peso relativo é .46 para a primeira 

variedade e .48 para a segunda. A autora observa que o contraste referente à animacidade é 

mais evidente nas comunidades afro-brasileiras. 

Santos salienta que o comportamento encontrado pode ser explicado pelo fato de 

os sujeitos animados serem, geralmente, agentes da ação verbal, tendo em vista que a ação 

implica movimento voluntário. “Essa agentividade seria um aspecto semântico próprio da 

posição de sujeito, o que enrijeceria a ordem SV” (p. 102). De modo inverso, os sujeitos não 

agentivos, em geral, de verbos inacusativos, tendem a ser inanimados, com o papel temático 

de experienciadores ou mesmo pacientes da ação verbal, “o que os identifica aos 

complementos verbais, favorecendo a inversão VS” (Idem). 

A autora conclui que a formulação desse fator está associada a outras instâncias, 

podendo indicar que se trata de um epifenômeno, ou seja, não seria precisamente o traço       

[– animado] o favorecedor da ordem VS, mas o fato de esse traço ser próprio de sujeitos 
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normalmente subcategorizados por determinado tipo de verbos, os quais são favorecedores da 

ordem VS. 

No processamento dos dados de Spano (2008), o fator Animacidade e a função 

temática do SN sujeito não foi considerado estatisticamente significativo para a ordem VS na 

variedade do PE e do PB. 

Para a autora, a exclusão dos traços [+ agente/+tema] e [animado/inanimado] está 

relacionada à estrutura argumental do verbo, tendo em vista que cada construção verbal leva 

em conta o número e a natureza dos argumentos, além das relações temáticas com o verbo. O 

exemplo dado por ela são as construções inacusativas que, independentemente do tipo, 

sempre selecionam um argumento interno [+ tema], ao passo que os intransitivos selecionam 

um argumento externo [+ agente]. As construções transitivas, por sua vez, têm o argumento 

externo caracterizado, predominantemente, como [+ agente]. 

Com relação ao traço [animado], a pesquisadora explica que, mesmo não sendo 

selecionado pelo verbo como as funções temáticas, está ligado ao traço de [+ agente]. Essa 

associação não é verificada com os SNs [+ tema], que podem ter o traço [+ animado] ou       

[– animado]. Desse modo, resume a autora, “o argumento externo dos intransitivos sempre 

será [+ animado], o argumento interno dos inacusativos pode ser tanto animado quanto 

inanimado e o argumento externo dos transitivos, predominantemente, animado” (SPANO, 

2008, p. 130). 

A partir da observação desses aspectos, Spano faz o cruzamento do grupo de 

fatores Tipo de construção verbal com os traços [+ animado] e [– animado] do SN. Os 

resultados indicam que, no PE e no PB, o SN com o traço [– animado] é mais frequente na 

ordem VS, se concentrando nas construções com um argumento, principalmente, nos verbos 

inacusativos. Já o traço [+ animado] ocorre mais frequentemente na ordem VS quando são 

levadas em conta as construções com mais de um argumento. 

Após essa breve revisão bibliográfica, vemos que os sujeitos portadores do traço   

[– animado] atuam fortemente na motivação da ordem VS, quando ocorrem com 

determinados tipos de verbos. 

 

5.4.1 A Animacidade do sujeito e a ordem VS na Variedade de fala maranhense 

 

No grupo Animacidade do sujeito, o 4º a ser selecionado pelo programa 

computacional, mas apenas para a Variedade de fala maranhense, queremos investigar a 
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influência dos seguintes traços semânticos para a marcação da ordem VS: [+ animado + 

humano + coletivo humano] (exemplo (152)), [– animado – humano – coletivo humano] 

(exemplo (153)), [abstrato] (exemplo (154)), [+ animado + humano – coletivo humano] 

(exemplo (155) e [+ animado – humano – coletivo humano] (exemplo (156)):  

 

(152) Hoje tem festa do gado / Vamo lá rapaziada / é só comemorar / Já chegou toda 

boiada / Veio também a vaqueirada / ouvir meu boi urrar / Eu já estou 

preparado / Pode soltar o gado / Que eu vou derrubar / Pode soltar o boi / Que 

eu vou pegar o boi / Já mostrei como é que é /Pode assustar o boi / Que eu vou 

pegar o boi (...) (Vaquerada, Ruy Maranhão). 

 

(153) Existe o solo, que é cantado pelo cabeceira, e há o coro que os brincantes 

entoam. Para isso é que fazemos o ensaio. Depois entram os 

instrumentos: os pandeirinhos, a zabumba, os maracás, os apitos. Todos 

têm sua entrada certa. (TJJP, vol. VI) 

 

(154) Não chora garota apaixonada / Tu estais desesperada / Em saber que eu 

vou me retirar / Estou dizendo adeus, querida / Mas não é o fim / Meu 

amor é verdadeiro / E você nasceu pra mim / É uma saudade que nem 

cabe no meu peito / Só quem tem um amor perfeito / Sabe entender / Vou 

voltar pra sanar tua dor / Com o coração cheio de amor / E em teus 

braços me aquecer (Amor perfeito, Adelino). 

 

(155) Certa vez passaram por aqui quatro rapazes pesquisadores de 

percussão, a batida do pandeiro, provenientes de vários países da 

Europa e Oriente Médio, vieram com o Luis Cláudio. Eles me 

presentearam com um pandeiro da Irlanda (HBM, vol. VII). 

 

(156) Maranhão eu te amo Maranhão / A minha terra querida / Tem muita 

história pra contar / É Athenas Brasileira que o poeta assim dizia / Terra 

de literatos, candomblé e encantaria / Na Fonte do Ribeirão / Tem uma 

serpente que rodeia a Ilha / No Itaqui é casa de Oxalá / Ponta D’Areia, 

morada de Iemanjá / e lá na Praia dos Lençóis / É o castelo do rei Dom 
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Sebastião / Altas madrugadas o Touro Negro vagueia / Alegrando as 

sereias / Nas noites de lua cheia (Lendas encantadas, João Chiador). 

 

De acordo com os resultados de diversas pesquisas linguísticas sobre a ordem VS, 

entre eles os de Berlinck (1988, 1989), de Coelho (2000) e de Santos (2010), os sujeitos com 

traço [– animado] são considerados relevantes para a marcação dessa ordem, ao contrário 

daqueles com traço [+ animado], que favorecem a ordem SV. Diferentemente dessas 

pesquisas, a nossa estabeleceu os cinco fatores mencionados acima (e também na 

Metodologia) para a variável Animacidade do sujeito. Vejamos a tabela 5, abaixo, com os 

resultados obtidos após o processamento dos dados: 

 
                       Tabela 5 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Animacidade do  

                                          sujeito na Variedade de fala maranhense 
 

Animacidade do sujeito Frequência P.R. 

[+ animado + humano + coletivo humano] 32/119 = 26% .69 

[– animado – humano – coletivo humano] 151/411 = 36% .64 

[abstrato] 21/54 = 38% .61 

[+ animado + humano – coletivo humano] 64/820 = 7% .39 

[+ animado – humano – coletivo humano] 1/6 = 16% .30 

TOTAL 269/1410 = 20% __ 

 

Os resultados mostram, por um lado, pesos relativos equilibrados para três traços: 

[+ animado + humano + coletivo humano] (.69), [– animado – humano – coletivo humano] 

(.64) e [abstrato] (.61), todos eles favorecendo a ordem VS. Por outro lado, os traços [+ 

animado + humano – coletivo humano] e [+ animado – humano – coletivo humano], com 

pesos relativos proporcionais a .39 e .30, desfavorecem essa ordem. Chamamos a atenção para 

o fator [+ animado – humano – coletivo humano] que, por apresentar uma só ocorrência para 

a ordem VS, não se constituiu um dado confiável.  

De acordo com Pontes (1986), a animacidade do sujeito está intrincada com a 

agentividade111. Sendo assim, com exceção dos sujeitos com traço [+ animado + humano + 

coletivo humano], aqueles com traço [– animado – humano – coletivo humano] e [abstrato] 

são sujeitos não agentivos, ou seja, geralmente, desempenham o papel temático de tema. Em 

virtude disso, são sujeitos que apresentam alta probabilidade de ocorrerem depois do verbo. O 

                                                           
111 Devido a essa relação, estamos adiantando algumas considerações sobre a agentividade do sujeito (ver seção 

5.5, a seguir), que foi selecionada como relevante para a ordem VS, nas duas amostras em análise.  
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inverso acontece quando verificamos a baixa probabilidade de ocorrência dessa ordem com 

sujeitos portadores dos traços [+ animado + humano – coletivo humano] e [+ animado – 

humano – coletivo humano], o que pode ser explicado pelo fato de serem sujeitos agentes da 

ação verbal, portanto favorecedores da ordem SV, independentemente de terem os traços [+ 

humano] ou [– humano]. 

Os sujeitos portadores do traço [+ animado + humano + coletivo humano], 

possivelmente, obtiveram a maior probabilidade de ocorrência da ordenação VS (.69) devido 

ao fato de eles estarem, em grande medida, ocorrendo com verbos inacusativos. Observemos 

os exemplos (157), (158) e (159), em que os argumentos dos verbos chegar, sair e existir têm 

papel temático de tema, portanto, sem caráter agentivo; em contrapartida, o argumento do 

verbo inergativo/intransitivo brincar, no exemplo (160), desempenha o papel temático de 

agente. Para reforçar essa análise, cruzamos os grupos Animacidade do sujeito e Agentividade 

do sujeito e verificamos que, do total de 32 dados (32%), 18 são sujeitos com traço [– 

agentivo] (33%) e 14 com o traço [+ agentivo] (22%).  

 

(157)  (...) era uma coisa muito organizada. Fazia gosto. Se via lá de casa, às vezes 

chegava o Baralho112, era só de mulheres, mas quando chegava na casa, todo 

mundo da casa também entrava pra dar aquela rebolada, era moça, era casada, 

todo mundo, porque era uma coisa social, de maior respeito (MCS, vol. I). 

 

(158)  (...) de lá saía umas brincadeiras. Saía Corso113 dia de carnaval, quer dizer, isso 

era brincadeira, mas tudo era muito bem organizado, muito bem respeitado 

(MCS, vol. I). 

(159)  Existiu também a Irmandade de Santa Severa que fazia a festa de Santa 

Severa lá em São Pantaleão. Essa também saiu... Desapareceu. Resta a 

imagem e muito mal (AAM, vol. II). 

 

(160)  (...) de vez em quando a gente se depara lembrando como tudo começou. O Boi 

foi se apresentar no terreiro de Mina de dona Iolanda, no Anjo da Guarda, o Boi 

                                                           
112 Segundo Vieira Filho (1979, p. 22), Baralho é “brincadeira típica do carnaval maranhense do passado, que 

consistia em grupos de negros esmolambados e pintalgados de tapioca de goma, os quais percorriam as ruas da 

cidade numa atoarda louca, empunhando chapéus-de-sol e sombrinhas desmantelados, travestidos e com panos 

amarrados à cabeça”. 
113 De acordo com Houaiss e Villar (2001, p. 849), Corso, “no carnaval, desfile de carros enfeitados com 

serpentinas, fitas etc., em que iam os foliões fantasiados”. Embora os autores utilizem o tempo passado, em 

Teresina-PI, o Corso foi revitalizado e arrasta uma imensa frota de caminhões temáticos e milhares de foliões. 

Inclusive entrou para o Guines Book, como o maior evento do estado e o maior Corso do mundo.  
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sempre brinca nesta época lá. Antes, inclusive, brincava constantemente (HBM, 

vol. VII). 

 

Partindo da afirmação de Berlinck (1988) sobre a relevância da animacidade 

derivar da grade temática do verbo, cruzamos os grupos Animacidade do sujeito e 

Transitividade verbal para verificar a influência que eles têm conjuntamente para a ocorrência 

da ordem VS. 

Os resultados desse cruzamento mostram que os sujeitos portadores do traço       

[– animado – humano – coletivo humano] são os que têm as taxas mais altas para a ocorrência 

de ordem VS quando agregados aos seguintes verbos: 

- monoargumentais existenciais: 97% (31 dos 32 dados); 

- verbos monoargumentais de movimento direcionado, 75% (12 dos 16 dados); 

- verbos monoargumentais de existência, 67% (43 dos 64 dados).  

Os sujeitos portadores do traço [abstrato] também apresentam resultados bastante 

recorrentes na ordenação em estudo, quando associados a verbos monoargumentais de 

existência, atingindo o percentual de 92% (12 dos 13 dados codificados).  

Os sujeitos com traço [+ animado + humano + coletivo humano] atingem o 

percentual de 80% (8 dos 10 dados), quando ocorrem conjuntamente com os verbos de 

existência.  

Os traços de animacidade, associados aos outros tipos de verbos (ver tabela 1), 

ficaram com percentuais de 50% ou abaixo disso, com poucos (ou nenhum) dados na 

distribuição de ocorrências, como por exemplo, o traço [+ animado – humano – coletivo 

humano], que tem 1 ocorrência com verbos monoargumentais de movimento direcionado e 

nenhuma com todos os outros verbos. Essa “pulverização” de dados tem como consequência 

resultados pouco confiáveis para atestarmos o favorecimento de VS ou SV.  

Sumarizando, podemos perceber, pelo resultado do cruzamento realizado que, 

afora os sujeitos com traços [+ animado] (sejam eles humanos ou não), a ordem VS é 

preferida com verbos monoargumentais existenciais e, principalmente, com os de existência, 

ou seja, verbos de um único argumento, geralmente [– agente], como tem sido atestado pela 

maioria das pesquisas linguísticas anteriores a esta. 
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5.5 A Agentividade do sujeito  

 

Segundo Mioto, Fiqueiredo Silva e Lopes (2007), a grade temática de um item 

lexical (verbo) carrega consigo informações importantes do léxico, nos seus aspectos 

categoriais e semânticos; a sintaxe tem a função de preencher os argumentos que o predicado 

seleciona e, ainda, observar se esse preenchimento assegura a gramaticalidade da sentença. 

Vejamos o exemplo abaixo fornecido pelo autor: 

 

(161) O menino chutou a bola. 

 

O item lexical chutar exige um argumento que realize a ação de chutar, portanto, 

um Agente – o menino, e outro que sofre a ação indicada pelo verbo, nesse caso, o Tema (ou 

paciente) – a bola. Agente e Tema são papéis 114, ou papéis temáticos, dos argumentos do 

item lexical. Dito em outras palavras, em cada sentença há uma cadeia semântica entre o 

verbo e seus argumentos que depende da categoria do predicador e das funções semânticas 

realizadas pelos argumentos (quem faz o quê a quem, como, onde, de que modo etc.). 

Conforme os autores, os verbos são os únicos que têm a capacidade de selecionar 

seus argumentos, sejam eles internos ou externos. A questão da seleção de argumentos 

internos e externos foi discutida na seção 5.1, quando tratamos da transitividade verbal. 

Nos seguintes exemplos de Raposo (1992), podemos observar as funções dos 

argumentos com relação ao predicador: 

 

(162) a. Os alunos empurraram o professor. 

          b. O professor empurrou os alunos. 

          c. Os alunos assustaram o professor. 

          d. O professor teme os alunos. 

 

O professor é Paciente da ação verbal em (162a); é o Agente da ação em (162b); é 

o Experienciador psicológico da ação em (162c, d); os alunos têm a função semântica de 

Agente em (162a), de Paciente em (162b) e de Objeto da experiência psicológica do professor 

em (162c, d).   

                                                           
114 A Gramática Gerativa codifica o papel temático com a letra grega  (Theta). 
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As variações vistas nos exemplos acima são causadas por fatores que dizem 

respeito ao significado dos predicadores e à função gramatical que os argumentos 

desempenham. Em (162b), o professor, por ocupar a posição de sujeito do verbo empurrar, é 

o Agente; em (162a), o professor ocupa a posição de objeto direto desse verbo, sendo, então, 

o Paciente. Em (162b, d), o professor desempenha a mesma função gramatical – sujeito –, 

mas os verbos são diferentes (temer em vez de empurrar). A mudança no predicador é, assim, 

suficiente para determinar uma mudança na função semântica do SN. De acordo com Raposo 

(1992, p. 276): “Existe pois em cada oração uma rede de relações semânticas entre o 

predicador e os seus argumentos, a qual depende do predicador particular e das funções 

gramaticais desempenhadas pelos argumentos”. 

Raposo descreve um esquema conceptual abstrato proposto por Jackendoff (1972 

apud RAPOSO, 1992), no qual a função principal é a de Tema. Na descrição, a função 

temática é analisada de acordo com alguns verbos, dos quais comentaremos apenas dois, por 

estarem relacionados com os fatores de transitividade verbal classificados por Castilho (2010) 

e adotados para a nossa análise: 

- com verbos que indicam movimento, o Tema é o SN que sofre o movimento:  

 

(163) O João chegou a Lisboa. 

 

- com verbos que exprimem uma mudança de estado (incoativos), o Tema é o SN 

que designa a entidade que sofre essa mudança: 

 

(164) A carne já coseu. 

 

No esquema de Jackendoff115, a função de Agente é desempenhada pelo SN 

animado de intencionalidade e cuja vontade (volição) é responsável pela ação descrita pelo 

verbo: 

 

(165) A cozinheira cozeu a carne. 

 

Se o Agente apresenta as características acima descritas, o Tema se caracteriza por 

não apresentar traços de animacidade, volição e causa e, por isso, o SN é afetado pela ação 

                                                           
115 Outras funções, como as de Locativo, Fonte e Alvo, também são propostas no esquema conceptual abstrato 

do autor. 
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que o verbo denota. Mas vale dizer que a caracterização das funções temáticas a partir desses 

traços não é categórica, uma vez que podem variar conforme as exigências do verbo em 

determinados contextos. 

Os papéis temáticos têm sido objeto de estudos linguísticos que explicam, entre 

outros aspectos, as restrições sintáticas que designam a posição do argumento antes de verbos. 

Segundo esses estudos, o papel temático Tema favorece a posposição do sujeito, tendo em 

vista que um sujeito Agente, por praticar a ação descrita pelo verbo, tenderá a ocorrer mais 

frequentemente anteposto a esse verbo. 

 

5.5.1 A Agentividade do sujeito e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

A pesquisa de Spano (2008), sobre a ordem VS no PB e no PE, teve o grupo 

Função temática do SN e a Animacidade, entre outros, descartado pelo Varbrul nas duas 

variedades linguísticas. Segundo a autora, a recusa está relacionada à estrutura argumental do 

verbo, visto que cada constituição verbal considera o número e a natureza dos argumentos, 

além de suas relações temáticas com o verbo. As construções inacusativas são um exemplo, 

pois, sem levar em conta o tipo de verbo, sempre selecionam um argumento interno [+ tema], 

ao passo que os intransitivos selecionam um argumento externo [+ agente]. Já nas construções 

transitivas o argumento externo é [+ agente], conforme já foi dito. 

A composição semântica do verbo é discutida por Coelho (2000), tendo como 

base a tipologia proposta por Jackendoff, para as funções semânticas dos verbos.  

A relação entre o sujeito e o verbo é ponto central da autora, tendo em vista que o 

seu foco de análise são as construções monoargumentais. Assim, os verbos de estado 

correspondem à função semântica BE, verbos do tipo existencial e locativo, e verbos de 

evento, os quais são classificados em dois tipos: verbos de ação, representados pela função 

semântica ACT, e verbos de mudança de estado ou permanência de estado em certo tempo e 

espaço, que correspondem às funções semânticas GO, APPEAR e STAY. 

Os resultados obtidos apontam que os verbos do tipo ACT inibem a ordem VS, 

com peso relativo de .23, enquanto os verbos do tipo BE existencial são praticamente 

categóricos, com peso relativo de .93; os verbos do tipo GO, APPEAR e STAY propiciam 

tanto a ordem VS como SV, mas com aumento gradativo de SV entre eles. 

Observando a correlação entre a natureza do verbo e a ordem VS, a autora afirma 

haver uma notável associação entre as construções intransitivas, com a função ACT, e as 
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construções inacusativas, com função GO [+ ação] e a ordem SV; a ordem VS fica restrita a 

contextos monoargumentais de construções inacusativas, com função semântica GO [– ação], 

APPEAR e STAY, em ambiente não existencial; e é quase categórica em ambientes 

existenciais (BE existenciais). Desse modo, a análise mostra que, no português, se funções de 

foco e de tópico são instanciadas, a ordem VS é permitida; caso contrário, só é permitida em 

certas construções inacusativas. 

Considerando que os verbos inacusativos do tipo GO podem selecionar ora 

argumentos [+ agentivo] ora argumentos [– agentivo], Coelho verifica que essa diferença tem 

relação direta coma ordem dos constituintes: argumentos [+ agente] estão relacionados com a 

ordem SV e os [– agente] podem estar relacionados com as ordens SV ou VS. Para ela, a 

agentividade do SN influencia o uso da ordem SV; e essa agentividade só se manifesta em 

construções inacusativas que aceitam o traço [+ ação]. Os resultados estatísticos reforçam a 

restrição da agentividade na ordem SV em construções intransitivas do tipo ACT. 

Analisando textos formais produzidos no âmbito da Escola Normal da Capital 

(ENC), Ribeiro (2010) tem por objetivo verificar se a propriedade de um elemento animado e 

definido ser geralmente [+ agente] se aplica aos sujeitos das sentenças de seu estudo, 

especialmente, os pospostos. Além disso, busca saber se o constituinte analisado, quando 

posposto ao verbo é um sujeito propriamente dito ou é um argumento interno [– agente], 

especificidade das inversões inacusativas. 

Os resultados de Ribeiro mostram que 70,21% de sujeitos pospostos são              

[+ agente] em ambientes de verbos monoargumentais e cerca de 30% dos dados apresentam o 

traço [– agente] em ambientes com verbos que não designam propriamente uma ação 

realizada pelo sujeito, isto é, nesses casos, os verbos pertencem à classe dos verbos 

avaliativos, epistêmicos e perceptivos, os quais selecionam argumento [– agentivo]. 

A conclusão da autora sobre as propriedades semânticas do sujeito é a de que, nos 

textos oficiais da ENC, o sujeito posposto se apresenta [definido], [animado] e [agentivo], 

sendo, portanto, um argumento externo posposto ao verbo e não inversão inacusativa, que 

caracteriza o PB, na atualidade. 

É consenso entre os linguistas que os traços [+ animado] e [+ definido] aparecem, 

geralmente, associados ao traço [+ agentivo], logo causador de alguma ação. Entre esses 

estudos estão os de Berlinck (1988, 1989) e Pontes (1986, 1987). 

Conforme Berlinck (1988), há uma associação inegável entre SNs [não animados] 

e verbos intransitivos não existenciais de estado, de mudança pontual, de processo e verbos de 

ligação, os quais selecionam um argumento [não agente]. Em acordo com vários outros 
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estudos, a autora afirma que a natureza agentiva ou não do argumento depende do verbo; este, 

por sua vez, determina, além da animacidade, outras características possíveis ou necessárias 

de seus argumentos. 

 

5.5.2 A Agentividade do sujeito nas toadas do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala  

maranhense 

 

De acordo com Lyons (1979a), a agentividade está relacionada à concepção de 

transitividade, o que poderia explicar o fato de o grupo Agentividade do sujeito também ter 

sido selecionado para as duas amostras que estamos estudando, embora em hierarquias 

diferentes para a marcação da ordem VS: na amostra do Bumba-meu-boi foi o 3º grupo; na 

Variedade de fala maranhense, o 5º em termos de relevância para a ordem VS, tendo sido 

antecedido pelo grupo Animacidade do sujeito, que ocupa o 4º lugar na seleção.  

Antes de apresentarmos a tabela 6 com os resultados para o grupo Agentividade, 

vale a pena lembrar que consideramos, no nosso estudo, os traços [+ agentivo] (exemplo 

(166)), [– agentivo] (exemplo (167) e o traço [abstrato] (exemplo (168)): 

 

(166) Meu pai trabalhava com beneficiamento de madeira, a vida aqui era esta: 

trabalhar na roça e tirar madeira para vender para os prédios da cidade, 

embarcava-se no rio Bacanga para levar aos sobradões (HBM, vol. VII). 

 

(167) Naquele tempo, a pessoa, fosse empregada, tivesse quarenta anos... obedecia 

mesmo os pais. Depois nasceu minha mãe – os dois filhos eram brancos. 

(ZMCL, vol. VI). 

 

(168)  Lê, lê, lê, lê, lê / E foi assim / Vontade já virou desejo / O que tu fez / pra que 

eu ficasse assim / Me diga logo o que é que eu faço / Pra te vê / Meu peito chora 

/ Quando penso em te esquecer / A vontade é louca / De querer te abraçar / E te 

ver bailando ao vento / Às margens do rio Iguará (...) (Fogo de vulcão, 

Godinho). 
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             Tabela 6 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Agentividade do sujeito nas  

                                 toadas do Bumba-meu-boi e na Variedade de fala maranhense 
 

 Toadas do Bumba-meu-boi Variedade de fala maranhense 

Agentividade do sujeito Frequência P.R. Frequência P.R. 

[– agentivo] 9/21 = 42% .76 53/347 = 15% .60 

[abstrato] 58/211 = 27% .57 172/460 = 66% .66 

[+ agentivo] 30/159 = 18% .36 44/603 = 7% .31 

TOTAL 97/391 = 24% __ 269/1410 = 20% __ 

 

Os resultados da tabela 6 mostram que os sujeitos com traço [– agentivo], na 

amostra do Bumba-meu-boi, detém o maior peso relativo (.76); já na Variedade de fala 

maranhense, o peso relativo é de (.60), o que significa dizer que esse traço, em ambas as 

amostras, possibilitam a ordem VS.  

Os sujeitos portadores do traço [abstrato] apresentam o peso relativo de .57 para a 

ocorrência da ordem VS nos dados do Bumba-meu-boi; e, mais fortemente, favorecem essa 

ordem nos dados da Variedade de fala maranhense (.66). Vale observar que os sujeitos com os 

traços [abstrato] e [– agentivo], na Variedade de fala maranhense, apresentam pesos relativos 

equilibrados, proporcionais a .66 e .60., ambos motivando a ordem VS. 

Os resultados para os sujeitos com o traço [+ agentivo], por sua vez, mostram 

pesos relativos de .36, para a as toadas do Bumba-meu-boi, e .31, para a Variedade de fala 

maranhense, ou seja, os dois pesos relativos indicam que o uso da ordem VS com sujeitos 

portadores desse traço é desfavorecido.   

É interessante notar que o traço [– agentivo] só ocorre em 9 dos 21 dados da 

amostra do Bumba-meu-boi, mas a probabilidade de ocorrência da ordem VS com este traço é 

a mais alta de todos os resultados dos pesos relativos (.76), considerando as amostras em 

análise. Isso, provavelmente, acontece porque, por definição, há uma superposição entre 

inacusatividade e o traço [– agentivo], tendo em vista que o sujeito da oração na ordem VS é 

Tema. O que significa dizer que esse traço é frequente com verbos que não designam 

propriamente uma ação realizada pelo sujeito, conforme apontam Mioto, Figueiredo Silva e 

Lopes (2007) e Raposo (1992). De modo contrário, sujeitos com o traço [+ agentivo], que 

ocorrem mais com verbos de ação, favorecem a ordem SV. Sendo assim, com base no que diz 

Lyons (1979a) sobre transitividade/agentividade, resolvemos cruzar os grupos Agentividade 

do sujeito e Transitividade verbal para examinar em qual(is) tipo(s) de verbo(s) esses traços 

são mais recorrentes.  
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Para os dados do Bumba-meu-boi, verificamos que os sujeitos com traço             

[– agentivo] ocorrem com maior frequência (43%) na ordem VS, seguidos daqueles com traço 

[abstrato] (27%) e, por fim, sujeitos com traço [+ agentivo] (19%), significando dizer que os 

primeiros oferecem mais possibilidade de acontecerem na ordem VS do que os últimos, que a 

desfavorecem, ficando os sujeitos com traços [abstratos] numa posição intermediária, 

podendo ocorrer com a ordem SV ou VS.  

Os resultados indicam ainda que os traços em questão apresentam altas taxas de 

frequência quando co-ocorrem com verbos monoargumentais existenciais: 92%, sendo mais 

significativo com o traço [abstrato], que ocorre em 28 dos 30 dados encontrados.  

Quanto aos verbos monoargumentais de movimento direcionado, a frequência de 

52% indica maior possibilidade de ocorrerem na ordem VS. Os demais verbos, 

independentemente dos traços [– agentivo], [+ agentivo] ou [abstrato] do sujeito, possibilitam 

menos a ocorrência dessa ordem, em percentuais que variam de 21% a 5%, ou seja, são 

percentuais que indicam ser a ordem SV mais frequente. 

Como aponta a literatura linguística sobre a ordem VS, os sujeitos com traço             

[+ agentivo] são de alta transitividade (cf. HOPPER e THOMPSON, 1980), o que, sabemos, 

não favorece a ordem VS. Isso se confirma quando verificamos que esse traço, associado aos 

verbos biargumentais são os que apresentam os menores resultados totalizados nos nossos 

dados: 19%.  

Para a Variedade de fala maranhense, nos resultados do cruzamento dos dois 

grupos de fatores acima mencionados, percebemos que o traço que mais ocorre com a ordem 

VS é o [abstrato] (37%). Os percentuais se mostram bastante elevados quando eles aparecem 

conjugados com os verbos monoargumentais existencial (94%), de movimento direcionado 

(75%) e de existência (71%). De acordo com Spano (2002, 2008), esses verbos, juntamente 

com o de permanência de estado116, considerados inacusativos prototípicos, são os que mais 

propiciam a posposição do sujeito, devido aos seus tipos semânticos, opinião também 

defendida por Coelho (2000). Ainda podendo possibilitar maior ocorrência da ordem VS, 

estão os verbos monoargumentais de mudança de estado, com o percentual de 52% (17 em 33 

dados). 

No que se refere ao traço [– agentivo], a frequência é maior com os verbos 

monoargumentais existencial (100%) e de existência (65%), confirmando, assim, os 

                                                           
116 Neste trabalho, não estamos analisando os verbos monoargumentais de permanência de estado. 
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resultados obtidos por Berlinck (1988), que a levaram à conclusão de que esse traço 

semântico do sujeito e os verbos inacusativos agem fortemente no uso da ordem VS. 

Os sujeitos portadores do traço [+ agentivo], por sua vez, são os que apresentam 

as menores frequências para a ocorrência da ordem VS, variando de 27% a 1%. Mais uma 

vez, esse resultado confirma os de Berlinck (1988), por exemplo, os quais indicam a 

diminuição de probabilidade da ocorrência de VS na passagem de “verbos relativamente 

menos transitivos para verbos relativamente mais transitivos”. 

 

5.6 Gênero/Sexo do falante  

 

Os estudos sociolinguísticos que se valem do conceito de gênero/sexo 

relacionando-o à linguagem tiveram Fischer (1958 apud PAIVA, 2008) como primeira 

referência. O autor analisou a variação na pronúncia do sufixo –ing, formador do gerúndio na 

língua inglesa (walking, talking) e verificou que a pronúncia velar era mais frequente na fala 

das mulheres. Essa preferência não é resultado de uma escolha aleatória entre duas pronúncias 

igualmente possíveis do sufixo, a velar ou a dental, mas uma escolha que corresponde a uma 

diferença de valorização social: a pronúncia velar é a forma de prestígio, já a pronúncia dental 

é a forma não prestigiada. A conclusão a que chega Fischer é a de que a forma de prestígio 

tende a predominar entre as mulheres. 

Outras pesquisas de orientação sociovariacionista também chegaram à mesma 

conclusão de Fischer quanto ao fato de gênero/sexo poder ser um grupo de fatores 

significativo para processos variáveis nos níveis fonológico, morfossintático, semântico e 

discursivo, além de apresentar um padrão bastante regular, no qual as mulheres demonstram 

maior preferência pelas variantes linguísticas que têm mais prestigio na sociedade (PAIVA, 

2008). 

Paiva (2008) comenta alguns trabalhos que abordam a variável gênero/sexo 

correlacionada com esses diferentes níveis. No nível lexical, onde as diferenças são mais 

patentes, “parece natural admitir que determinadas palavras se situam melhor na boca de um 

homem do que na boca de uma mulher” (p. 33). A existência de um vocabulário feminino e de 

um masculino nas sociedades ocidentais parece menos acentuada e, progressivamente, tende a 

desaparecer. No nível fonológico, na variedade de fala carioca, a supressão variável da 

vibrante nos grupos consonantais, tais como problema/pobrema; proprietário/propietário, em 

que há uma variante estigmatizada e uma variante padrão, as mulheres suprimem menos a 
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vibrante do que os homens, ou seja, elas utilizam mais a forma padrão. No nível 

morfossintático, no que diz respeito à concordância nominal, a presença de marca de plural 

em todos os elementos do SN, portanto, a variante de maior prestígio, é mais frequente na fala 

das mulheres e há uma significativa diminuição na fala dos homens. No nível discursivo, os 

resultados para a alternância entre as formas de tratamento tu e você, na variedade de fala 

carioca, mostram que os homens utilizam o pronome tu sem concordância verbal mais do que 

as mulheres. 

Assim, na análise da correlação entre gênero/sexo e a variação linguística é 

fundamental considerar não só o prestígio conferido pela comunidade às variantes 

linguísticas, mas também o processo de socialização de uma determinada comunidade de fala 

(PAIVA, 2008).  

Os registros que apontam o conservadorismo linguístico das mulheres são 

resultados de pesquisas realizadas em comunidades de fala ocidentais, as quais partilham 

numerosas características em sua organização social e cultural. No entanto, quando são 

considerados dados de comunidades de fala caracterizados por outros valores culturais e 

outros modos de organização social, essa tendência de conservar as formas padrões pode ser 

revertida. Um exemplo disso está no estudo realizado Haeri (1978 apud PAIVA, 2008) em 

diferentes comunidades mulçumanas, o qual revela que, na distribuição das variantes em 

relação a gênero/sexo, a forma de prestígio predomina na fala dos homens e, na fala das 

mulheres, o predomínio de uso é o das formas não prestigiadas. Esse fato salienta diferenças 

no processo de socialização e nos papéis que cada comunidade concede a homens e mulheres.  

 Na década de 60, com o surgimento de um modelo sociolinguístico forte, a 

variação e a mudança linguística passam a ser entendidas como inerentes ao próprio sistema, 

podendo ser controladas por restrições de caráter interno (estrutural) ou externo (social, 

contextual, discursivo etc.).  Os trabalhos de Labov tiveram grande destaque ao tratarem da 

correlação existente entre as variáveis linguísticas e o gênero/sexo, entre outras categorias 

sociais, tais como o nível de instrução, a idade, a classe social e a etnia.  Embora o autor não 

tenha centralizado suas pesquisas na distinção da linguagem de homens e de mulheres, sua 

contribuição para a análise dessas diferenças foi fundamental.  

Labov (1966), ao abordar a mudança linguística no inglês de Nova York, 

observou que a variação na pronúncia retroflexa do fonema [r] pós-vocálico (por exemplo, far 

e card), forma inovadora, era mais propensa a ocorrer na fala das mulheres.  

Na análise e interpretação da correlação entre gênero/sexo e mudança linguística, 

o valor social da variante inovadora torna-se relevante, pois, num processo de mudança, tanto 
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uma forma linguística de prestígio como uma forma estigmatizada (não aceita pelos padrões 

em vigor) podem se estabelecer.  No tocante a esses dois tipos de mudança, Labov (2001) 

observa o efeito da variável gênero/sexo, ao lado do comportamento linguístico de homens e 

de mulheres, e argumenta que “em variáveis sociolinguísticas estáveis, as mulheres mostram 

uma taxa menor de variantes estigmatizadas e uma maior taxa de variantes de prestígio do que 

os homens”117 (p. 266).  

Segundo o autor, o menor uso das variantes estigmatizadas por parte das mulheres 

leva a crer que elas são mais sensíveis aos valores sociais que regulam o uso da língua, talvez 

por força da educação que receberam (ou recebem), que controla a maneira de falar de uma 

determinada forma e não de outra. 

No desenvolvimento de suas pesquisas, Labov (2001) formula dois princípios 

básicos relacionados à mudança linguística: 

Princípio I: “Em mudanças linguísticas de cima, as mulheres adotam formas de 

prestígio em taxas mais altas do que os homens”118 (p. 274); 

Princípio II: “Em mudanças linguísticas de baixo, as mulheres usam frequências 

mais altas de formas inovadoras do que os homens”119 (p. 292). 

Vale esclarecer que mudança de cima e mudança de baixo se referem aos 

diferentes pontos de partida para a difusão de inovações linguísticas através da hierarquia 

social. De acordo com Labov (2001), mudança de cima é aquela introduzida pelas classes 

sociais mais elevadas, geralmente, com nível pleno de consciência; é externa à variedade em 

uso, uma vez que depende do contato com outras variedades; apresenta comportamento 

inovador, mas também está em conformidade com as normas explicitamente estabelecidas. 

Mudança de baixo é aquela introduzida pelas classes sociais mais baixas, geralmente, ocorre 

de modo inconsciente; é interna à língua, uma vez que aparece primeiro no vernáculo; 

apresenta comportamento inovador, mas não está em conformidade com as normas 

explicitamente estabelecidas.  

Diante do duplo comportamento no modo como homens e mulheres progridem na 

mudança linguística apontados nos princípios acima, Labov estabelece o Paradoxo do Gênero 

(Gender Paradox) assim sumarizado: “mulheres se conformam mais fortemente do que os 

                                                           
117 For stable sociolinguistic variants, women show a slower rate of stigmatized variants and a higher rate of 

prestige variants than men.  
118 In linguistic change from above, women adopt prestige forms at a higher rate than men. 
119 In linguistic change from below, women use higher frequencies of innovative forms than men do. 
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homens às normas sociolinguísticas que são explicitamente prescritas, mas se conformam 

menos do que os homens quando elas [as normas] não são [prescritas]”120 (p. 293). 

No entanto, Paiva (2008, p. 36) observa “que nem sempre essa equação se aplica 

de forma inequívoca, visto que, em muitos processos de mudança, não está envolvida uma 

polarização evidente entre uma variante de prestígio e uma variante desprestigiada”. Como 

exemplos disso, a autora cita a alternância entre as formas nós e a gente, em que o pronome 

nós, a variante mais conservadora, ocorre mais na fala dos homens, indicando que a 

implementação da variante inovadora a gente está sendo liderada pelas mulheres; e, numa 

situação contrária, na qual os homens lideram o processo de mudança, está o caso da 

supressão da vibrante final em português (beber/bebêø/amar/amaø). Ou seja, as mulheres 

conservam a vibrante em quantidade mais significativa do que os homens. 

É consenso entre os estudiosos que as mulheres não falam do mesmo modo que os 

homens: há diferenças rítmicas e tonais, preferência por determinadas estruturas sintáticas, 

pelo uso de determinados vocábulos ou fórmulas de cortesia, como também pela omissão de 

outros, devido a conotações indesejadas que, porventura, apresentem. Além disso, há uma 

crença popular de que as mulheres falam mais do que os homens ou falam com mais rapidez. 

Essa crença levou Coulthard (1991 apud MONTEIRO, 2000) a investigar a sua veracidade e 

chegar a duas conclusões: a) como elas participam de um número maior de conversas, gastam 

mais tempo falando do que os homens; b) elas podem falar menos do que imaginamos, mas, 

independentemente disso, “são vistas como falando mais do deveriam falar” (p. 72). 

Todavia, segundo Monteiro (2000), o fato de falar mais não é o que deve ser 

importante nas descrições das diferenças linguísticas quando o fator gênero/sexo é 

considerado: o que mais importa são as discrepâncias no uso das estruturas linguísticas. Um 

ponto a ressaltar, de acordo com Monteiro, é que, em princípio, as variações linguísticas em 

função do gênero/sexo do falante não caracterizam nenhum tipo de sociedade. “Mesmo nos 

países industrializados, o discurso feminino é marcado por tabus linguísticos, eufemismos, 

estruturas de polidez, purismo, conservadorismo etc.” (p. 72). A esse propósito, conforme 

vimos acima, Labov (1966) verifica que, no discurso cuidado, as mulheres utilizam menos as 

variantes estigmatizadas do que os homens e, desse modo, perecem mais sensíveis aos valores 

sociais que condicionam o uso da língua. 

Conforme Monteiro (2000), o estudo da relação entre gênero/sexo e linguagem 

tem sido privilegiada na sociolinguística, dando origem a muitas pesquisas que têm 

                                                           
120 Women conform more closely than men to sociolinguistic norms that are overtly prescribed, but conform less 

than men when they are not. 
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investigado o que realmente pode ser atribuído ao gênero/sexo, uma vez que existe a 

possibilidade de interpretarmos como influência de uma variável o que na realidade pode 

ocorrer sem que ela seja levada em conta. 

As pesquisas de Trudgill (1972)121, as quais se baseiam em evidências de testes de 

avaliação subjetiva, mostram que as mulheres utilizam as formas linguísticas de maior 

prestígio por duas possíveis razões: a) a sua posição na sociedade, geralmente subordinada ao 

homem, exige delas esse comportamento para que garantam, no mínimo, o seu status 

linguístico; b) enquanto os homens podem ser avaliados socialmente pelo que fazem (sua 

ocupação, seu poder aquisitivo ou por outra habilidade qualquer), as mulheres são avaliadas, 

em princípio, pelo que aparentam. De acordo com o autor, uma vez que as mulheres não são 

avaliadas pelo seu sucesso no trabalho, outros sinais de status, incluindo o uso das variantes 

de prestígio, são proporcionalmente mais relevantes. 

A diferenciação linguística entre os sexos, conforme Trudgill adverte, decorre do 

fato de que as formas linguísticas femininas costumam ser mais conservadoras. As mulheres 

tendem a valorizar muito mais as formas padrão (de prestígio), porque foram educadas para 

falarem de um modo e não de outro. Ou seja, as diferenças linguísticas em função do 

gênero/sexo surgem porque a língua, como um fenômeno social, está intimamente relacionada 

às atitudes socais. Um exemplo disso é a responsabilidade que as mulheres têm na educação 

dos filhos, pois, ao assumirem para si a carga de transmissão de normas de comportamento, 

dentre eles o linguístico, elas se veem na contingência de se mostrarem como modelo.  

No entanto, devemos ter em mente que a sociedade mudou da década de 1960 

para cá. A explicação de que as mulheres priorizam as formas de prestígio da língua por conta 

de seu papel como mães e educadoras não é mais pertinente, pois, atualmente, não podemos 

dizer que seja esse o papel das mulheres na sociedade. Além disso, devemos considerar a 

revolução causada pelos estudos de gênero/sexo sobre os conceitos de feminino, a partir da 

década de 1980, discutindo, por exemplo, a fragilidade de vincularmos, de modo direto, sexo 

biológico e feminilidade. Para isso, segundo Severo e Freitag (2013), o processo de produção 

da identidade feminina deve ser visto de um modo mais amplo, englobando, entre outros, as 

escolhas e usos da língua como efeitos da construção de uma determinada identidade em um 

determinado contexto e com uma certa finalidade. 

                                                           
121 Aqui, citamos a obra de Trudgill (1972) por reconhecermos a sua contribuição no que se refere, entre outros 

aspectos, à relação intrínseca existente entre a língua e a sociedade, isto é, à função social da linguagem, o que 

implica dizer que a língua não é apenas um veículo de transmissão de informação, mas é também um meio para 

estabelecermos e mantermos relações com outras pessoas. 
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Homens e mulheres são socialmente diferentes em termos de papéis sociais 

distintos atribuídos a eles/elas pela sociedade, a qual espera que utilizem padrões 

comportamentais também distintos. Desse modo, a linguagem apenas retrata esse fato social 

(MONTEIRO, 2000).  

Qualquer explicação sobre o efeito da variável gênero/sexo requer um pouco de 

cuidado, tendo em vista as peculiaridades na organização social de determinada comunidade 

linguística e as transformações sofridas por diversas sociedades no que diz respeito à 

definição dos papéis feminino e masculino (PAIVA, 2008).  

Para Chambers (1995), sexo é uma característica biológica, enquanto gênero é 

uma aquisição social. Tendo isso em perspectiva, o autor sugere dois tipos de variação: 

variabilidade com base no gênero e variabilidade com base no sexo.  

Na variabilidade com base no gênero, “a variável dinâmica é a mobilidade. 

Padrões sociolinguísticos, de acordo com o princípio da variabilidade de gênero são, em certa 

medida, determinados pela amplitude de contatos sociais e geográficos”122 (CHAMBERS, 

1995, p. 126). Sendo assim, o menor contato social e a variação geográfica de homens e 

mulheres implicam em maior uso, por parte deles/delas, das variantes de seu grupo de contato. 

Como exemplo, Chambers, cita o estudo realizado por Nichols, no qual são levadas em conta 

a mobilidade profissional e geográfica entre os moradores negros de uma comunidade na 

Carolina do Sul. A pesquisadora observa que os homens tendem a usar as variantes do dialeto 

local com mais frequência do que as mulheres e explica que esses padrões de fala refletem 

não o gênero em si mesmo, mas as diferenças individuais e grupais em relação à mobilidade e 

aos contatos com indivíduos não nativos. 

Para Chambers, com respeito à variabilidade com base no gênero, e crucial para 

ela, é a afirmação de que as normas complementares de mobilidade são suscetíveis de serem 

definidas de forma diferente para homens e mulheres. O autor explica que “a razão pela qual 

esse tipo de variabilidade é denominado ‘baseada no gênero’ é porque ela é um determinante 

comum de diferenças do sexo feminino-masculino no discurso”123 (p. 128). 

Na variabilidade baseada no sexo, as diferenças linguísticas estão alicerçadas nas 

diferenças biológicas entre homens e mulheres.  Conforme o autor, “muito poucas diferenças 

entre homens e mulheres têm um efeito sobre a língua. Quanto às diferenças linguísticas 

                                                           
122 The dynamics variable is mobility. Sociolinguistic patterns, according to the principle of gender-based 

variability, are to some extent determined by the breadth of social and geographical contacts. 
123 The reason this kind of variability is called “gender-based” is because it is a common determinant of female-

male differences is speech. 
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documentadas, destaca-se que as mulheres são menos propensas a terem dificuldades de 

leitura, ou a gaguejarem, ou para serem afásicas”124 (p. 105).  

Para o autor, as diferenças biológicas (não linguísticas) entre homens e mulheres 

são inúmeras. Por exemplo, em média, as mulheres têm menos massa muscular que os 

homens, portanto, são menores e pesam menos; elas têm menos tendência para serem 

daltônicas, canhotas e a ficarem carecas; elas geralmente amadurecem mais rapidamente e 

vivem mais do que os homens. No entanto, o autor salienta que essas diferenças representam 

predisposições fisiológicas e que é necessário entender que essas diferenças de sexo, sejam 

fisiológicas ou neurológicas, são meramente probabilísticas. 

Ainda falando sobre as diferenças entre homens e mulheres, Chambers levanta a 

hipótese de que a tendência para as mulheres assumirem papéis de gênero que precisam de 

maior mobilidade do que os homens pode ser o resultado da sua vantagem sociolinguística 

inata e não a causa desses papéis. A interação desses dois fatores deve limitar as atuais 

diferenças entre homens e mulheres que possam ocorrer. 

Levando em conta o que foi dito acima, o nosso objetivo, ao elencar a variável 

gênero/sexo, não foi confrontar o uso das variáveis padrão/não padrão ou de 

prestígio/estigmatizadas por parte de homens e de mulheres, mas verificar se há motivação 

para o uso da ordem VS quando os fatores [feminino] ou [masculino] estão presentes. 

 

5.6.1 O Gênero/Sexo e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

A variável extralinguística gênero/sexo, comumente, é elencada para as análises 

sociolinguísticas. Os objetivos das pesquisas são variados: verificar questões quanto ao uso de 

formas padrão/não padrão, formas estigmatizada/não estigmatizada, formas 

conservadora/inovadora e, como é o nosso caso, analisar se a ordem VS é mais frequente na 

fala de homens ou de mulheres, conforme dissemos acima. 

Spano (2002) inclui a variável gênero/sexo objetivando detectar, nas amostras do 

PB e do PE, uma possível diferenciação entre homens e mulheres na ocorrência da ordem SN 

V ou V SN, mesmo se tratando de um fenômeno sintático-semântico que parece não envolver 

formas de prestígio da língua, sendo tais formas um dos aspectos necessários para que essa 

variável seja um fator relevante na mudança linguística.  

                                                           
124 Very few biological differences between males and females have an effect on language. Among the 

documented linguistic differences are that women are less likely to have reading disabilities, or to stutter, or to 

be aphasic. 
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No processamento dos dados, o programa computacional selecionou apenas 

variáveis de natureza linguística, tais como, categoria sintático-semântica do verbo, definitude 

e extensão do SN, estatuto informacional do SN, excluindo, portanto, o gênero como fator 

significativo tanto para o PB como para o PE. 

Do mesmo modo que os resultados de Spano, os de Santos (2010) mostram que a 

variável gênero/sexo não é significativa para a ocorrência do fenômeno da ordem VS na fala 

popular do interior da Bahia. Nas comunidades afro-brasileiras, os percentuais de uso dessa 

ordem são idênticos para homens e mulheres, a saber: 5%. Nas comunidades rurais, os 

percentuais são de 6% para homens e 5% para mulheres, ou seja, a diferença entre os gêneros 

é de apenas 1%. Sendo assim, a autora conclui que esta variável não exerce influência sobre o 

fenômeno.  

Diversas pesquisas na área de Aquisição da Linguagem têm demonstrado que, 

quando a língua materna (L1) tem a ordenação de constituintes mais livre em relação a uma 

segunda língua em aquisição (L2), parâmetros de ordenação de L1 interferem na aquisição de 

L2. Tendo isso em vista, Sabatin (2010) investiga, por meio do controle de fatores linguísticos 

e sociais, a ordem de palavras no português em aquisição como L2 por crianças paraguaias da 

fronteira Brasil/Paraguai. A hipótese levantada pela autora é a de que existe a interferência de 

parâmetros de ordenação de LI, o espanhol paraguaio (EP), nas fases mais iniciais de 

aquisição do português. A razão para isso são as diferenças tipológicas entre L1 e L2, uma 

vez que o espanhol é uma língua de ordem mais livre do que o português.  

A pesquisadora salienta que o nível de interferência diminui à proporção que 

aumenta o tempo de exposição da criança à língua alvo, porém padrões de L1 podem 

permanecer em L2, como ela mostra através da análise comparativa de seus resultados com os 

da pesquisa de Chaves (1987 apud SABATIN, 2010), que investigou, na mesma comunidade 

de fala, a ordenação de constituintes no português falado por paraguaios adultos.  

Para a realização da pesquisa, Sabatin vele-se do método sociolinguístico 

quantitativo. Ela constituiu um corpus com 440 orações retiradas de gravações em áudio da 

fala de seis crianças paraguaias que estudam em escolas de Bela Vista (MS) e que apresentam 

diferentes tempos de contato com o português. As crianças, 3 homens e 3 mulheres, com 

idades variando de 6 a 8 anos, estudam do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental.  

Para a análise, alguns fatores linguísticos e sociais, apontados pela literatura 

vigente como relevantes para a motivação da ordem VS, foram elencados: status 

informacional do sujeito, tipo de estado de coisas, presença de advérbio inicial, animacidade 

do sujeito, fluência nas línguas de contato, sexo/gênero, entre outros.  
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Diversas variáveis foram descartadas pelo programa computacional GoldVarb, 

como por exemplo, o tipo e flexão do verbo, o grau de transitividade das construções, 

modalidade da frase e o gênero. 

Mesmo a variável gênero sendo descartada, a autora observa que, embora as 

premissas sociolinguísticas que se aplicam à variável não possam ser estendidas para o caso 

em estudo, por estar lidando com crianças (indivíduos para os quais ainda não estão 

claramente definidos os papéis sociais, como estão para os indivíduos adultos), essa variável 

foi controlada mais por curiosidade quanto questões de identidade de gênero do que de papel 

social. A expectativa da pesquisadora é a de que meninas reproduziriam mais o padrão da 

língua alvo, o PB, do que os meninos, criando assim, entre elas, maior identidade quanto à 

aplicação de padrões da língua dominante no contexto social em que estão inseridas.  

Os resultados apresentados para essa variável revelam que as informantes meninas 

– C., R. e P. – apresentam, de maneira geral, maior ocorrência de sentenças SV, ordem mais 

presente no PB. Os respectivos percentuais para as meninas foram: 7,2%, 11,5% e 11,7%. 

Quanto aos meninos – B., F. e G. –, os resultados revelam maior ocorrência de sentenças VS, 

ordem mais afeita ao EP. Os respectivos percentuais foram: 23,3%, 7% e 28%. 

Segundo a autora, comparando os resultados da sua pesquisa com os de Chaves, é 

possível dizer que as meninas, já nessa idade, espelham um comportamento que irá se 

verificar mais tarde na vida adulta, ou seja, o de que mulheres empregam mais a ordem SV ao 

passo que os homens a ordem VS.  

Os resultados encontrados por Pedrosa e Hora (2000) para o uso da ordem VS 

mostram que o fator [feminino] apresenta peso relativo de .49, enquanto que o fator 

[masculino] apresenta o peso relativo de .52, ou seja, uma diferença inexpressiva de apenas .3. 

De acordo com os autores, as mulheres e os informantes mais escolarizados optam por utilizar 

a ordem SV, em detrimento da ordem VS. Para confirmar essa preferência, eles cruzaram as 

variáveis Anos de escolarização125 e Gênero/Sexo e perceberam uma tendência entre homens 

e mulheres de diminuírem o uso de VS na medida em que aumenta a escolaridade, 

principalmente, as mulheres, as quais se mostram mais resistentes a esse uso. 

 

 

                                                           
125 A nossa pesquisa não definiu a variável escolaridade para a análise da ordem VS na Variedade de fala 

maranhense, tendo em vista a amostra escolhida: falantes idosos(as) que, na maioria, não tiveram oportunidade 

de frequentar a escola e se frequentaram foi por poucos anos, como já foi observado. Além disso, no que se 

refere às mulheres, viveram, na juventude, uma época em que não podiam frequentar as escolas, ou seja, viviam 

“para o lar” (ver na Metodologia a composição das amostras). 
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5.6.2 O Gênero/Sexo do falante e a ordem VS na Variedade de fala maranhense 

 

De antemão, no levantamento, análise e codificação dos dados, percebemos que 

não havia, na Variedade de fala maranhense, uma grande diferença no número de orações na 

ordem VS produzidas por homens e por mulheres, mas a variável gênero/sexo foi selecionada 

em 6º lugar de importância para a ordenação em estudo.  

 
            Tabela 7 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo o Gênero/Sexo  

                               do falante na Variedade de fala maranhense 
 

Gênero/Sexo do falante Frequência P.R. 

[masculino] 150/687 = 21% .55 

[feminino] 119/723 = 16% .44 

TOTAL 269/1410 = 20% __ 

 

De acordo com a tabela 7, o uso da ordem VS por falantes do sexo masculino e 

feminino apresenta frequências respectivas de 21% e 16%. O peso relativo de .55 indica 

maior tendência de o fator [masculino] propiciar a ordem VS, ao passo que o fator [feminino], 

cujo peso relativo de .44, indica mais a co-ocorrência com a ordem SV. De qualquer modo, os 

pesos relativos mostram-se pouco relevantes para a motivação de uma ou outra ordem126. 

 

5.7 A Definitude do sujeito 

 

Várias noções de definitude podem ser reconhecidas na literatura linguística, 

como por exemplo, a de Chafe (1994), que a caracteriza em termos de identificabilidade, traço 

de natureza cognitiva, ligada a certas noções pragmático-discursivas, o que implica dizer que 

o falante supõe que o seu interlocutor reconhece o referente de um SN específico no universo 

discursivo; a de Lyons (1999), que a caracteriza como uma categoria morfossintática, a qual 

torna gramatical a codificação da categoria pragmática de identificabilidade; e a noção de 

Prince (1992), que é ancorada numa abordagem textual, ligada à descoberta dos princípios 

gerais da textualidade, de natureza formal, portanto estabelecida por critérios gramaticais. 

Segundo Lyons, a realização da (in)definitude não é universal e a sua marcação se 

dá numa minoria de línguas. A noção de (in)definitude é prototipicamente expressa por meio 

                                                           
126 Para tirar qualquer dúvida acerca da seleção do grupo Gênero/Sexo, voltamos aos dados e à rodada do 

GoldVarb 2001, e verificamos que não houve interferência de outros fatores na sua seleção.  
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de artigos, que indiciam características e comportamentos sintáticos que podem variar de uma 

língua para outra. Os artigos definidos, especificamente, quanto à forma e a posição exibem 

uma variação elevada nas línguas naturais, mas vale ressaltar que essa variação está 

correlacionada a padrões sintáticos específicos. 

Ainda de acordo com Lyons, quando um elemento importante surge pela primeira 

vez no discurso, o falante, habitualmente, o introduz de modo descritivo, oferecendo a 

informação necessária ao ouvinte. Este, por sua vez, pode retomar o referente fazendo com 

que o discurso progrida. Para o autor, o referente definido é o que se destaca no ato de fala, 

seja ele expresso lexicalmente, logo apoiado num outro item do discurso (referente anafórico), 

seja ele insinuado através de frames, e, nesse caso, a primeira ocorrência pode ser entendida 

como definida, visto que um conjunto de conhecimentos armazenados na mente do falante 

serão acionados para a interpretação do referente. 

Esta posição de Lyons acerca da definitude do sujeito é semelhante à da 

Gramática funcional discutida por Pezzati (2004). De acordo com a autora, ao usar um termo, 

o falante (F) direciona o destinatário (D) para alguma entidade sobre a qual alguma coisa será 

predicada. Esse termo deverá conter a informação necessária para o destinatário entender o 

referente pretendido em meio a inúmeros referentes possíveis e disponíveis em qualquer 

situação comunicativa. Para facilitar o entendimento por parte do destinatário, o falante 

descreve o referente através de propriedades que o identificarão em meio a todos os outros 

referentes que o termo pode denotar.  

A descrição da informação pelo falante, no entanto, não deve ser excessiva, mas 

suficiente, levando o destinatário a identificar o referente, o que pode facilitar a continuação 

da interação comunicativa. Isso nos remete ao que sugere o Princípio de Cooperação127, de 

Grice (1975), mais especificamente, a máxima de quantidade. A quantidade de informação 

que o falante coloca em um termo depende da suposição de que o destinatário está capacitado 

para identificar o referente pretendido, mas essa capacidade depende do estado real da sua 

informação pragmática. 

Segundo Pezzati, quando o falante usa um termo definido ajuda o destinatário a 

identificar o referente que supõe estar à disposição deste destinatário e o faz com base: 

 

 

                                                           
127 Grice (1975) explicita o princípio geral da comunicação – o da cooperação –, em quatro máximas gerais: a da 

quantidade das informações dadas, a de sua verdade (ou qualidade), a de sua pertinência (ou relação) e a do 

modo como são formuladas.   
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a) numa informação pragmática de longo prazo de D;  

b) numa informação pragmática de curto prazo, por ter sido introduzida no discurso 

anterior;  

c) numa informação perceptivelmente disponível na situação;  

d) nas inferências deduzidas em qualquer uma das informações de (a-c) (PEZZATI, 

2004, p. 206) 

 

Prince (1992) investiga as diferenças entre sujeitos e não sujeitos relacionadas a 

duas dimensões: a formal, que compreende a definitude, e a discursiva, que implica o status 

informacional das entidades que sujeitos e não sujeitos representam, ou seja, os seus 

referentes. Para essa investigação, a autora utilizou a carta ZPG, a qual tem o propósito de 

arrecadar fundos e o de que seus destinatários respondam a um questionário fechado sobre o 

teor da carta e sobre o local onde ele obteve essas informações. Dessa carta foram retiradas 56 

cláusulas adverbiais, completivas e relativas, entre outros tipos, para a análise a que se 

propõe. 

A autora aborda duas propriedades dos sujeitos, a saber, definitude e velhice: 

- SNs que representam entidades discursivas não ocorrem em diferentes posições 

sintáticas aleatoriamente. O fato de um SN ser sujeito ou não sujeito está associado à sua 

definitude e ao status informacional da entidade do discurso que ele representa, conforme 

dissemos antes: os sujeitos tendem a ser definidos e a representar informação velha, mas essas 

são tendências estatísticas e não categóricas. Quanto a isso, ela chama a atenção para os 

trabalhos de Li e Thompson, os quais afirmam que sujeitos tópicos são definidos e velhos. 

- Os SNs sujeitos canônicos ocupam uma posição pré-verbal, independentemente 

da voz ou da presença de constituintes antes do verbo, conforme mostram os exemplos dados 

por ela, em que, no primeiro grupo do exemplo (169) estão os sujeitos canônicos na voz ativa 

(a, c), na voz passiva (b) e em posição inicial (a, b), e em (c) com um advérbio de tempo antes 

do verbo: 

 
(169)128 a. Lee comprou um livro. 

              b. O livro foi escrito por um russo. 

              c. Amanhã ela vai comprar outro livro. 

 

Já em (170), todos os sujeitos ocupam uma posição pré-verbal não canônica: 

 

                                                           
128 a. Lee bought a book. 

      b. The book was written by a Russian. 

      c. Tomorrow she’ll buy another book. 



192 

 

 (170)129 a. Havia um livro na prateleira. 

               b. Sobre a mesa estava deitado um panfleto. 

               c. Nada mais eu vi. 

 

Em suma, considerando a relação entre definitude e status informacional, por 

um lado, e a subjetividade, por outro, os sujeitos canônicos tendem a ser definidos e velhos. 

Segundo Prince, a noção de definição/indefinição parece ser simples, mas tem 

gerado certa confusão, pois ora é referida como uma propriedade formal, ora como uma 

propriedade conceitual das entidades do discurso. Assim, ela aponta as propriedades formais 

para essas duas noções, as quais assumimos na nossa pesquisa: 

- Definitude: artigos definidos, pronomes demonstrativos, possessivos e 

pessoais, nomes próprios não modificados, quantificadores (como todos, cada) 

- Indefinitude: artigos indefinidos,  (zero), quantificadores (alguns, alguma, 

um, seis etc.)  

Desse modo, segundo Prince, a decisão de que um SN é formalmente definido 

ou indefinido é baseada, inteira e exclusivamente, na sua forma. 

 

5.7.1 A Definitude do sujeito e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

A definitude do SN é apontada na literatura linguística como um dos fatores 

relevantes para a ocorrência da ordem VS (cf. ANDRADE, 1995; COELHO, 2000; SPANO, 

2002, 2008; PILATI, 2002; SANTOS, 2008; RIBEIRO, 2010; FREITAS, 2011). 

Spano (2002) analisa a definitude do SN nas construções inacusativas existenciais 

e não-existenciais em amostras do PB, nas décadas de 70 e 90, e no PE, na década de 70, 

como já mostramos anteriormente.  

Nas construções existenciais, no PB 70, quando o SN carrega o traço [– definido] 

a ordem V SN é mais frequente, tanto em termos percentuais quanto em peso relativo: 98% e 

.61, respectivamente. Entretanto, com o traço [+ definido], a ordem SN V é mais recorrente. 

Tal fato é verificado por meio do percentual de 85% e peso relativo de .25. No PB 90, o 

comportamento de SNs com esses traços não são diferentes. 

                                                           
129 a. There was a book on the shelf. 

      b. On the table was lying a pamphlet. 

      c. Nothing else dis I see. 
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Comparando as duas amostras, a autora constata que a possibilidade de ordem SN 

V com SNs indefinidos é um dado relevante. No PB 70, em todas as 6 ocorrências de ordem 

V SN, os SNs indefinidos são desacompanhados de determinantes (SNs nus); no PB 90, além 

de SNs nus (2 ocorrências), os pronomes indefinidos (2 ocorrências) marcam a indefinitude. 

Nos exemplos citados e analisados pela autora, os SNs antepostos remetem 

diretamente a referentes dados no discurso, mostrando que estratégias discursivas podem estar 

agindo na posição pré-verbal de SNs indefinidos, pois o informante dirige o foco do seu 

discurso retomando informações anteriores. 

Quanto às construções não existenciais nas duas amostras, os resultados de 

frequências e pesos relativos mostram uma clara oposição entre os traços [– definido], que 

favorecem a ordem V SN, e traços [+ definido], que propiciam a ordem SN V. Segundo a 

autora, essa tendência é observada quando associa a definitude do SN à categoria sintático-

semântica do verbo.  

Nas duas amostras, embora a indefinitude atue em todas as categorias verbais 

estabelecidas, ela é mais sensível nos contextos com verbos de movimento com sentido 

inacusativo (100%, em ambas as amostras) e com verbos inacusativos de mudança de estado: 

69% para o PB 70 e 75%, para o PB 90 seguidos dos verbos de movimento concreto (43% e 

56%, respectivamente) e dos intransitivos (25% e 30%, respectivamente). Os verbos 

inacusativos de permanência de estado apresentam uma distribuição heterogênea de tal forma, 

que impossibilitou o exame de qualquer tipo de comportamento. 

Nas construções existenciais, no PE 70 os SNs [– definido] são categóricos para a 

ordem V SN (100%, correspondendo a 66 dados); os SNs [+ definidos] ocorrem em 81% do 

total de dados. Esses resultados mostram que tanto a ordem V SN quanto a ordem SN V são 

favorecidas nesse ambiente. 

Nas construções não existenciais, no PE 70, os SNs [– definidos] ocorrem na 

ordem V SN em 65% dos dados e têm peso relativo de .79; já os SNs [+ definidos] ocorrem 

em 17% do total de dados, com peso relativo de .36, favorecendo a ordem SN V. Nesse tipo 

de construção, a concentração dos dados está em ambientes com o traço [+ definido], com um 

percentual de 70%, ao contrário das construções existenciais, conforme vimos acima. Para a 

autora, esses resultados sugerem alguma relação da definitude com o tipo de construção 

verbal. 

A fim de verificar essa relação, Spano cruza o grupo de fator definitude com o de 

categoria sintático-semântica do verbo e verifica que, nas construções não existenciais, os 

sujeito [+ definidos] desfavorecem a ordem VS com verbos intransitivos (13%); os sujeitos  
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[– definidos] a favorecem com os verbos de movimento com deslocamento concreto (34%) e 

com verbos inacusativos de mudança de estado (40%). Com verbos de movimento com 

sentido inacusativo o percentual é de 50%, neutralizando, portanto, a distinção entre as ordens 

SV/VS.  

Na pesquisa de Santos (2008), o primeiro grupo a ser selecionado pelo programa 

computacional como motivador da ordem VS foi a definitude do SN. Os resultados mostram 

que a oposição entre os SNs indefinidos e os definidos está fortemente associada à ordem VS, 

tanto em frequência como em peso relativo. Os SNs [– definido] são frequentes na posição 

pós-verbal, enquanto os SNs [+ definido] ocorrem, de preferência, antes do verbo. Para a 

autora, a distância de .35 entre os pesos relativos não é uma surpresa, posto os SNs 

indefinidos manterem uma estreita relação com as sentenças apresentativas e, no mais das 

vazes, aparecem na sua posição de base em línguas de sujeito nulo, conforme já atestaram os 

trabalhos de Santos e Duarte (2011), entre outros, os quais a autora toma como base para suas 

análises. 

Os resultados de Ribeiro (2010) atestam percentuais altíssimos de sujeito            

[+ definido] para as posições do SN antes do verbo (90,57%) e depois do verbo (89,80%), o 

que contraria a literatura sobre o assunto.  

Analisando a definitude relacionada à animacidade, a sua hipótese de que os 

sujeitos pospostos seriam preferencialmente [– animado] e [– definido], não se concretizou 

nos dados. É possível que isso tenha ocorrido devido à natureza formal dos textos da Escola 

Normal da Capital (atas, correspondência oficial, livro de ponto etc.) que analisa, 

principalmente, aos eventos relacionados à Escola e, por consequência, dizem respeito aos 

sujeitos neles envolvidos, como professores, alunos e serventes. Como estes funcionários são 

muitas vezes referidos pelo sujeito sintático, resultou no alto índice do traço [+ animado] e, 

como são indivíduos específicos, o traço [+ definido] dessas sentenças também colaborou 

para esse alto índice de frequência. 

A pesquisa de Freitas (2011) indica menor grau de definitude do SN das orações 

com a estrutura (X)VS: 55%. Já a frequência de SN sujeito com o traço [+ definido] das 

orações SV corresponde a 92%, de 1712 dados. Ele justifica esses resultados como um sinal 

de que sentenças inacusativas, ativas e passivas, emergentes do ambiente de EL2, são 

condicionamentos discursivos ligados a processos de topicalização e focalização de seus SNs, 

representadas também nos graus de definitude de seus sujeitos. Isso significa dizer que se as 

orações (X)VS trazem informação nova ou inferível, elas apresentam maior possibilidade de 

serem [– definidas]. Sendo assim, o autor atesta a maior probabilidade de ocorrer a ordem VS 
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com SNs indefinidos, uma vez que orações na ordem SV só ocorrem em 8% dos dados com 

sujeitos [– definido]. 

Quanto aos 55% de SNs [+ definido] das orações (X)VS, segundo Freitas, 

poderiam estar relacionados ao índice elevado de orações (X)VS passivas com sujeitos 

disponíveis/inferíveis no corpus que analisou. 

 

5.7.2 A Definitude do sujeito e a ordem VS na Variedade de fala maranhense 

 

A tabela 8 apresenta os resultados quantitativos encontrados para a ordem VS, de 

acordo com a Definitude do sujeito, sétimo grupo selecionado para a Variedade de fala 

maranhense: 

 
                       Tabela 8 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Definitude do  

                                            sujeito na Variedade de fala maranhense 

 

Definitude do sujeito Frequência P.R. 

[– definido] 94/188 = 50% .78 

[+ definido] 175/1222 = 14% .45 

TOTAL 269/1410 = 20% __ 

 

Verificamos nos resultados acima que os sujeitos com traço [– definido], exemplo 

(171), favorecem a ordem VS, com peso relativo de .78. Já os sujeitos com o traço [+ 

definidos], exemplo (172), a desfavorecem com o peso relativo (.45). Portanto, esses 

resultados estão em acordo com os de outras pesquisas, conforme vimos no item anterior: os 

sujeitos com referência indefinida influenciam a ordem VS e sujeitos com referência definida, 

não. 

 

(171) Nessa época, numa esquina lá, morava uma família de turcos – e, quando 

morreu o velho, fizeram um escândalo: as mulheres gritando quase se jogavam 

do sobrado, chorando quando o enterro saiu. (SFF, vol. VI) 

 

(172) Eu tenho um prazer na vida / As vez também aparece a tristeza / Quem vive 

nesta procupação / Mais São João é minha defesa / Amor e carinho e saudade / 

Vem do começo do mundo / Da obra da natureza (Despedida, Rupiado) 
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Como foi exposto anteriormente (seção 5.7), a definitude do sujeito, segundo 

Prince (1992), está associada ao status informacional. Então, fizemos o cruzamento desses 

dois grupos de fatores, a fim de examinar o comportamento dos sujeitos [– definido] e [+ 

definido] no uso da ordem VS.  

            Tabela 9 – Ordem VS, a partir do cruzamento do Status informacional e Definitude do   

                               sujeito na Variedade de fala maranhense 
 

        Status informacional 

 

 

 

Definitude do sujeito 

 

[novo] 

% 

 

[dado] 

% 

 

[inferível] 

% 

 

TOTAL 

% 

[– definido] 55/98 = 56 26/62 = 42 13/28 = 46 94/188 = 50 

[+ definido] 75/250 = 30 80/885 = 9 20/87 = 23 175/1222 = 7 

TOTAL 130/348 = 37 106/947 = 11 33/115 = 29 269/1410 = 20 

 

A tabela 9 indica que sujeitos com o traço [– definido] são mais significativos 

para a ordem VS apenas quando associados a sujeitos com o traço [novo], atingindo o 

percentual de 56%. Associados a sujeitos com traços [inferível] e [dado] são menos 

significativos para a ocorrência dessa ordem, haja vista os valores percentuais 

correspondentes a 46% e 42%, respectivamente. Em outras palavras, são percentuais que 

ainda podem ser considerados altos para a ordem VS.  

Os percentuais apresentados pelos sujeitos com traço [+ definido] são menos 

significativos para a ordem VS, em primeiro lugar, associados ao traço [dado] (9%); em 

seguida, ao traço [inferível] (23%) e, por fim, associados ao traço [novo] (30%).  

Resultados diferentes quanto ao cruzamento desses grupos encontramos, por 

exemplo, em Spano (2002) e Santos (2008). Esta autora demonstra que os DPs indefinidos 

atingem altos percentuais de VS, independentemente do status informacional, exceto o traço 

[disponível]130, que teve apenas 1 ocorrência na ordem VS: com referente [novo]: 84%, com 

referente [inferível]: 90%, e com referente [evocado]: 60%. Spano, por sua vez, mostra que, 

independentemente da definitude do referente, o traço [novo] do SN favorece a ordem VS, o 

que ela atribui ao tipo semântico das construções existenciais que, geralmente, apresentam 

informação nova no discurso. 

                                                           
130 O traço [disponível] corresponde, na nossa pesquisa, ao que rotulamos [único], o qual foi amalgamado ao 

traço [dado], conforme explicação no início deste capítulo. 
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Cruzamos os grupos Definitude do sujeito e Transitividade verbal, com o intuito 

de examinar com qual(is) verbo(s) os sujeitos com traços [– definido] e [+ definido] agem 

mais fortemente para a marcação da ordem em estudo. 

Nos resultados do cruzamento efetuado, observamos que os sujeitos com traço    

[– definido] são categóricos na marcação da ordem VS quando associados a verbos 

monoargumentais existenciais (100%); em seguida, com verbos monoargumentais de 

existência (89%) e, finalmente, com os verbos monoargumentais de movimento direcionado 

(79%). Esse traço ocorre com os verbos monoargumentais de mudança de estado numa 

frequência de 50%, ou seja, propicia tanto a ordem VS quanto a ordem SV. 

Os sujeitos com traço [+ definido] mostram-se mais recorrentes na ordem VS com 

os verbos monoargumentais existenciais (89%) e, com os de existência (54%), embora essa 

taxa seja bem menor. Com os demais verbos (ver tabela 1), independentemente dos traços              

[– definido] e [+ definido], a ordem VS ocorre menos, principalmente com os verbos 

biargumentais com 2 argumentos expressos, que apresentam percentuais baixíssimos: 12% 

para os sujeitos indefinidos e 4% para os definidos. 

 

5.8 Presença de elemento no início da oração e a ordem VS nas pesquisas linguísticas 

 

A questão do preenchimento da posição à esquerda do verbo tem sido analisada 

em diversos estudos (cf. LIRA, 1982; COELHO 2000; SPANO 2002, 2008; PEZATTI, 2001; 

PILATI 2002, 2006, 2007; SANTOS, 2008; SANTOS e DUARTE, 2011; MARQUES, 2008; 

PAIVA, 2011; FREITAS, 2011), os quais afirmam que essa posição, preferencialmente, é 

ocupada por sintagmas adverbiais e preposicionais de lugar e tempo. 

Com o objetivo de retratar a ordem V DP, Coelho (2000) acrescenta aos grupos 

favorecedores da ordem VS que se propõe a analisar, principalmente o da natureza do verbo, 

os seguintes grupos configuradores da sentença, nas quais o “x” corresponde ao 

preenchimento de fronteiras em cada estrutura: 

a) configuração DP x V  /  V x DP; 

b) configuração x DP V  /  x V DP; 

c) configuração DP V x  /  V DP x. 

A pesquisadora afirma que as construções inacusativas com interpretação locativa 

mantêm estreitas relações entre si, uma vez que, diferentemente do que ocorre nas construções 

intransitivas, nas inacusativas, principalmente na estrutura [Loc V DP], ocupam a posição 
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imediatamente à esquerda do verbo, o que faz supor que eles deveriam ser tratados como 

parte da estrutura argumental do verbo e não como meros adjuntos. 

Coelho conclui que as ordens DP V e V DP não caracterizam variação, pois os 

tipos de verbo (intransitivo e inacusativo) e traços opostos de definitude (e especificidade) 

apontam sua complementariedade, conforme indicam também os resultados de Berlinck 

(1988) e Spano (2002), por exemplo. 

Pilati (2006) dá continuidade às pesquisas iniciadas em Pilati (2002) e busca 

analisar as propriedades semânticas e sintáticas das sentenças declarativas nas configurações 

VOS ou VS no PB, além de propor uma teoria explicativa das características sintáticas e 

semânticas encontradas.  

Para explicar as orações VS no PB, Pilati examina propostas que interpretam a 

ordem VS no francês e no italiano, tais como as de Keyne & Pollock (sobre a periferia do CP) 

e Belletti (sobre a periferia do VP)131. 

A autora apresenta uma série de ambientes linguísticos em que a ordem VS é 

possível. Esses ambientes são: 

a) com verbos leves132: 

 

(173) Hoje tomou posse o novo ministro da cultura. 

 

b) em narrações esportivas: 

 

(174) Arriscou o chute Diego Tardelli.  

 

c) contextos estipulativos (contextos de instruções, tais como manuais de jogos): 

 

(175) Vence a partida o jogador que tiver mais pontos. 

 

Além disso, fundamentada na proposta de M. Pinto, para o italiano, conclui que as 

orações com sujeito posposto no PB são tipos de inversões locativas, tal como as do italiano, 

pois: 

                                                           
131 Complementizer Phrase (Sintagma Complementizador) e Verb Phrase (Sintagma Verbal). 
132 Verbos leves são os que “formam expressões idiomáticas, como pegar fogo ou contêm predicados em que (i) 

o objeto é um elemento abstrato, (ii) geralmente, com baixa referencialidade (ou seja, com referência ligada a um 

conceito abstrato, como atenção, ou a um evento, como posse) e (iii) pelos dois motivos anteriores, o predicado 

formado por verbo e objeto não tem interpretação semântica a não ser em conjunto (PILATI, 2006, p. 21, itálicos 

da autora). 
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a) ocorrem com frequência, com verbos inacusativos: 

 

(176) Primeiro chegaram os móveis. 

 

b) geralmente, apresentam PPs locativos ou temporais à esquerda, com 

interpretação dêitica: 

 

(177) Já almoçou todo mundo. 

 

(178) Neste hotel dormiu a Maria. 

 

c) restringem orações com verbos transitivos, mas os permitem com expressões 

idiomáticas e em contextos de narração simultânea: 

 

 (179) Pega a bola o goleiro do flamengo. 

 

A autora conclui a pesquisa mostrando que as orações com (PP)VS do PB podem 

ser analisadas como inversões locativas, conforme a literatura por ela consultada, e que os 

fatores que permitem, ou não, a ordem VS no PB são o produto da confluência de fatores 

sintáticos e semânticos, os quais engendram a interpretação de foco identificacional dessa 

ordem. Isso significa dizer que a leitura de foco de uma determinada sentença é um 

“fenômeno configuracional” nas línguas (PILATI, 2006, p. 16). 

Santos (2008) investiga a possível rejeição do verbo em posição inicial e também 

a relação entre presença e ausência de constituintes à esquerda do verbo e o uso de SV/VS. Os 

resultados mostram que, em 31% das 392 ocorrências de ordem VS, o verbo ocupa a primeira 

posição: 27% em posição inicial absoluta de período e 4% estão antecedidos de oração. Em 

termos gerais, 69% das ocorrências têm algum constituinte na posição imediatamente à 

esquerda do verbo. 

O contexto VS, com ausência de constituinte, nos sete períodos de tempo que 

analisa, teve percentuais baixos, de 11% a 22%, o que implica numa tendência de evitar a 

ocorrência do verbo em início de sentença.  

A autora trata, ainda, das características da posição à esquerda dos verbos 

inacusativos, buscando verificar o comportamento das estruturas sentenciais em cada 

sincronia. Os percentuais alcançados indicam que o padrão mais recorrente é o XVS, com 
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70% das ocorrências de posposição. Para ela, na maioria dos casos, a frequente ocorrência de 

um adjunto antes do verbo sugere seu estatuto quase argumental. Além disso, esse resultado 

sinaliza mudança relacionada à remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo, visto que XVS é 

um padrão conciliável com línguas que não permitem sujeito nulo. 

Freitas (2011) afirma que a presença de um elemento à esquerda das sentenças 

(X)VS em EL2 é categórica no inglês como L1, nos ambientes em que a ordem (X)VS é 

preenchida nesse sistema linguístico. 

Os resultados de Freitas (2011) reforçam os de Santos (2008) com relação à 

ausência de constituinte, pois, na sua pesquisa, o percentual de ausência é superior (37%) 

quando comparado com os resultados para VS (3%). Esse comportamento o leva a refletir 

que, além de transferir uma estratégia discursiva do PB, o aluno brasileiro percebe a 

necessidade de um constituinte formal na posição X das construções XVS inacusativas 

produzidas por ele mesmo. 

Tendo em vista que no corpus analisado só ocorreram inversões de sujeito em 

contextos inacusativos, fica patente, conforme o autor, a relação direta entre inacusatividade/ 

ordem VS e preenchimento à esquerda do verbo, nas línguas em que o sujeito é 

obrigatoriamente expresso, seja ele gramatical e/ou semântico (como no inglês, francês e 

alemão). Quanto a isso, a conclusão a que chega é a de que nesses contextos, a presença de 

um constituinte adverbial, de um sujeito não referencial (expletivo) ou qualquer outro tipo é 

bastante comum (igualmente a PILATI, 2006) para o PB, como também o são em estruturas 

híbridas (X)VS do seu corpus, uma vez que mostram uma estratégia discursiva transferida da 

L1, mas com marcas formais determinadas pela estrutura de ordenação da L2. 

Após a análise desses resultados, o autor deduz que a ordem (X)VS seria um caso 

de transferência sintático-discursiva da língua materna, relacionado à organização da estrutura 

informacional da L1. Para ele, esse fenômeno poderia estar associado: (i) ao uso de 

determinadas estruturas frequentes num dado gênero discursivo; (ii) à sintaxe da língua 

inglesa, que influenciaria a ocupação da posição X; e (iii) à sintaxe do PB, pela propensão de 

não deixar vazia a posição X do verbo inacusativo, ocupando-a com um SAdv. Segundo 

Freitas, a interlíngua seria, então, uma estrutura – L3 – formada por essas forças gramaticais e 

discursivas da L1 e da L2. 

Paiva (2011) mostra que, embora os circunstanciais temporais e locativos possam 

ocupar diferentes posições na sentença, há uma tendência de que esses constituintes, em 

particular os SPreps, ocupem mais as suas margens do que as posições internas, tanto na fala 

como na escrita, como mostram os exemplos dados pela autora (p. 245): 
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(180)   De sua janela no 10º andar, a moradora presencia uma troca de tiros. 

 

(181)  Em pleno século 21, com os recursos de informática disponíveis para a 

organização de banco de dados, não há desculpas para falhas como esta. 

 

(182)   De manhã, eles improvisaram um pagode numa das celas. 

 

(183)   Ele foi tirar o Serginho no final. 

 

Na análise dos aspectos sintáticos, semânticos e discursivo-funcionais, Paiva 

conclui que a configuração XVS, nas modalidades falada e escrita do PB, “atualiza apenas 

uma parte das funções discursivas dos circunstanciais locativos e temporais, referendando, 

inclusive, a afirmação de que as duas configurações [XVS e XSV] não são intercambiáveis e 

não podem ser derivadas uma da outra” (p. 263).  Para ela, a configuração XVS pode 

cristalizar tanto as propriedades morfossintáticas e semânticas quanto as discursivas nas 

línguas que exibem a propriedade sintática da posposição do sujeito. 

Os resultados de Marques (2012) mostraram que o fator “elemento X” não tem 

relevância para a ordenação do referente SN em função de sujeito, uma vez que esse elemento 

encontra-se, na maioria dos casos, entre o sujeito e o verbo, ocorrendo com mais frequência 

na ordem SVC133. Sendo assim, a sua presença na sentença não provoca o deslocamento do 

sujeito. 

Contrariando os resultados apresentados pela literatura, os de Marques mostram 

que a presença do elemento adverbial não é determinante para a ordenação do sujeito. 

Segundo a autora, as posições pré e pós-verbais desse referente é definida conforme “o valor 

discursivo que o termo apresenta, isto é, se apresenta alto grau de informatividade e se é um 

elemento central ou periférico em termos comunicativos – Princípio da polaridade, defendido 

por Votre e Naro (1986).” 

 

 

 

 

                                                           
133 Sujeito-Verbo-Complemento. 
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5.8.1 Presença de elemento no início da oração e a ordem VS na Variedade de fala 

maranhense 

 

O grupo Presença de elemento no início da oração, selecionado apenas para a 

Variedade de fala maranhense, ocupa o oitavo (e último) lugar como relevante para o uso da 

ordem VS. 

Antes de iniciarmos a análise dos resultados encontrados para esse grupo, vale dizer 

que os fatores “advérbios e sintagmas preposicionais de lugar e tempo” (184 e 185), 

“negação” (186), “conectores coordenativos e subordinativos” (exemplo 187) e “marcadores 

conversacionais” (exemplo 188) foram amalgamados sob o rótulo presença de elemento, uma 

vez que, no primeiro processamento dos dados, os pesos relativos mostraram-se equilibrados 

para a marcação da ordem em estudo: .86, .85, .84 e .74, respectivamente, ou seja, estes são 

contextos férteis para a ordem VS, conforme aponta a literatura aqui discutida. 

 

(184) Em São José de Ribamar existe uma casa – hoje é minha – que meu pai 

comprou em 1909. (TJJP, vol. VI) 

 

(185) Em 1935, morreu Horácio Lobão, dias depois da procissão dos Passos e no 

sábado de Ramos depois que viu passar a procissão dos Navegantes pela porta 

de sua casa na Rua de São João. (AAM, vol. II) 

 

(186) No início o ciúme foi forte, era uma briga. Nunca ocorreu briga de discussão, de 

se machucarem fisicamente, mas tinha aquela briguinha, aquela coisa (...). 

(HBM, vol. VII) 

  

(187) Diz-se que, quando nasce uma criança, no primeiro banho, bota-se um cordão 

de ouro dentro da bacia para chamar a felicidade. (ZMCL, vol. VI) 

 

(188) As vez eu me deito a noitinha / Na minha redinha / E fico a balançar / Aí chega 

a minha amada / Linda e perfumada / E vamos conversar (...). (Lembranças dos 

sucessos, Donato) 

 

Conforme vimos no item anterior, os resultados das várias pesquisas abordadas 

atestam a presença de um elemento à esquerda da oração quando o sujeito está posposto ao 
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verbo. Os resultados encontrados nos nossos dados também confirmam esse fato, como 

mostra a tabela 10, abaixo: 

 
                 Tabela 10 – Frequência e Peso Relativo de ordem VS, segundo a Presença de elemento                            

                                      no início da oração na Variedade de fala maranhense 
 

Presença de elemento no início da oração Frequência P.R. 

Presença de elemento 75/130 = 57 % .85 

Ausência de elemento 194/1280 = 15 % .45 

TOTAL 269/1419 = 20% __ 

 

Verificamos que a presença de elemento no início da oração favorece a ordem VS, 

uma vez que apresenta o peso relativo de .85. Já a ausência de elemento à esquerda do verbo a 

desfavorece com em peso relativo (.45). Notamos que o peso relativo de .45 para a ausência 

de elemento à esquerda do verbo desfavorece a ordem VS, mas ela ainda é bastante recorrente 

nesse contexto. 

 

5.9 Ordem VS: que fenômeno é esse?  

 

Ao longo desta tese, vimos que a ordem VS tem sido explicada por diversos 

estudos, norteados por diferentes correntes teóricas. Particularmente, na perspectiva 

funcionalista encontramos valiosas pesquisas que buscam determinar e explicar, por exemplo, 

as motivações funcionais que estariam por trás do uso da ordem VS no PB. 

Neste item, buscamos caracterizar a ordem VS segundo o Princípio da Marcação 

(CROFT, 1990; GIVÓN, 1995) e verificar em que medida o nosso estudo contribui para o 

esclarecimento de duas hipóteses quanto às ordens SV/VS:  

1) a hipótese de Distribuição Complementar, de Votre e Naro (1986; 1989) e 

Naro e Votre (1999);  

2) a hipótese de Restrição da Monoargumentalidade de Berlinck (1988; 1989), 

Andrade (1995) e Andrade Berlinck, (1997). 

 

5.9.1 O Princípio da Marcação, segundo Croft (1990) e Givón (1995) 

 

De acordo com Croft (1990), o Princípio da Marcação é um legado da Escola de 

Praga, cujas noções de valores marcados e não marcados de uma categoria foram aplicadas, 
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inicialmente, na fonologia, por Nicholas Trubetskov (1939 apud CROFT, 1990), e, mais 

tarde, na morfossintaxe e semântica, por Roman Jakobson (1932 apud CROFT, 1990). 

O conceito de marcação pressupõe a existência de assimetrias (propriedades 

desiguais) entre categorias linguísticas – flexões, palavras, construções sintáticas. É a noção 

de assimetria que une o conceito de marcação ao de universais implicacionais, hierarquias e 

protótipos. A marcação permite estabelecer um elo formal (estrutural) entre as propriedades 

linguísticas através das línguas. 

Segundo Croft, a descoberta de padrões de marcação demonstrou que 

determinadas propriedades da estrutura linguística, que eram básicas e gerais o bastante para 

serem comparadas entre línguas, revelam padrões translinguísticos. Esses padrões podem ser 

usados para explicar irregularidades morfológicas, fonológicas e sintáticas. 

O autor explica que a teoria “clássica” de marcação (Escola de Praga) considera 

apenas um tipo de padrão: a relação absoluta entre os dois valores de uma categoria binária, 

como por exemplo, singular e plural, de forma que um valor – singular – é não marcado e 

outro – plural – é marcado. Essa concepção binária (de um para um), para o autor, é 

inadequada. Ele, então, introduz nos estudos da marcação os conceitos básicos de hierarquia 

e protótipo, as quais são diferenciadas do seguinte modo:  

- Uma categoria gramatical pode ter mais de dois valores. Por exemplo, além do 

singular e do plural, algumas línguas possuem o dual, o trial e o paucal (restrito a poucas 

línguas). Tendo isso em vista, Croft considera as distinções entre categorias marcadas e não 

marcadas como sendo escalares, ao invés de considerá-las pares contrastivos. Assim, a 

marcação torna-se um conceito relativo, uma vez que o plural é marcado relativamente ao 

singular, todavia é menos marcado em relação ao dual. Isso engendra uma hierarquia na 

marcação: singular < plural < dual < trial < paucal (maior que dois); 

- A marcação dos valores gramaticais pode estar na dependência de outras 

categorias que interagem com ela. Para ilustrar, com relação à categoria de número, em 

muitas línguas, nas subclasses de nomes, a forma singular é marcada, e a não singular 

(coletivo) é a forma não marcada. Esse fenômeno é denominado reversão de marcação ou 

marcação local. A correlação entre a categoria de número e a classe nominal representa um 

protótipo134: a maioria das classes de objetos é prototipicamente singular, porém, alguns 

objetos são prototipicamente não singular (coletivo). 

                                                           
134 Ver seção 1.4, quando falamos da teoria dos Protótipos. 
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Croft discute a relação existente entre marcação e universais implicacionais com a 

presença vs. ausência de um morfema que aponta o valor de determinada categoria. Por 

exemplo, o plural dos nomes é expresso por um morfema /-S/, enquanto o singular é 

caracterizado pela ausência de um morfema que sinaliza o número. Assim, de modo geral, a 

categoria plural é marcada e a singular não é marcada.  

Um universal descreve, portanto, uma relação entre dois tipos logicamente 

independentes. Os dois valores precisam ser relacionados de um certo modo, e esses dois 

valores relacionados por um padrão de marcação precisam ser alternativas paradigmáticas. A 

noção de alternativas paradigmáticas pressupõe certas hipóteses que se referem à organização 

de categorias linguísticas. Então, é preciso ter comparabilidade translinguística de 

organização das categorias gramaticais em paradigmas, bem como comparabilidade das 

próprias categorias. 

De acordo com Croft, Greenberg (1966) faz a exposição mais completa das 

propriedades linguísticas importantes para a marcação. São cinco critérios para a marcação 

das categorias fonológicas e oito para as categorias morfossintáticas. Mas o próprio 

Greenberg observou que alguns dos critérios estabelecidos podem ser agrupados. Croft os 

agrupa, então, em quatro grandes critérios básicos para a marcação: estrutural, 

comportamental, frequência e valor neutro. 

O critério estrutural é o mais conhecido para a marcação em tipologia. Nesse 

critério, o padrão de marcação é caracterizado como uma relação entre dois valores: marcado 

e não marcado. Não podemos identificar o valor marcado sem identificar o não marcado. O 

fenômeno linguístico que é usado para identificar a marcação é uma medida de quantidade 

relativa. 

O critério estrutural é baseado na estrutura linguística do fenômeno em questão – 

o número de morfemas – e não a estrutura física, isto é, a dimensão/extensão dos morfemas, 

embora haja uma tendência geral de os morfemas que indicam valores não marcados serem 

formas menores do que aqueles que indicam valores marcados. 

O critério comportamental é de grande relevância para a marcação. Ele indica 

que, por um elemento ser gramaticalmente mais flexível do que outro, também será não 

marcado em comparação com o outro. Esse critério se divide em dois tipos gerais: flexional 

(morfológico) e distribucional (sintático). 

O critério flexional diz respeito ao número de distinções morfológicas de uma 

categoria gramatical particular. Como exemplo, Croft cita as categorias singular e plural com 

pronomes de 3ª pessoa do inglês, em que há três formas para o singular masculino, feminino e 
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neutro: he, she, it, respectivamente; e somente uma para o plural dessas formas: they. Nesse 

caso, o singular, por ter um maior número de distinções do que o plural, é o valor não 

marcado; ao contrário, o plural, que tem menos distinções morfológicas, é, por isso, 

considerado marcado. 

O critério distribucional tem a ver com o número de contextos nos quais os 

elementos linguísticos ocorrem. O elemento que ocorre em número maior de construções é 

menos marcado. O autor ilustra esse critério com a categoria de voz, em inglês. Embora 

muitos verbos transitivos ocorram tanto na voz ativa quanto na passiva, há determinados 

verbos que ocorrem na voz ativa, mas não na voz passiva, e há construções que ocorrem com 

a voz ativa, mas não com a passiva. Nesse exemplo, como a voz ativa ocorre num maior 

número de contextos é a categoria não marcada; a voz passiva, por outro lado, por ocorrer em 

contextos mais restritos, é a categoria marcada. 

O critério de frequência mede a frequência de ocorrência de determinado valor no 

uso real da língua (textual) e através das línguas. De acordo com Croft, esse critério, em 

particular, demonstra o relevante papel da análise textual quantitativa em fornecer evidências 

para a análise linguística e em confirmar, ou mesmo questionar, os padrões linguísticos que 

podem aparecer por meio da estrutura interna. Demonstra, ainda, uma ligação direta entre as 

propriedades da estrutura linguística e as propriedades da utilização da língua. O autor 

salienta que essas propriedades não deveriam ser separadas como o são em muitas teorias. 

Na visão de Croft, os critérios de frequência e de comportamento da marcação são 

mais importantes do que o critério estrutural exatamente porque são universalmente 

aplicáveis. 

O último critério básico para a marcação agrupado por Croft é o valor neutro. 

Para ele, esse critério não pode ser relativizado como os critérios anteriores. Nos contextos 

neutralizados, somente um dos dois possíveis valores é realizado: o valor não marcado. 

O valor neutro, segundo o autor, é discutido por Greenberg em termos de uso 

facultativo: a forma que normalmente designa o valor não marcado fará referência a ambos os 

valores em certos contextos, como por exemplo, a palavra inglesa men, que indica tanto o 

macho da espécie ou a espécie como um todo, incluindo as fêmeas. O uso facultativo nem 

sempre segue o padrão de marcação. 

Os critérios de marcação descritos acima se restringem aos três primeiros, sendo o 

de comportamento e o de frequência mais abrangentes, mais aplicáveis a uma classe completa 

de fenômenos morfossintáticos e são mais fundamentais para a marcação. 
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Na discussão dos critérios de marcação, Givón (1995) observa que a marcação é 

um fenômeno por excelência dependente do contexto e que ela não pode ser determinada em 

termos absolutos, mas sim em termos de dependência contextual, considerando que uma 

mesma estrutura marcada em um contexto pode não ser marcada em outro.  

Essa dependência contextual é ilustrada pelo autor com as orações ativas e 

passivas. As orações ativas são mais frequentes na fala cotidiana; já as orações passivas são 

mais frequentes no discurso acadêmico. O autor questiona qual o tipo de oração é marcado, a 

ativa ou a passiva? Para ele, no contexto da comunicação cotidiana, a oração passiva é a 

marcada; já no contexto escrito científico, a oração ativa é a marcada.  

Haja vista que a marcação depende do contexto, sua análise deve ser feita com 

base em fatores comunicativos, interativos e socioculturais. Como exemplo, o autor se refere 

à tendência nas línguas de codificar o agente como sujeito e tópico da oração transitiva, 

representando o caso não marcado. Isso, possivelmente reflete uma norma de falarmos 

egocentricamente mais sobre humanos volitivos do que sobre objetos não humanos. 

Como consequência lógica da dependência do contexto, a marcação só deve ser 

examinada em domínios específicos, pois os correlatos comunicativos, socioculturais, 

cognitivos ou biológicos podem variar de um domínio a outro. As correlações estruturais e 

distribucionais da marcação continuam sendo as mesmas para todos os domínios. 

De acordo com Givón (1995, p. 28), para a análise da marcação, três critérios 

mais relevantes podem identificar a categoria marcada da não marcada, num contraste 

gramatical binário: 

a) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa, ou 

maior, do que a categoria não marcada correspondente; 

b) Distribuição de frequência: a categoria marcada (figura) tende a ser menos 

frequente, sendo, portanto, mais perceptível cognitivamente do que a categoria não marcada 

(fundo) correspondente; 

c) Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa, em termos de demandar maior atenção, maior esforço mental e tempo de 

processamento, do que a categoria não marcada.135  

                                                           
135 (a) Structural complexity: The marked structure tends to be more complex (or larger) than the 

corresponding unmarked one. 

       (b) Frequency distribution: The marked category (figure) tends to be less frequent, thus cognitively more 

salient, than the corresponding unmarked category (ground). 

       (c) Cognitive complexity: The marked category tends to be cognitively more complex – in terms of mental 

effort, attention demands or processing time – than the unmarked one. 
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Em linguística, a complexidade estrutural tem sido o critério tradicional que 

examina a marcação. E a tendência geral é a de que esses três critérios coincidam. As 

estruturas mais marcadas também são mais marcadas no que diz respeito à cognição e à 

frequência. Na realidade, a correspondência entre complexidade estrutural, complexidade 

cognitiva e baixa frequência constitui o reflexo mais geral da iconicidade na gramática.  

O critério de distribuição de frequência, aparentemente uma propriedade formal, 

está intimamente associado com o fenômeno cognitivo das relações figura-fundo. Muitas das 

distinções perceptuais e cognitivas tendem a emparelhar-se, de modo que a figura mais 

importante, saliente, seja menos frequente. Ela, então, sobressai, em face ao fundo, mais 

frequente. Todavia, essa distribuição tendenciosa precisa ser mais explicada, talvez por 

referência a domínios, tais como o comunicacional, o sociocultural, o cognitivo e o biológico. 

De acordo com Givón, dados consistentes de complexidade cognitiva de 

morfemas e construções sintáticas num contexto não estão sempre disponíveis, de forma que 

outras considerações relevantes devem ser levadas em conta. Em algum lugar na linguagem e 

na cognição, uma categoria não é identificada pela presença ou ausência de um único traço. 

Em vez disso, as categorias são definidas por um conjunto de características centrais, ou seja, 

aquelas que tendem a caracterizar o protótipo. Isso é particularmente importante nos casos em 

que a complexidade estrutural não corresponde com os dados distribucionais e efetivos. 

O autor aborda a marcação de categorias gramaticais em quatro partes. A saber: 

marcação de tipos de discurso, marcação de tipos de frase, marcação de modalidades 

nominais e marcação de modalidades verbais. Vejamos, resumidamente, cada uma dessas 

partes: 

Na marcação de tipos de discurso, Givón analisa, por exemplo, que o discurso 

escrito/formal é mais gramaticalizado e mais complexo na sua estrutura morfossintática, 

sendo, portanto, mais marcado do que o discurso oral/informal. A comunicação face a face é a 

norma não marcada, por ser mais frequente do que o discurso escrito/formal. Isso pode ser 

afirmado levando em conta que: i) a língua é um instrumento de comunicação quase 

exclusivamente oral; ii) grande parte das comunidades de fala continua profundamente pré-

literária; e iii) mesmo nas chamadas sociedade literárias, industriais, a grande maioria de 

falantes passa a maior parte da interação verbal no meio oral/informal.  

Quanto à marcação de tipos de frase, Givón observa que, desde os gregos, na 

descrição gramatical, a frase principal, declarativa, afirmativa tem sido entendida como a 

privilegiada, o tipo não marcado de frase. 
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Para ilustrar essa marcação, as orações negativas, no que concerne à 

complexidade estrutural, têm, no mínimo, um morfema a mais em comparação com as 

afirmativas. Como exemplo, Givón cita os idiomas francês e ute, nos quais, frequentemente, 

as orações negativas trazem na sua constituição, dois morfemas. Além disso, em muitas 

línguas, as orações negativas são historicamente encaixadas (ou seja, dependentes), com a 

complexidade sintática que as acompanha.  

Segundo o autor, as orações negativas, em termos de distribuição de frequência, 

são muito menos frequentes nos textos do que as orações afirmativas.  

A maior complexidade cognitiva das orações negativas tem sido documentada de 

modo extenso, quanto à aquisição tardia pelas crianças e maiores dificuldades de 

processamento. 

Como afirmar algo é cognitivamente mais simples e esperado, as orações 

afirmativas são mais frequentes na interação verbal e sua estrutura linguística é menor, sendo, 

portanto, a forma não marcada. As orações negativas, por seu turno, por apresentar maior 

complexidade cognitiva e serem menos esperadas na interação verbal, são menos frequentes e 

estruturalmente maiores (extensa), sendo, portanto, a forma marcada. 

Na marcação em modalidades nominais, uma das modalidades analisadas por 

Givón é a definitude. Ele afirma que as frases nominais plenas definidas não são 

estruturalmente mais complexas do que as indefinidas, pelo menos nas línguas que a marcam 

com artigos. 

A distribuição de frequência, quando tomada pelo seu valor nominal, não sustenta 

a marcação cognitiva de definitude. Isso ocorre porque os três papéis de caso mais comuns –

sujeito, objeto direto e dativo/beneficiário – tendem a ser definidos, referenciais e tópicos. 

Essa tendência é quase categórica para sujeitos e dativos/beneficiários. Entretanto, grande 

parte dos sujeitos definidos, objetos diretos e dativos/beneficiários ou são pronomes 

anafóricos ou são anáforas zero. Esses dois elementos gramaticais cognitivamente ativados, 

portanto bastante acessíveis, codificam o referente.  

No que se refere à complexidade cognitiva, NPs plenos definidos e tópicos são 

mais acessíveis (identificáveis) cognitivamente para o ouvinte, cuja acessibilidade pode vir, 

por exemplo, da situação imediata de fala e/ou de um arquivo pré-existente na memória 

episódica.  

Mesmo sendo acessíveis, NPs plenos definidos não estão ativados na memória. O 

processamento desses referentes deve envolver algumas pistas gramaticais das operações 

cognitivas, tais como, determinar que o referente é tópico/importante, buscar e recuperar seu 
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co-referente da memória episódica (se é que é a fonte). Por sua vez, o processamento de NPs 

plenos indefinidos importantes não requisitam, entre outras operações, a de determinar a fonte 

da definitude (se é situacional, genérica ou episódica) e nem a busca e recuperação do seu co-

referente na memória, mas requerem as operações de determinar que o referente é 

tópico/importante, desativar o referente tópico atualmente ativo e ativar o novo referente 

tópico. 

No que se refere à marcação de modalidades verbais, os aspectos real, 

perfectivo e pretérito tendem a ser os mais frequentes no discurso, portanto são considerados 

não marcados. Mas Givón ressalta que essa norma de distribuição depende do gênero do 

discurso e é típico, principalmente, para narrativas cotidianas orientadas para a ação. Essa 

norma, portanto, faz parte de orações transitivas prototípicas. Outros gêneros do discurso 

podem apresentar diferentes perfis de distribuição. Por exemplo, tanto o discurso acadêmico 

como o processual exibem uma predominância de tempo-aspecto irreais e imperfeito, 

categorias consideradas marcadas. 

Além desses quatro tipos de marcação de categorias gramaticais que acabamos de 

comentar, Givón trata da marcação como meta-iconicidade. 

O princípio da meta-iconicidade da marcação constitui um reflexo da crença em 

uma correlação idealizada e binária entre forma e significado. Essa crença foi expressa por 

Bolinger (1977 apud GIVÓN, 1995, p. 58), o qual afirma que: “a condição natural da língua é 

manter uma forma para um significado, e um significado para uma forma”136. 

De acordo com Givón, a iconicidade descrita por Bolinger é uma armadilha para 

os funcionalistas, por se tratar do que pode ser chamado de um “iconismo ingênuo”. O autor 

evidencia que os vários aspectos da marcação (complexidade estrutural, distribuição de 

frequência e complexidade cognitiva) devem ser verificadas independentemente uns dos 

outros, de forma que a correlação entre eles seja real.  

Levando em conta os postulados de Croft (1990) e Givón (1995), objetivamos 

caracterizar a ordem VS, nas duas amostras que ora analisamos: as letras das toadas do 

Bumba-meu-boi e a Variedade de fala maranhense.  

Ressaltamos, porém, que nos basearemos apenas no critério de distribuição de 

frequência para a caracterização da ordem VS, considerando que o critério de complexidade 

estrutural não se aplica às questões de ordem de constituintes e o critério de complexidade 

                                                           
136 (...) The natural condition of language is to preserve one form for one meaning, and one meaning for one 

form. 
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cognitiva exigiria métodos adequados para medir, através de testes, essa complexidade, o que 

está além dos objetivos deste estudo.  

Vimos na seção 4.3.1 desta tese que nos propusemos a analisar 1801 orações, 391 

retiradas das letras das toadas do Bumba-meu-boi e 1410 retiradas das entrevistas (ver Quadro 

1). Essas últimas, conforme já dissemos, visam a representar a Variedade de fala maranhense. 

Após o processamento dos dados, apresentamos os seguintes resultados: 

 
    Tabela 11 - Frequência das ordens SV/VS nas toadas do Bumba-meu-boi e na  

                        Variedade de fala maranhense 

 

 Toadas do Bumba-meu-boi Variedade de fala maranhense 

Ordem Frequência % Frequência % 

SV 294 76 1141 80 

VS 97 24 269 20 

TOTAL 391 100 1410 100 

 

 

Considerando o critério distribucional e de frequência postulados por Croft (1990) 

e Givón (1995), observamos que a ordem SV é mais frequente nos dois corpora: 76% (294 

em 391 dados) para as toadas do Bumba-meu-boi e 80% (1141 em 1410 dados) para a 

Variedade de fala maranhense. Com esses resultados totalizados, constatamos que a ordem 

SV é [– marcada], com 1435 ocorrências em 1801 dados (80%), e a ordem VS é [+ marcada], 

com 366 ocorrências em 1801 dados (20%). Vejamos essa representação na figura 2: 

 

– marcada        + marcada  

  ordem SV         ordem VS 

     80%                         20% 
 

 Figura 2 – Distribuição dos dados para as ordens SV e VS, por Critério de Marcação 

 

Após o programa computacional selecionar os grupos mais significativos para a 

ordem VS, verificamos que os fatores que constituem esses grupos não apresentam resultados 

categóricos para as ordens VS ou SV. Isso significa dizer que os fatores também apresentam 

níveis de marcação que favorecem ou desfavorecem a ordem VS, internamente ao grupo. 

Tendo isso em vista, apresentamos, abaixo, as distribuições de frequência de cada fator que 

interage com a ordem VS. Iniciamos pelos três grupos que são comuns às duas amostras em 

análise; posteriormente, apresentaremos os grupos que foram selecionados apenas para a 

Variedade de fala maranhense. 
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 Grupo Transitividade verbal: os verbos monoargumentais existenciais, pelo 

critério de marcação, seriam [– marcado] do que os verbos biargumentais com os 2 

argumentos expressos para a motivação da ordem VS137: 

 

– marcado                    + marcado 

 

M. Existencial     M. Erg. de       M. Erg. de       M. Inerg../     M. Atributivo     M. Erg. de       Biarg.2 

        91%             Mov. Direc.      Existência      Intransit.               13%             Mud. Estado       5% 

                                    52%                 20%               14%                  7% 

    
          Figura 3 – Distribuição dos dados das toadas do Bumba-meu-boi para o grupo Transitividade      

                             verbal,  por Critério de Marcação   

 

 

 

– marcado                      + marcado 

 

 M. Existencial     M. Erg. de       M. Erg. de        M. Erg. de         M. Inerg./      M. Atributivo    Biarg.2 

         95%             Existência       Mov. Direc.      Mud. Estado      Intrans.                   6%              4% 

                                  62%                 33%                 32%      17% 

          
          Figura 4 – Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo Transitividade  

                             verbal, por Critério de Marcação   

 

As figuras 3 e 4 mostram que os verbos [– marcado] apresentam percentuais 

acima de 90% e os [+ marcado] apresentam percentuais de 5% para baixo. Observamos que 

esses valores formam os dois extremos da marcação. Os outros percentuais ocupam posições 

intermediárias. Vemos, portanto, uma hierarquia (cf. CROFT, 1990) de percentuais de 

frequência dentro do próprio grupo e entre uma amostra e outra (ver linhas pontilhadas), como 

por exemplo, o verbo monoargumental ergativo de movimento direcionado é o 2º [– marcado] 

na amostra do Bumba-meu-boi, e o 3º na amostra da Variedade de fala maranhense. 

 

 Grupo Agentividade do sujeito: sujeitos portadores do traço [– agentivo] são os 

[– marcado] nas toadas do Bumba-meu-boi, com 42% de frequência, e os [+ marcado] são 

aqueles com o traço [+ agentivo], com 18% de frequência. Na Variedade de fala maranhense, 

os [– marcado] são os sujeitos portadores do traço [abstrato], com 66% de frequência, e os    

                                                           
137 Os nomes dos verbos abreviados nas figuras 3 e 4 são: monoargumental existencial, monoargumental ergativo 

de movimento direcionado, monoargumental de existência, monoargumental inergativo/intransitivo, 

monoargumental atributivo, monoargumental ergativo de mudança de estado e biargumental com 2 argumentos 

expressos. 
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[+ marcado] são os que têm o traço [+ agentivo], com 7% de frequência. Vale ressaltar que a 

hierarquia dos traços [– agentivo] e [abstrato] ocupam posições diferentes nos dois corpora, 

mas o traço [+ agentivo] está na posição final em ambos (ver linhas pontilhadas), como 

mostram as figuras 5 e 6, a seguir: 

 

      – marcado                  + marcado 

      [– agentivo]     [abstrato]               [+ agentivo] 

             42%           27%            18% 
                   

     Figura 5 – Distribuição dos dados das toadas do Bumba-meu-boi para o grupo  

            Agentividade do sujeito, por Critério de Marcação 

 

 

 

 

       – marcado                  + marcado 

         [abstrato]     [– agentivo]               [+ agentivo] 

             66%              15%              7%  
 

     Figura 6 – Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo  

            Agentividade do sujeito, por Critério de Marcação 

 

 Grupo Dimensão do sujeito: conforme vimos na Metodologia, estabelecemos 

três tamanhos para o sujeito, que vão de 1 a mais de 15 sílabas. No corpus do Bumba-meu-boi 

não foram encontrados sujeitos com 15 sílabas ou mais, o que pode ser explicado por se tratar 

de textos estruturados em versos. Já na amostra da Variedade de fala maranhense foram 

encontrados os três tipos estabelecidos. Como na amostra do Bumba-meu-boi são somente 

dois fatores, a marcação é binária: um valor [– marcado] e outro [+ marcado], conforme 

mostra a figura 7: 

 

      – marcado               + marcado 

             de 8 a 14 sílabas                                 de 1 a 7 sílabas 

                    65%                                      21%    
 

       Figura 7 – Distribuição dos dados das toadas do Bumba-meu-boi para o grupo Dimensão do sujeito, 

                          por Critério de Marcação 

 

Na amostra da Variedade de fala maranhense foram encontradas cinco sentenças 

na ordem VS, com sujeitos de 15 a mais sílabas. As pesquisas linguísticas sobre a ordem VS 
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têm mostrado que quanto mais extenso for o sujeito, maior será sua frequência após o verbo. 

Além disso, esses sujeitos costumam ser analisados como tendo maior complexidade 

estrutural, haja vista apresentarem mais massa fonética do que, por exemplo, um sujeito 

pronominal, como ilustrado em (189) e (190), nos quais temos um sujeito leve (de 1 a 7 

sílabas) e um sujeito pesado (de 15 a mais sílabas), respectivamente:  

 

(189) Dizem eles que era uma reunião de marchantes (MCS, vol. I). 

 

(190) Entraram vários professores de antropologia e Sociologia no departamento 

que tinha sido criado (SFF, vol. VI).  

 

Para essa amostra, a distribuição dos dados mostra uma hierarquia interna dos 

fatores assim representada: 

 

      – marcado               + marcado 

      de 15 a mais sílabas        de 8 a 14 sílabas               de 1 a 7 sílabas 

                 95%                    33%            17%  
 

              Figura 8 – Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo Dimensão  

         do sujeito, por Critério de Marcação  

 

 Grupo Status informacional: como já foi dito, esse grupo (e os que seguem), 

apresentou-se relevante apenas para a Variedade de fala maranhense. Os resultados mostram 

que os referentes do sujeito com o traço [novo] são mais frequentes (37%) do que os 

referentes com os traços [inferível] e [dado], portanto é o fator [– marcado] para a ordem VS. 

Observemos na figura 9 a diminuição gradativa dos percentuais de frequência que 

caracterizam a hierarquia interna do grupo para a marcação da ordem VS: 

 

      – marcado               + marcado 

     [novo]                     [inferível]             [dado] 

                  37%               28%              11% 
 

           Figura 9 - Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo  

                  Status informacional, por Critério de Marcação 
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 Grupo Animacidade do sujeito: o grupo apresenta dois fatores, [abstrato] e     

[– animado – humano], com frequências muito próximas para as posições não marcadas (38% 

e 36%, respectivamente), como mostra a figura 10, abaixo138:  

 

        – marcado               + marcado 

 

    [abst]    [–ani –hum –c. hum]    [+ani +hum +c. hum]    [+ani +hum –c. hum]    [+ani –hum –c. hum] 
       38%       36%                                  26%             16%                                   7%       

 

           Figura 10 - Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo  

                     Animacidade do sujeito, por Critério de Marcação 

 

Verificamos que os resultados que estabelecem a hierarquia das posições dos 

fatores favorecedores da ordem VS põem em destaque os traços indicativos de agentividade 

como os [+ marcados]. Esses traços são os que vão do [coletivo humano] até o [+ animado     

– humano – coletivo humano], com percentuais de 26%, 16% e 7%. 

 

 Grupo Definitude do sujeito: o percentual de frequência do fator [– definido] 

(50%) confirma os resultados de estudos anteriores que mostram os sujeitos [– definidos] 

como o valor [– marcado] para a ordem VS. Já o valor [+ marcado] caracteriza os sujeitos    

[+ definidos], conforme a figura 11, a seguir: 

 

             – marcado                       + marcado 

      [– definido]               [+ definido] 

             50%                   14% 

 

Figura 11 - Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo  

         Definitude do sujeito, por Critério de Marcação 

 

 Grupo Presença de elemento no início da oração: os 57% de frequência do 

fator presença de elemento o caracterizam como o valor [– marcado], ao passo que a baixa 

frequência (15%) do fator ausência de elemento o caracteriza como o valor [+ marcado], 

como mostra a figura 12, abaixo: 

 

 

                                                           
138 Os traços abreviados são: [abstrato]; [– animado – humano – coletivo humano]; [+ animado + 

humano + coletivo humano]; [+ animado + humano – coletivo humano]; [+ animado – humano – 

coletivo humano]. 
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             – marcado                       + marcado 

      presença de elemento                 ausência de elemento 

          57%                  15% 

 

Figura 12 - Distribuição dos dados da Variedade de fala maranhense para o grupo Presença 

         de elemento no início da oração, por Critério de Marcação 

 

   Resumidamente, se voltarmos ao quadro 2, no início deste capítulo, 

verificaremos que há uma hierarquia no grau de relevância que cada grupo de fatores 

apresenta, nas duas amostras aqui estudadas, para o uso da ordem VS. Ao aprofundarmos um 

pouco mais a análise, considerando a frequência de cada fator desses grupos, observamos que 

eles também apresentam uma hierarquia (interna) que estabelece diferentes graus de 

marcação, levando-nos a compreender, de forma mais abrangente, as relações que ocorrem 

nos corpora no que concerne à ordem VS e à sua marcação. 

 

5.9.2 A hipótese de Votre e Naro (1986; 1989) e Naro e Votre (1999) para as ordens VS e 

SV: um caso de Distribuição Complementar 

 

O estudo desenvolvido por Votre e Naro (1986), cuja abordagem é “radicalmente 

funcionalista em relação ao fenômeno da ordenação vocabular” (p. 454), se atém à variedade 

falada do português do Rio de Janeiro. Eles examinam 24 horas de fala, gravadas pelo projeto 

Censo da Variação Linguística no Estado do Rio de Janeiro, e isolam cerca de 400 

ocorrências de orações na ordem VS, e um número aproximado a esse de orações na ordem 

SV, para a mesma tipologia verbal. Foram excluídas da amostra todas as ocorrências de VS 

que não poderiam ocorrer na ordem SV, e SV que não poderiam ocorrer na ordem VS, o que 

significa dizer que a amostra se restringe aos casos potencialmente variáveis. As estruturas em 

SV com objeto direto realizado também foram excluídas, haja vista a pouca ocorrência da 

ordem VS com objeto. 

Votre e Naro discutem o uso das ordens VS/SV em termos de ponto de referência 

ou polaridade139 (cadeia tópica). Na comunicação, o falante expressa a sua mensagem de tal 

forma que fique claro para o ouvinte o grau de centralidade/perifericidade de cada elemento e, 

assim o ouvinte possa compreender a mensagem na mesma perspectiva do falante. O ponto de 

referência, então, identifica o constituinte que é apresentado como central (mais tópico) na 

                                                           
139 Na perspectiva dos autores, polaridade se refere à dependência de o constituinte ser central ou periférico na 

comunicação, e não à questão de a oração ser afirmativa ou negativa. 
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comunicação. No nível do discurso, o ponto de referência pode ser identificado como polo 

receptor do conteúdo do enunciado; no nível sintático, tende a coincidir com a posição do 

sujeito, mas as ocorrências de deslocamentos para a esquerda podem alterar a ordenação 

usual. 

Para explicar o funcionamento do ponto de referência como polo que recebe a 

informação do discurso, Votre e Naro (1986, p. 458) apresentam o seguinte exemplo: 

 

(191) O carro da minha senhora, o TN 4937 – era um TL – foi roubado. Foi roubado e 

ficou três dias desaparecido. Depois esse carro apareceu aqui, numa delegacia 

aqui (grifo dos autores). 

 

No exemplo, o carro é o receptor de várias “peças de informação” (cf. Votre e 

Naro): número da placa, modelo, tempo que ficou desaparecido. O uso da ordem SV, mesmo 

com o verbo aparecer, que geralmente requer a ordem VS, corresponde ao fato de que o 

falante quer focalizar o carro e não os outros elementos (esposa, delegacia etc.). 

No exemplo abaixo, também de Votre e Naro (1986, p. 458), uns homens é tratado 

como elemento não central (menos tópico): 

 

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

brigou, brigou. Aí ele não conseguiu, sabe, não conseguiu liquidá-los (itálicos 

nossos). 

 

O SN o cara inicia o trecho do discurso e continua funcionando como polo, por 

meio do referente pronominal ele. No momento em que a sentença sublinhada é dita, o cara 

ainda é o ponto de referência e não mais uns homens. O status não polar de uns homens 

corresponde à ordem VS. 

Os autores salientam que o elemento não polar (uns homens) não havia sido 

mencionado anteriormente e foi inserido no discurso pela ordem VS, que é chamada 

“presentativa”, exatamente por esse tipo de uso, isto é, apresentar um tópico novo no discurso. 

Ainda que o uso “presentativo” seja bastante frequente, “a propriedade essencial que 

determina o uso da ordem é baixa polaridade, e não o traço novo” (p. 459). Em razão disso, a 

ordem VS pode ser usada com referentes mencionados anteriormente, com a condição de não 

serem polares. Referentes mencionados repetidamente continuam sendo periféricos no 
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discurso, podendo, todavia, ocasionalmente, alterar os papéis de polaridade no interior de 

pequenos segmentos discursivos. 

Outro uso típico de ordem VS apontado no estudo de Votre e Naro é aquele com 

referentes mencionados apenas uma vez; caso em que a oração VS pode ser entendida como 

uma espécie de comentário, incidental, em relação ao fluxo principal do discurso. Tendo isso 

em vista, ao invés de tratarem a ordem VS como “presentativa”, Votre e Naro preferem tratá-

la como “polaridade baixa”, em termos de contexto discursivo. Para eles, a oração VS não faz 

progredir a linha principal de comunicação, mas a contextualiza ou a apoia, fornecendo, de 

algum modo, material relevante, porventura até necessário, para a sua compreensão.  Assim, 

na comunicação, o falante parte do fluxo principal e insere uma parte periférica para fornecer 

material de suporte.  

No que diz respeito a narrativas, principalmente, a dimensão centro-periferia 

corresponde à distinção entre figura (foreground) e fundo (background). A figura é o conjunto 

de ações que faz a narrativa progredir, portanto, está relacionada à sequência cronológica dos 

eventos. O fundo equivale à simultaneidade e inclui comentários, detalhamentos etc.; logo, 

situa a narrativa no espaço e no tempo (VOTRE e NARO, 1989). No exemplo (192), acima, a 

oração Apareceu uns homens é periférica (fundo) em relação ao fluxo principal (figura) da 

narrativa. 

Votre e Naro (1986; 1999) sintetizam o caráter pragmático-discursivo da ordem 

VS pelo Princípio da Tensão Baixa (PTB), princípio esse relacionado ao grau de centralidade 

dos elementos das orações nas quais aparecem: 

 

O uso da ordenação VS indica um nível baixo de tensão comunicativa. O sujeito não 

é apresentado como central, isto é, um polo receptor de informação e a oração não 

está situada na linha central da comunicação.  

Em termos mais positivos o PTB poderia ser parafraseado afirmando a natureza 

comunicativamente periférica da ordem VS (VOTRE e NARO, 1986, p. 464-5). 

 

Esses estudos mostram, também, que há correlação entre as ordens SV/VS e o 

status informacional do sujeito. 

Na distribuição dos referentes de VS e SV pelas categorias informacionais, os 

autores verificam que a natureza não polar das orações VS está refletida na distribuição em 

relação a SV. Na ordem SV, o S se concentra na categoria dos evocados (64,2%); em VS, o S 

apresenta uma correlação mais robusta com as categorias disponível (38,19%), e parcialmente 

novo (30,7%). Proporcionalmente, essa última categoria apresenta uma diferença maior em 
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relação à SV, que atinge apenas 12,6% de frequência. A categoria completamente novo não 

ocorreu na ordem SV e é inexpressiva em VS (apenas 2.89% dos dados). 

Votre e Naro verificam uma tendência estatística de concentração de sujeitos com 

maior quantidade de sílabas e/ou vocábulos na ordem VS. Isso pode ser explicado pelo PTB, 

uma vez que constituintes mais extensos, ou pesados, são de polaridade baixa em VS, mas 

eles advertem que nem todos os sujeitos de polaridade baixa são pesados (cf. exemplo (192)). 

Em vista disso, o peso não é a causa da posposição de sujeitos pesados, mas sim a 

necessidade de serem ligados, de algum modo, ao fluxo principal de informação, a fim de 

conservarem a textualidade. Sendo assim, a tendência de VS de conter sujeitos mais 

complexos reflete a função discursiva desempenhada pelos Ss de VS. 

Quanto à definitude/indefinitude dos SNs, os indefinidos são usados basicamente 

para inserir novos referentes no discurso; portanto, não podem ser usados para a retomada de 

seu tópico. Em razão disso, orações com SNs indefinidos geralmente pertencem ao fundo 

narrativo, o que propicia a ordenação VS. Contrariamente, em geral, NPs definidos retomam 

referentes já inseridos (ou seja, dados) no discurso, cuja retomada anafórica é um indício 

frequente de que o referente continua sendo o tópico discursivo. Por conseguinte, segundo o 

PTB, NPs definidos não tendem a favorecer a ordem VS. 

No que tange ao parâmetro transitividade, Votre e Naro (1986, 1989) e Naro e 

Votre (1999), baseados em Hopper e Thompson (1980), conjecturam que as orações VS, que 

pertencem ao plano discursivo de fundo, possuem, geralmente, um baixo grau de 

transitividade; as orações SV, que compõem o plano discursivo de figura, inversamente, têm, 

em geral, um alto grau de transitividade140. 

Para os pesquisadores, “o fato do S [de VS] não ser alvo do fluxo informacional 

faz com que não se atribuam muitas ações a ele. Isso naturalmente implica um conflito 

inerente entre VS e verbos transitivos” (VOTRE e NARO, 1989, p. 177). Isso acontece, 

porque esses verbos, por natureza, apresentam um segundo elemento que poderia receber uma 

ação, produzindo um alto grau de atividade. 

Na abordagem abstrata (formal), Nascimento (1981 apud VOTRE e NARO, 

1986) postula que verbo transitivo não compõe orações VS, uma vez que o S posposto ocupa 

a posição de objeto direto, gerando, desse modo, uma total incompatibilidade entre esse S e 

qualquer objeto direto, realizado ou não na oração. 

                                                           
140 Vimos, anteriormente, que a transitividade é concebida por Hopper e Thompson (1980) como uma 

propriedade semântica escalar das orações como um todo e não centrada no verbo, conforme o conceito 

tradicional.  
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Essa generalização é criticada por Votre e Naro (1986), porque encontraram, em 

seus dados, várias ocorrências de VS com verbos transitivos, como mostra o exemplo abaixo 

(p. 480): 

 

(193) A nossa barraca, por exemplo, este ano faturou uma faixa de dez mil cruzeiros... 

Eu errei. Cem mil cruzeiros faturou a nossa barraca, certo? 

 

Os autores salientam que são raros os casos de ocorrência de orações VS com 

verbos transitivos, “mas são perfeitamente possíveis e naturais” (p. 179). A presença de 

expressões adverbiais de lugar onde ou para onde também inibem a ordem VS. Ou seja, “não 

é apenas objeto direto, mas qualquer segundo argumento, que é raro em VS” (Idem). 

Ainda sobre a transitividade, Naro e Votre (1999) observam que, devido à sua 

semântica, os verbos inacusativos (“apresentativos”) podem referir-se ao estado que resulta de 

uma mudança de posição (chegar, sair, descer etc.) ou de estado propriamente dito (acabar, 

faltar etc.), ou seja, expressam eventos com pouca dinamicidade, com pouca transitividade. 

De modo oposto, os verbos não-ergativos expressam ação (caminhar, andar, nadar etc.) ou 

processo (roncar, espirrar etc.), isto é, denotam eventos dinâmicos, embora não transfiram 

ação de um participante a outro. Assim, em conformidade com o PTB, embora esse tipo de 

verbo seja também intransitivo, favorece menos a ordem VS do que os inacusativos em seu 

uso existencial. 

Sumarizando, Votre e Naro (1989, p. 177) descobrem que: 

 

VS tende a ocorrer em contextos de fundo, fora de cadeias tópicas; e o S, nessas 

construções, não é o item de que se está falando. O S em VS, em decorrência disso, 

tende a não ser referido anteriormente no discurso. É tipicamente não-agentivo e não 

individuado já que referentes com o valor positivo destas características seriam 

normalmente o foco de atenção. É também tipicamente pouco afetado pela mesma 

razão. 

 

Além disso, a ordem VS apresenta, em geral, sujeitos mais extensos no que se 

refere à quantidade de sílabas e/ou vocábulos que o constituem. 

Na visão funcionalista de Votre e Naro, as características das orações VS 

resultam diretamente da função discursiva que desempenham no uso real, e não de 

configurações sintáticas alternativas. 

Tendo em vista a hipótese de Votre e Naro de a ordem VS estar em distribuição 

complementar na língua falada do Rio de Janeiro, pudemos verificar, na análise dos nossos 
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dados, especialmente no tocante à Variedade de fala maranhense, que essa hipótese não se 

confirmou. Notamos que os resultados encontrados para os grupos selecionados como 

licenciadores da ordem VS apontam para um caso de variação, uma vez que, com exceção do 

verbo monoargumental existencial, com peso relativo de .98, nos dois corpora, todos os 

outros fatores que constituem os grupos podem, na sincronia analisada, favorecer as ordens 

VS ou SV, em maior ou menor escala estabelecendo, assim, uma hierarquia, conforme 

mostramos na seção anterior. Vejamos, então, de modo resumido, somente os maiores e os 

menores pesos relativos (em negrito) para os fatores que compõem os grupos favorecedores 

da ordem VS, neste estudo, que parecem confirmar a nossa hipótese de variação: 

 
GRUPOS SELECIONADOS PARA OS DOIS CORPORA 

 

 Grupo Transitividade verbal 

- Toadas do Bumba-meu-boi: verbo monoargumental existencial: .98 / verbo         

biargumental com 2 argumentos expressos: .14; 

- Variedade de fala maranhense: verbo monoargumental existencial: .98 /verbo 

biargumental com 2 argumentos expressos: .24. 

 

 Grupo Dimensão do sujeito 

- Toadas do Bumba-meu-boi: de 8 a 14 sílabas: .92 / de 1 a 7 sílabas: .45; 

- Variedade de fala maranhense: de 15 a mais sílabas: .95 / de 1 a 7 sílabas: .49. 

 

 Grupo Agentividade do sujeito 

- Toadas do Bumba-meu-boi: [– agentivo]: .76 / [+ agentivo]: .36; 

- Variedade de fala maranhense: [abstrato]: .66 / [+ agentivo]: .31.   

 

GRUPOS SELECIONADOS PARA A VARIEDADE DE FALA MARANHENSE 

 

 Grupo Status informacional 

- [novo]: .63 / [dado]: .44. 

 

 Grupo Animacidade do sujeito 

- [coletivo humano]: .69 / [+ animado + humano]: .30. 
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 Grupo Gênero/Sexo do falante 

- [masculino]: .55 / [feminino]: .44. 

 

 Grupo Definitude do sujeito 

- [– definido]: .78 / [+ definido]: .45. 

 

 Grupo Presença de elemento no início da oração 

- Presença de elemento: .85 / ausência de elemento: .45. 

 

Observando os resultados acima, podemos constatar que não há pesos relativos 

categóricos para os fatores que influenciam o uso de uma ou outra ordem, ou seja, esses 

fatores podem aparecer ora na ordem VS ora na ordem SV. Isso implica dizer que, no caso do 

nosso estudo, exceto o peso relativo de .98, para os verbos monoargumentais existenciais 

favorecendo VS, conforme já salientamos, as ordens VS e SV apresentam-se como um 

continuum que vai de contextos mais relacionados à ordem VS até contextos mais 

relacionados à ordem SV. 

 

5.9.3 A hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck (1988; 1989), 

Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997) 

 

Nesta seção, retomaremos, de forma resumida, as pesquisas de Berlinck (1988; 

1989), Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997), que muito contribuem para o 

entendimento do fenômeno da ordem VS. 

Na análise da posição do sujeito nos séculos de XVIII a XX, em que utiliza 

sentenças declarativas retiradas de cartas pessoais (séc. XVIII e XIX) e conversações 

gravadas141 (séc. XX), Berlinck (1988; 1989) constata uma diminuição progressiva na 

ocorrência de sujeitos pospostos. Nas suas palavras: “Se os percentuais indicam a diminuição 

da ocorrência de V SN, também revelam, por oposição, o aumento da frequência de SN V142. 

Observa-se assim, um progressivo ‘enrijecimento’ da ordem em SN V, que começa a 

dominar, aos poucos, os contextos antes divididos com V SN” (BERLINCK, 1989, p. 97). 

                                                           
141 Os informantes foram 20 jovens, na faixa de 20 a 30 anos, de ambos os sexos, com nível universitário. 
142 Lembramos que V SN/ SN V são rótulos adotados pela autora para VS e SV, respectivamente. 



223 

 

Além disso, a análise revelou que houve uma mudança dos fatores que mais 

fortemente determinam a ordenação em cada um dos corpora, conforme mostra o quadro 

abaixo (adaptado de BERLINCK, 1989, p. 97): 

 

 Quadro 3 – Princípios explanatoriamente mais fortes para a ordem VS nos três corpora  
 

Século XVII Século XIX Século XX 

1. status informacional do SN 1. tipo de predicador 1. transitividade do verbo 

2. realização do SN143 2. realização do SN 2. realização do SN 

3. distinção aspectual 

    operação/resultado 

3. estatuto da oração 3. animacidade do sujeito 

4. tipo de predicador - 4. distinção aspectual 

    operação/resultado 

- - 5. concordância verbal 

 

A autora verifica que cada período de tempo analisado apresenta uma estruturação 

peculiar, em que determinados fatores não estão presentes em todos os períodos, como por 

exemplo, “status informacional do SN”, “estatuto da oração” e “transitividade do verbo”. Ela 

observa ainda que, quando um mesmo fator aparece em mais de um dos momentos 

analisados, as relações de força existentes entre eles é de todo particular.  

A diversidade apresentada no quadro 3, acima, é interpretada como um processo 

de reanálise. No caso da ordem VS “a linha central desse processo se caracteriza pela 

passagem de uma orientação funcional para uma formal” (BERLINCK, 1989, p. 98). 

Vale ressaltar que, no século XX, o status informacional do SN ainda colabora 

para o entendimento do fenômeno, uma vez que a associação entre o grau de novidade do 

referente do SN e a ordem dos elementos permanece a mesma quando ocorre com a maioria 

dos outros fatores. Segundo Berlinck (1989), o que ocorre é “uma re-hierarquização das 

forças em jogo” (p. 99), cujo processo caracteriza-se por apresentar, num primeiro nível, a 

atuação do status informacional – um princípio de natureza mais funcional; em seguida, esse 

fator passa a motivar o uso da ordem depois da ação do verbo-predicador – um princípio de 

natureza formal. Isso “explicita a mudança e mostra que o verbo já estava presente desde o 

primeiro momento da análise como um fator forte” (p. 99).  

                                                           
143 Como a Berlinck analisa a ordem V SN, o SN necessariamente está realizado nos dados, mas ela determina 

sub-fatores para verificar o modo como o SN é realizado. Alguns desses sub-fatores são; pronomes 

demonstrativos e indefinidos, (determinante) + nome próprio, (determinante) + N, (determinante) + N + SP, SN 

+ SN, N + relativa. 
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Salienta ainda que os outros fatores selecionados para cada um dos corpora se 

relacionam ao “encaminhamento funcional            formal assumido pela mudança como os 

ramos de uma árvore se ligam ao seu tronco: constituem extensões, particularizações desse; 

mas, em última análise, nele já estavam contidos” (BERLINCK, 1989, p. 103). 

Em decorrência disso, a ordem V SN deixou de ser influenciada pelo status 

informacional e passou a ser influenciada pela transitividade do verbo. Numa adaptação das 

tabelas 6.5 e 6.9, de Berlinck (1988, pp. 229 e 240, respectivamente), a tabela 12, abaixo 

mostra que a frequência de V SN diminui consideravelmente em construções 

pluriargumentais e permanece mais frequente em construções monoargumentais: 

 
                  Tabela 12 – Frequência de ordem V SN, segundo a transitividade do verbo, nos três  

corpora analisados por Berlinck  (1988) 
                                                               

corpus Século XVIII Século XIX Século XX 

Transitividade % % % 

intransitivo existencial 100% 97% 99% 

intransitivo não-existencial 59% 47% 46% 

verbo de ligação 47% 30% 23% 

expressão fixa 47% 28% 13% 

transitivo indireto 34% 36% 8% 

transitivo direto 34% 21% 3% 

bi-transitivo 30% 15% 0% 

 

Conforme podemos ver, afora os contextos de verbos intransitivos existenciais (o 

contexto mais resistente à mudança), as diminuições de frequência de V SN são mais ou 

menos equilibradas para os outros fatores. 

Para Berlinck (1989, p. 104-5), a restrição da monoargumentalidade é decorrente 

de uma restrição funcional, em que  

 

o grau de probabilidade de ocorrência de V SN com um dado verbo está associado 

ao grau de possível ambiguidade dessa construção numa relação inversamente 

proporcional: quanto maior é a chance de o SN ser interpretado com uma função que 

não a de um argumento de V, menor é a probabilidade de que ele ocorra com V SN, 

e vice-versa. Por uma decorrência natural desse princípio, verbo-predicadores com 

mais de um argumento são sempre os mais avessos a V SN, porque existe, nesses 

casos, a possibilidade de que um SN posposto ao qual deveria atribuir função-sujeito 

seja percebido como objeto. 
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Mas devemos considerar que essa possibilidade varia conforme as relações 

específicas entre cada predicador e seus argumentos. Todavia, de um modo geral, o 

posicionamento dos constituintes é entendido como uma das características indicativas de sua 

função sintática na construção V SN; talvez como a principal delas. 

Para que a ordem V SN ficasse restrita a contextos de verbos monoargumentais no 

século XX, algum tipo de pressão estrutural deve ter levado à reanálise. A mudança 

fundamental, em tal caso, não está associada com o aumento crescente do objeto nulo no 

PB144, nem com a estrutura sintática das construções envolvendo a inversão, mas sim com a 

baixa frequência de pronomes clíticos145. Sendo assim,  

 

é possível pensar, (...), que uma língua com um sistema clítico rico e produtivo na 

fala permita uma liberdade maior na ordenação dos constituintes na sentença: 

quando eles são atualizados na forma de clíticos, a probabilidade de que a 

construção resulte ambígua diminui muito, uma vez que sua função sintática fica 

evidente (BERLINCK, 1988, p. 242). 

 

A autora conclui a sua pesquisa observando que a “variação”, em cada um dos 

corpora analisados, apresenta uma estrutura peculiar e observa também que a passagem de 

um corpus a outro mostra as mudanças ocorridas nessa organização como causas das 

modificações percebidas na alternância V SN e SN V. 

Para não ser muito repetitivas, nos limitaremos a comentar os resultados do estudo 

de Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997)146 acerca da posição do sujeito em contextos de 

verbos monoargumentais e pluriargumentais no português do PB e do PE. 

Andrade (1995) examina a posposição do sujeito nos séculos XVIII, XIX e XX, 

utilizando dados do PB e do PE. Os resultados corroboram os das pesquisas de Berlinck 

(1988; 1989) e mostram que a posição do sujeito na oração depende de aspectos discursivos e 

formais nas duas variedades do português.  

A análise dos dados revela que a ordem VS ocorre em construções 

monoargumentais, conforme os exemplos (194) e (195) e também em construções 

pluriargumentais, conforme os exemplos (196) e (197)147, retirados de Berlinck, 1997: 

 

                                                           
144 Essa sugestão está baseada em Tarallo e Kato (1983 apud BERLINCK, 1989). 
145 Sugestão fundamentada em Omena (1978) e Duarte (1989 apud BERLINCK, 1989). 
146 Sobre esses estudos, ver um pouco mais no item 5.1.2, nesta tese. 
147 Os exemplos, com itálicos e grifos, são de Andrade Berlinck (1997), mas a numeração é nossa. 
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(194) As pedras, é verdade, acabaram, mas não acabaram as pancadas que se deram. 

(PB – século XIX) 

 

(195) Quero tirar-lh’a, o gajo põe a mala no chão para me pregar dois estalos e eu 

agarrei os dois estalos, mas fui também agarrando a mala! 

- Apenas lhe deito a unha não vos conto nada – eu vos conto tudo! 

- não foi mais do que dizer ao melro – “Vae roubar a tua avó torta!” Zaz-traz!– 

desapareceu o gatuno! Foi com certeza roubar a avó! (PE – século XIX) 

 

(196) Tinha eu meus quinze anos quando lá apareceu, vindo do Maranhão, o Sr. 

Ambrósio. (PB – século XIX) 

 

(197) Um homem de uma fortuna imensa, um negociante retirado, Thomaz José 

Marques... há de conhecer... – Não conheço: admira-me. – Tem estado quase 

sempre no Brasil e em Inglaterra, veiu estabelecer-se aqui agora. Compra tudo 

quanto aparece em bens de raiz. Esta manhã ficou elle de me trazer aqui o 

dinheiro. (PE – século XIX) 

 

A autora observa que, mesmo entre contextos de verbos monoargumentais do PB, 

há um comportamento diferente quanto à ocorrência de sujeitos pospostos. Esse 

comportamento depende das características do sujeito e da natureza da relação entre o verbo e 

o seu único argumento. Além disso, ela percebe que existe uma predominância da ordem SV, 

nas duas variedades, mas os dados mostram uma diferença visível entre as duas variedades: a 

possibilidade de apenas o PE pospor o SN sujeito em contextos de verbos pluriargumentais e 

em construções na estrutura VSX. 

Diferentemente dos estudos de Berlinck (especialmente os de 1988 e 1989), nos 

quais a autora verificou o fenômeno da ordem em termos sincrônicos e diacrônicos, o nosso 

constitui-se numa análise exclusivamente sincrônica. 

Embora haja uma distância de mais de vinte anos entre esses estudos, o nosso 

parece fornecer fortes evidências a favor das conclusões a que Berlinck chegou sobre a ordem 

VS ser um fenômeno de orientação mais formal, na qual a transitividade do verbo é o fator 

que exerce maior influência no posicionamento anteposto ou posposto do sujeito. Isso se 

confirmou quando o grupo Transitividade verbal se mostrou o mais relevante, tanto na 

amostra do Bumba-meu-boi quanto na amostra da Variedade de fala maranhense, para a 

explicação da ordem VS.  
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Para reforçar ainda mais esses resultados, o grupo Agentividade do sujeito 

também se mostrou relevante, para as duas amostras, como propiciador da ordem VS, embora 

em hierarquias diferente, como já foi dito. A seleção desse grupo pode ser explicada quando 

levamos em consideração a relação entre transitividade do verbo e a agentividade do sujeito. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivos: a) analisar a ordem Verbo-Sujeito (VS) nos 

gêneros discursivos toadas do Bumba-meu-boi e entrevistas, as quais visam a representar a 

Variedade de fala maranhense; b) verificar as motivações gramaticais e pragmático-

discursivas do uso dessa ordem pelo falante; c) caracterizar a ordem VS, segundo o Princípio 

da Marcação (CROFT, 1990; GIVON, 1995); d) testar a hipótese da Distribuição 

Complementar, de Votre e Naro (1986, 1989) e Naro e Votre (1999), para discutir se o 

fenômeno da ordem VS é de fato um caso de variação ou de simples distribuição 

complementar; e d) testar a hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck 

(1988, 1989), Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997), sobre a ordem VS ser um 

fenômeno de natureza mais formal do que funcional.   

Adotamos, para a análise, o arcabouço teórico do Funcionalismo linguístico. 

Com base em resultados de pesquisas anteriores, levantamos a hipótese principal 

de que, não de modo diferente de outras variedades de fala do PB, também na variedade 

maranhense, independentemente dos gêneros discursivos que compõem os corpora (canção e 

entrevista) desta pesquisa, a ordem Verbo-Sujeito é motivada por fatores gramaticais e 

pragmático-discursivos. Também foram levantadas as hipóteses de que: de acordo com o 

Princípio da Marcação (CROFT, 1990; GIVON, 1995), a ordem VS é uma ordem marcada 

nos dois gêneros em análise; nos nossos dados a ordem VS é um caso de variação linguística, 

e não de Distribuição Complementar (VOTRE e NARO, 1986, 1989; NARO e VOTRE, 

1999); e, por fim, a ordem VS é um fenômeno de natureza mais formal do que funcional, 

conforme a hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck (1988, 1989), 

Andrade (1995) e Andrade Berlinck (1997).   

Tendo em vista os objetivos, os quadros teóricos de referência e as hipóteses, 

estabelecemos os grupos de fatores pertinentes para a investigação, e adotamos o 

procedimento metodológico de análise, codificação e processamento dos dados da 

sociolinguística laboviana, com a utilização do programa computacional 

VARBRUL/GoldVarb 2001. 

Os corpora da pesquisa foram constituídos por 128 letras de toadas do Bumba-

meu-boi do Maranhão, nos “sotaques” tradicionais de Zabumba, de Matraca e de Orquestra, e 

por 6 entrevistas, 3 de homens e 3 de mulheres, que estão na coletânea de 7 volumes intitulada 

Memória de Velhos. Depoimentos. Uma contribuição à memória oral da cultura popular 
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maranhense, cujos(as) entrevistados(as) estão envolvidos com as diversas manifestações 

culturais do Maranhão. Foram totalizadas 1801 orações, todas elas com o sujeito realizado, 

assim distribuídas: 391 para a primeira amostra e 1410 para a segunda. 

Como era esperado, os resultados revelaram que a ordem VS é de ocorrência 

rarefeita nos dois corpora: 24% para as toadas do Bumba-meu-boi e 20% para a Variedade de 

fala maranhense. A ordem SV (Sujeito-Verbo), por sua vez, atingiu o percentual de 76% para 

esta amostra e 80% para aquela. Esses resultados mostram a mesma distribuição dos dados 

para as ordens SV e VS nos dois gêneros do discurso analisados. Isso é indicativo de que o 

gênero discursivo, no caso do nosso estudo, não favorece a ordem VS.  

No processamento dos dados, três grupos de fatores foram selecionados como 

significativos para a ocorrência da ordem VS para ambas as amostras e cinco grupos para a 

Variedade de fala maranhense.  

Considerando todos esses grupos, o da Transitividade verbal mostrou-se o mais 

relevante, nos dois corpora, para o uso da ordem VS, resultado esse que confirmou a nossa 

hipótese de uma variável gramatical (ou sintática) motivar fortemente essa ordenação. 

Examinando separadamente os grupos de fatores selecionados, temos que, no 

grupo da Transitividade verbal, para a amostra do Bumba-meu-boi, os pesos relativos 

indicaram três tipos de verbos monoargumentais que motivam a ordem VS, na seguinte 

hierarquia: 

  

M. Existencial > M. Ergativo de Movimento Direcionado > M. Ergativo de Existência 

 

Para a amostra da Variedade de fala maranhense, os pesos relativos mostraram 

que cinco tipos de verbos monoargumentais motivam a ordem VS, na seguinte hierarquia: 

 

M. Existencial > M. Ergativo de Movimento Direcionado > M. Ergativo de Existência > 

M. Ergativo de Mudança de Estado > M. Inergativo/Intransitivo 

 

Em termos de frequência e peso relativo, nas duas amostras, os verbos 

monoargumentais existenciais mostraram altas taxas para a ordem VS; ao contrário, os 

biargumentais com os dois argumentos expressos (externo e interno) mostraram altas taxas 

para a ordem SV.  
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Levando em conta apenas a distribuição de frequência, os verbos 

monoargumentais existenciais apresentaram, para a ordem VS, percentuais de ocorrência de 

91% para o corpus do Bumba-meu-boi e de 95% para o da Variedade de fala maranhense; já 

os verbos biargumentais com dois argumentos expressos apresentaram percentuais de 

ocorrência de 5% e 4%, para os respectivos corpora. 

A nossa hipótese de que o grupo Status informacional exerceria influência no uso 

da ordem VS foi ratificada apenas para a Variedade de fala maranhense. Os dados mostraram 

que os referentes novos, com peso relativo de .63, favorecem a ordem VS, ao passo que os 

referentes dados apresentam peso relativo de .44, propiciando mais a ordem SV. Os referentes 

inferíveis estão numa posição intermediária, haja vista apresentarem peso relativo de .54, cuja 

correlação com a ordem VS é mais fraca. Notamos que esses resultados também apresentam 

uma hierarquia para a ocorrência dessa ordem, constituída do seguinte modo:  

 

novo > inferível > dado 

 

Os resultados para o grupo Dimensão do sujeito, selecionado para as duas 

amostras, confirmaram a hipótese levantada e revelam um comportamento semelhante no que 

concerne a sujeitos com até 7 sílabas (sujeitos leves) e sujeitos com até 14 sílabas (sujeitos 

pesados): os primeiros desfavorecem a posposição, os segundos a favorecem. 

Cruzamos os grupos Status informacional e Dimensão do sujeito na amostra da 

Variedade de fala maranhense, para a qual ambos os grupos foram selecionados, e tivemos a 

confirmação dos resultados anteriores: a ordem VS é mais frequente com referentes novos.  

Uma vez que o grupo Animacidade do sujeito não foi selecionado para a amostra 

do Bumba-meu-boi, tivemos a nossa hipótese parcialmente refutada. Para a Variedade de fala 

maranhense, os resultados gerais apontaram que os sujeitos com traços [– animado – humano 

– coletivo humano] e [abstrato], ou seja, sujeitos não agentivos, que habitualmente 

desempenham o papel temático de tema, são favorecedores da ordem VS, ao passo que os 

sujeitos com traços [+ animado + humano – coletivo humano], ou seja, sujeitos da ação 

verbal, desfavorecem-na, independentemente da ocorrência com traços [+/– humano]. Os 

sujeitos com o traço [+ animado + humano + coletivo humano], embora apresentem o traço de 

animacidade, motivaram a ordem VS, com peso relativo de .69. Isso decorre, provavelmente, 

do fato de esses sujeitos estarem ocorrendo, na maioria das vezes, com verbos inacusativos, 

tais como chegar, sair e existir. Esses resultados foram reforçados pelos resultados do 

cruzamento dos grupos Animacidade e Agentividade do sujeito.  
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A literatura sobre a ordem VS postula que a animacidade do sujeito deriva da 

grade temática do verbo. Assim sendo, cruzamos os grupos Animacidade do sujeito e 

Transitividade verbal, e percebemos que, com exceção dos sujeitos portadores do traço         

[+ animado], humanos ou não, a ordem VS é favorecida com verbos monoargumentais 

existenciais e com os de existência, isto é, verbos que têm argumentos com o traço [– agente]. 

Outro resultado que comprovou a nossa hipótese foi a seleção do grupo 

Agentividade do sujeito, significativo para a ocorrência da ordem VS, para as toadas do 

Bumba-meu-boi e para a Variedade de fala maranhense. Os resultados indicaram que os 

sujeitos portadores do traço [+ agentivo] desfavorecem a ordem VS em ambas as amostras. Já 

os sujeitos com traços [– agentivo] e [abstrato] favorecem a ordem VS na amostra do Bumba-

meu-boi com pesos relativos de .76 e .57, respectivamente. Para a Variedade de fala 

maranhense, os pesos relativos são de .60 e .66, respectivamente. 

Sabendo que há uma relação entre transitividade do verbo e agentividade do 

sujeito, cruzamos esses grupos em ambos os corpora e obtivemos os seguintes resultados: no 

corpus do Bumba-meu-boi, os sujeitos com os traços [+ agentivo], [– agentivo] e [abstrato] 

favorecem mais a ordem VS quando ocorrem com verbos monoargumentais existenciais; 

quanto aos demais verbos do grupo Transitividade verbal, favorecem menos ou  desfavorecem 

a ordem VS. No corpus da Variedade de fala maranhense, os sujeitos portadores do traço 

[abstrato], associados aos verbos monoargumentais existenciais, de movimento direcionado e 

de existência, motivam fortemente a ordem VS. 

Estabelecido para verificar quem utiliza mais a ordem VS, se homens ou se 

mulheres, o grupo Gênero/Sexo foi selecionado como significativo apenas para a amostra da 

Variedade de fala maranhense, o que refuta parcialmente a nossa hipótese. Os resultados 

obtidos mostram que o peso relativo de .55 do fator [masculino] favorece mais a ordem VS do 

que aquele encontrado para o fator [feminino]: .44. Vale ressaltar que, mesmo o grupo tendo 

sido selecionado pelo programa computacional, os pesos relativos dos fatores [masculino] e 

[feminino] parecem exercer pouca influência na escolha das ordens SV/VS. 

Com base nos resultados de pesquisas anteriores, estabelecemos o grupo 

Definitude do sujeito como um dos possíveis motivadores da ordem VS. Por um lado, a nossa 

hipótese foi confirmada como mostra a sua seleção para a Variedade de fala maranhense. Os 

sujeitos com traço [– definido] propiciam fortemente a ordem VS, com peso relativo de .78, 

ao contrário daqueles com o traço [+ definido]. Por outro lado, nega a hipótese com a 

exclusão desse grupo nas toadas do Bumba-meu-boi.  
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Partindo do pressuposto de que a definitude do sujeito está relacionada ao status 

informacional, cruzamos esses dois grupos e verificamos que sujeitos portadores do traço     

[– definido] favorecem a ocorrência da ordem VS quando associados a referentes novos; os 

sujeitos com traço [+ definido] se associam menos com a ordem VS quando os referentes são 

dados. 

No cruzamento dos grupos Definitude do sujeito e Transitividade verbal, notamos 

que os sujeitos com traços [– definido] são categóricos para a ordem VS co-ocorrendo com 

verbos monoargumentais existenciais (100%); com os verbos monoargumentais de existência 

e de movimento direcionado os percentuais se mantêm altos (89% e 79%, respectivamente). 

Sujeitos com traço [+ definido], por sua vez, favorecem a ordem VS com verbos 

monoargumentais existenciais (89%) e de existência (54%). Co-ocorrendo com os demais 

verbos do grupo, independentemente de o sujeito ser mais ou menos definido, a ordem VS é 

desfavorecida, especialmente com verbos biargumentais com os dois argumentos realizados. 

O grupo Presença de elemento no início da oração também licencia a ordem VS 

na Variedade de fala maranhense, mas não nas toadas do Bumba-meu-boi, o que, mais uma 

vez, refuta parcialmente a hipótese levantada. Os resultados mostram que a presença de 

elemento à esquerda do verbo favorece a ordenação VS, com peso relativo de .85; revelam 

também que a ausência desse elemento leva a um decréscimo no peso relativo (.45). 

Os grupos Localização da sentença nas entrevistas, estabelecido apenas para esse 

corpus, e Rima potencial e “Sotaques” do Bumba-meu-boi, estabelecidos apenas para o 

corpus das toadas do Bumba-meu-boi, não foram selecionados pelo programa computacional 

GoldVarb 2001 como sendo significativos para o uso da ordem VS, o que refuta 

completamente a hipótese levantada. 

Acerca do Princípio da Marcação de Croft (1990) e Givon (1995), verificamos 

que a ordem SV é mais frequente tanto no corpus do Bumba-meu-boi (76%) quanto no da 

Variedade de fala maranhense (80%). Isso demonstra que a ordem SV é [– marcada] e a 

ordem VS é [+ marcada], conforme aponta a literatura vigente sobre a temática. 

Os fatores que constituem os grupos selecionados como significativos para a 

ordem VS (ver quadro 2) não apresentam resultados categóricos para as ordens VS ou SV, o 

que implica em dizer que há uma hierarquia (cf. CROFT, 1990) no grau de relevância que 

cada grupo de fatores apresenta, nas duas amostras pesquisadas, para o uso da ordem VS.  

Considerando a frequência de cada fator desses grupos, verificamos que eles 

também apresentam percentuais diferenciados que formam os dois extremos da marcação: há 
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fatores [+ marcado] e fatores [– marcado], além de outros com níveis de marcação 

intermediários, conforme vimos mais acima e no item 5.9.1. 

No que concerne à hipótese de Votre e Naro de a ordem VS estar em 

distribuição complementar no falar do Rio de Janeiro, pudemos verificar, na análise dos 

nossos corpora, especialmente no tocante à Variedade de fala maranhense, que essa hipótese 

não se confirmou: os resultados encontrados para os grupos selecionados como propiciadores 

da ordem VS apontam para um caso de variação, uma vez que, com exceção do verbo 

monoargumental existencial, com peso relativo de .98, nos dois corpora, todos os outros 

fatores que constituem os grupos podem, na sincronia analisada, favorecer as ordens VS ou 

SV, em maior ou menor escala estabelecendo, assim, uma hierarquia. 

 Na investigação da hipótese da Restrição da Monoargumentalidade, de Berlinck 

(especialmente as de 1988 e 1989), o nosso estudo parece fornecer fortes evidências que 

corroboram as conclusões da autora sobre a ordem VS ser um fenômeno de orientação mais 

formal, na qual a transitividade do verbo é o fator que exerce maior influência no 

posicionamento anteposto ou posposto do sujeito. Isso se confirmou quando o grupo 

Transitividade verbal foi selecionado como o mais relevante, tanto na amostra do Bumba-

meu-boi quanto na amostra da Variedade de fala maranhense, para a explicação da ordem VS.  

Para finalizar, salientamos que a nossa hipótese principal foi confirmada, 

principalmente no tocante à Variedade de fala maranhense, haja vista fatores gramaticais e 

pragmático-discursivos favorecerem a ordem VS. Creditamos a exclusão dos vários grupos de 

fatores para a amostra do Bumba-meu-boi ao fato de estarmos analisando uma linguagem 

mais formulaica, ou seja, uma linguagem que pertence a um padrão determinado, a exemplo 

do uso de rimas. 

Conforme dissemos na introdução, esta é a primeira descrição e análise não 

impressionistica da posição do sujeito em relação ao verbo no que se refere à Variedade de 

fala maranhense, o que, acreditamos, muito contribui para os estudos acerca da ordem VS no 

português falado no Maranhão e, de modo mais amplo, para os estudos do português falado 

no Brasil.  
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