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O ‘se’ ainda fará correr muita tinta...
(Charlotte Galves)



RESUMO

Estruturas formadas com a partícula ‘se’ em português apresentam uma série de 
possibilidades de análise. Dentre tantas, podemos destacar aquelas que trazem o pronome 
“se” reflexivo. Com base em textos orais extraídos do corpus do Projeto Variação 
Lingüística do Estado da Paraíba (VALPB), esta pesquisa objetiva analisar o 
comportamento funcional do clítico de 3ª pessoa em estruturas reflexivas. Para a realização 
dessa pesquisa foram acionados fatores de ordem social e lingüística, tendo como suporte 
teórico os princípios básicos do funcionalismo americano. O pronome ‘se’ reflexivo vem 
alargando seu uso na fala de João Pessoa. Tal elemento perde certos traços que lhe são 
essenciais para que seja caracterizado como reflexivo à medida que vai expandindo seu 
contexto de ocorrências, tornando-se mais opaco, menos transparente em sua função. Passa 
a conviver em contextos mais abstratos de uso, deixando sua tarefa primeira e angariando 
novas nuanças no discurso. 



ABSTRACT

Structures in Portuguese using ‘se’ particles have several ways to be analyzed. Among 
them, we may emphasize those ones which present  the refexive ´se ` pronoun. Using oral 
(con)texts collected from the Projeto Variação Lingüística do Estado da Paraíba (VALPB), 
this research aims to study the functional behavior of the 3ª person clitic in reflexive 
structures. The development of this research took into account social and linguistic factors, 
using as theoretical support  the basic principles of the American Functionalism. In this 
research, we can realize the reflexive “se” pronoum expanding its use in the João Pessoa 
speech. This element loses certain features that are esencial for to be characterized like a 
reflexive one, in certain way that its going to expanding its occurrence context, becomming 
more obscure, less transparent in its function. It starts to be used ina context more abstract, 
leaving its main function and taking new aspects in the speech. 
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INTRODUÇÃO:

CORRESPONDÊNCIAS NADA SECRETAS

“Querido Gramático.

Desculpe não estar me correspondendo contigo por mais vezes. É que estou muito 

ocupada com um trabalho que pretendo desenvolver e é basicamente sobre ele que esta carta vai 

tratar. Para início de conversa, gostaria de compartilhar uma frase que escutei de um professor da 

graduação: ‘Eis a guardiã das portas do inferno – a partícula se’. Sou forçada a concordar com 

as palavras desse professor ao caracterizá-la. Acho mesmo que ela é um item problemático que 

suscita muita controvérsia (e muita dor de cabeça também!) entre aqueles que se ocupam do seu 

estudo. 

A princípio, um item formado por apenas duas letras poderia não apresentar dificuldades 

de análise. Entretanto, o famoso ‘tamanho não é documento’ pode ser empregado nesse caso com 

muita propriedade. Esse tal ‘se’, um clítico apenas...uma partícula que não recebe acento, que vai 

estar disposta antes e/ou depois de algum verbo e que somará a ele mais uma sílaba...uma 

partícula que se ‘inclina’ a outras palavras...um clítico apenas...mas...Você sabe muito bem que, 

em língua portuguesa, as estruturas formadas pela partícula “se” apresentam uma série de 

possibilidades de análise, dentre as quais a reflexividade se enquadra. Já pôde perceber que é sobre 

este tema que estou me debruçando nos últimos tempos, não é verdade? Justamente por ser tão 

rico é que me interessei por ele.

É evidente que você conhece muito bem como as gramáticas e os manuais de língua 

portuguesa caracterizam este fenômeno, basicamente como a inversão da transitividade da ação 

verbal. Dessa forma ( me corrija se eu estiver equivocada!), a ação  expressa pelo verbo não passa 

para uma outra pessoa, mas se reverte à pessoa do próprio sujeito, que é agente e alvo ao mesmo 

tempo. Se quiséssemos esquematizar o que disse, uma construção reflexiva seria assim 

representada: SN1 + V + SN1. 

Antes que você me pergunte, explico o porquê de minha escolha rigorosa pelo pronome de 

terceira pessoa, uma vez que todas as demais pessoas têm seu correspondente reflexivo. Meu 



raciocínio é bem óbvio: me, te, nos, vos (estou colocando este último só para te agradar, hein?) 

podem funcionar como complementos de um verbo transitivo correferenciais ao sujeito da oração, 

mas podem também ser complementos de um verbo transitivo, sem apresentarem o traço de 

correferencialidade. Eu sei que você não precisa, mas essa minha mania de professora não deixa 

que eu fale de alguma coisa sem dar exemplos:

(a) ‘Com aquele calor, eu me joguei na piscina com gosto’ (SN1 + V + SN1).

(b) ‘Com aquele calor, João me jogou na piscina com gosto’ (SN1 + V + SN2).

Já a forma de terceira pessoa funciona, exclusivamente, no quadro pronominal, como 

pronome reflexivo, de modo que toda vez que ela aparece como o complemento de um verbo 

transitivo, será necessariamente correferente ao sujeito da oração:

(c) ‘Com aquele calor, João se jogou na piscina com gosto’ (SN1 + V + SN1).

Acredito que tudo seria bem simples caso esse esquema pudesse ser empregado em 

qualquer construção de língua portuguesa que pretendesse expressar reflexividade. Mas, 

diferentemente do que ocorre na Matemática ou em qualquer outro campo das Ciências Exatas, os 

esquemas e as fórmulas usados em língua, às vezes, pecam por não conseguir reunir em si todas as 

forças que atuam na construção e na produção dos enunciados.

Como conseqüência, a tentativa de uniformizar os fenômenos da língua, arranjando-os 

em fórmulas, fracassa. Se não de todo, em parte, ao menos; pelo fato de que nessa representação, o 

tal fenômeno fica destituído de algum aspecto relevante para sua caracterização efetiva. 

Evidente! A linguagem é muito constitutiva...

Veja só como isso se aplica às chamadas estruturas reflexivas formadas pela partícula 

‘se’, meu objeto de estudo: ‘Disseram que o rapaz se suicidou por causa de um amor não 

correspondido’; ‘Priscila se arrumou toda, mas a chuva estragou tudo’; ‘André se aborrece sempre 

que eu toco nesse assunto’; ‘Espero que você se acorde na hora certa pra não perder o ônibus’...

Baseada nas gramáticas e nos manuais, poderia dizer que todas essas frases seguem o 

esquema: SN1 + V + SN1. Mas, olhando de forma mais vertical para esses casos, comecei a ficar 

incomodada, não sei bem se a fórmula pode aí ser aplicada com tanto êxito... O que é certo é que, 

realmente, esse se é um famigerado, para usar o termo que li certa vez em um artigo... 

Bom, não vou mais tomar seu tempo, me despeço por aqui. Gostaria, apenas, de dizer que 

alguns esclarecimentos sobre determinadas noções gramaticais são muito bem vindos. Confesso 



que em mim ainda causa certas dúvidas a diferença entre parte integrante do verbo, verbo 

essencialmente pronominal, verbo acidentalmente pronominal, elemento fossilizado... Enfim, 

todos esses nomes que aparecem nas gramáticas para explicar a função reflexiva do pronome ‘se’.

Aguardo uma resposta sua em breve.

Um abraço,

Pretendente à Lingüista”. 

* * *

   “Cara Pretendente à Lingüista.

Curiosamente, você, nas primeiras linhas de sua carta, assegurou que, não muito raro, as 

fórmulas e os esquemas que encontramos nas gramáticas não funcionam muito bem com as coisas 

da língua. Entretanto, a mim me ficou bastante claro que você se utilizará deles para realizar o 

dito trabalho. Não nego que fiquei ressentido com sua falta de consideração para com aquela que 

foi sua companheira por mais de 12 anos de vida estudantil. A única coisa que posso lhe 

assegurar é: quem desdenha quer comprar!

PS: Tenha mais cuidado ao redigir seus textos. Antes de criticar uma gramática, aprenda com ela 

a arte do bem-falar e do bem-escrever. Dedique-se às sessões de concordâncias verbal e nominal e 

da sempre mal-compreendida colocação de pronomes.

Atenciosamente,

Gramático”.

* * *

“Querido Gramático.

Não se trata, a princípio, de um caso de desdém. Tenho ciência do valor que sua 

gramática apresenta, não apenas para você, mas para os homens em geral. Você mesmo 

tratou de me lembrar disso, caso eu estivesse esquecida: ela me acompanhou durante 



muito tempo de minha vida estudantil. Pode estar certo de que não estou virando as 

costas para ela agora.

Tanto é verdade, que tomo emprestado uma noção dela para ser o ponto de partida de 

meu trabalho. Não se zangue comigo, mas às vezes eu acredito realmente que ela é 

muito dura em suas colocações, é muito categórica, porque, vira e mexe, aparece alguém 

apontando nela alguma inconsistência...

Não me tome como ingrata, nem diga que estou agindo conforme a música: ‘quero ter 

alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim...’ As 

coisas não são bem assim. Acontece que temos um espírito investigativo, um complexo 

de cientista que nos acompanha...

Até breve,

Pretendente à Lingüista”.

* * *

“Cara Pretendente à Lingüista.

Acredito que o que você está fazendo, assim como os lingüistas em geral, é procurar 

pêlo em casca de ovo. Não consegui visualizar aquilo que você apontou em sua primeira 

carta, fazendo referência às confusões da gramática quanto ao estudo dos reflexivos.

O que posso afirmar, entretanto, é que a partícula “se” apresenta, de fato, uma vasta 

gama de funções que pode desempenhar numa frase. De forma geral, ela pode funcionar 



como: 1. pronome reflexivo, neste caso a ação inicia no sujeito e a ele retorna; 2. 

pronome reflexivo recíproco, significando ‘um ao outro’; 3. conjunção subordinativa, 

integrante ou condicional; 4. pronome apassivador, formando a voz passiva sintética ou 

pronominal; 5. índice de indeterminação do sujeito, aparecendo junto ao verbo na 

terceira pessoa do singular; 6. sujeito de infinitivo; 7. parte integrante do verbo, 

ocorrendo com verbos pronominais ou verbos em que o pronome oblíquo faz parte da 

conjugação; 8. partícula expletiva, junto a verbos intransitivos, com função de realce, 

indicando a espontaneidade de uma ação. 

Sim, ela tem mesmo essa propriedade de ser muito produtiva, mas isso não equivale a 

dizer que as explicações dadas pela gramática são pouco convincentes.

No que se refere à função reflexiva, não podemos negligenciar o fato de que o verbo 

deve também ser analisado, já que ele é que dará todas as condições para o aparecimento 

da partícula como pronome reflexivo. Falar em verbo reflexivo é o mesmo que falar em 

verbo pronominal, porque ele sempre é acompanhado de pronome oblíquo da mesma 

pessoa que o sujeito, pronome que indica, portanto, a reflexividade. Esses verbos 

reflexivos ou pronominais subdividem-se em dois tipos: essenciais, quando não podem 

aparecer na frase desacompanhados do pronome oblíquo; e acidentais, que aparecem na 

sentença juntamente com o pronome que, de forma patente, determina a reflexividade da 

ação verbal. Então, a fórmula é, neste caso, muito bem-vinda: S+V+O  S=O. Como 

você, também gosto dos exemplos: ‘Joana se arrependeu por ter casado tão nova’; 

‘Marcos se deita todo dia antes das 9h’; ‘Você se mela demais para fazer um bolo!’... 



Não consigo conceber qualquer idéia relativa à confusão frente a um assunto desse tipo. 

As definições são claras e os exemplos são lógicos. Volto a afirmar: o que pretendem é 

achar problemas onde não os há!

Vivem à procura de pretextos para desarranjar a gramática; passam os dias no intuito de 

encontrar algo que tire dela os méritos que lhe são próprios, com a desculpa de terem um 

‘espírito investigativo’, uma ‘mania de fazer ciência’, e se consideram, por isso, os 

donos do universo. Ora, por favor!

Espero que estas explicações tenham sido, de uma vez por todas, suficientes para que 

você se conscientize de que esse trabalho ‘iconoclasta’ a que você está se propondo não 

tem condições de avançar. 

Atenciosamente,

Gramático”.

* * *

“Querido Gramático.

É claro que estamos olhando para o fenômeno de lugares bastante diferentes. Ainda 

assim, vou tentar te explicar o que me deixou com a ‘pulga atrás da orelha’, ao me 

deparar com o caso dos reflexivos. 



Acredito que as gramáticas querem equacionar um problema polêmico como o da 

reflexividade, mediante o uso de argumentações díspares e opiniões controvertidas. O 

caminho para a formulação do conceito de pronome reflexivo se torna complexo, por ser 

coberto de inseguranças e inconsistências. Não podemos notar um percurso coerente 

para que se possa definir a caracterização, a classificação e, inclusive, a sistematização 

do pronome em questão. 

Não existe em nossas gramáticas um denominador comum que possibilite percebermos 

claramente não só o conceito, como também a utilização da reflexividade verbal. E isso 

ocorre porque o problema é tratado de um modo um tanto superficial e genérico. Daí 

vem aquela confusão a que me referi numa outra carta: ‘pronome objeto fictício’, 

‘pronome aparente’, ‘pronominal’, ‘pronominado’, ‘essencial’, ‘acidental’, ‘pronome de 

espontaneidade’, ‘reflexivo sem idéia reflexiva’... Tudo fica meio vago, com explicações 

frouxas. Agora, você pode imaginar como deve ficar a cabeça dos alunos quando 

encontram esses problemas pela frente? Será que não saem das aulas de Português 

cheios de nó no cérebro? Por certo se esquecem até de seus próprios nomes!

Acredito que um dos grandes equívocos das gramáticas é a opção por observarem a 

reflexividade exclusivamente através da estrutura superficial. Resultado: verbos sintática 

e semanticamente distintos são reunidos num único grupo ou categoria. Você mesmo, 

em sua última carta, me deu exemplos que comprovam o que agora falo: ‘Joana se 

arrependeu de ter casado tão nova’; ‘Marcos se deita todo dia antes das 9h’; ‘Você se 

mela demais para fazer um bolo!’. Será que é mesmo suficiente dizer que nessas frases 

temos S+V+O (S=O)? Não consigo imaginar que o se do primeiro exemplo seja 

realmente um objeto correferente ao sujeito daquela oração. Antes, vejo-o como um 



pseudo-reflexivo, ou seja, uma forma que não traz em si as características básicas da 

reflexividade, mas que ocupa na frase o lugar do clítico correferencial de terceira pessoa. 

Não consigo aceitar que o exemplo dois tenha o mesmo grau de reflexividade que o 

exemplo três: ‘deitar-se’ me parece se enquadrar em um nível diferente que ‘melar-se’. 

Em ‘deitar-se’, o pronome se caracteriza como partícula de realce, tendo seu 

aparecimento na estrutura de superfície facultativo. Não digo que tenho facilidade em 

encontrar as respostas a meus questionamentos. Sei apenas que preciso me apegar a 

fatos mais reais e concretos do que os que existem nas páginas das gramáticas... No 

papel, meu caro, quase tudo é possível...

Como você espera que eu me dê por satisfeita diante de tantos fatos? Não é meu 

interesse maior detectar as inconsistências da gramática, até porque – quer você aceite 

ou não – já existem muitos trabalhos que se dedicaram a isso. 

O que eu pretendo, na verdade, é redefinir, é examinar as categorias gramaticais (e não 

negá-las, como você está pensando!), para tentar entendê-las, não por elas mesmas, mas 

em termos das funções que elas encerram no discurso. Vou fazer o seguinte: vou tentar 

apresentar nas próximas linhas, de forma mais arrumadinha, o que realmente pretendo 

desenvolver com essa minha pesquisa. Vê só como eu te considero! Estarei apresentando 

em primeira mão pra você o meu projeto de pesquisa e espero, com isso, que fiquem 

claras as minhas pretensões.

Na verdade, todo meu trabalho será desenvolvido a partir do seguinte problema: de que 

maneira se configuram as diferentes funções do “se” – reflexivo (em graus distintos),partícula de 

realce, e pseudo-reflexivo – encontradas na fala de João Pessoa, e de que modo elas podem ser 

correlacionadas a seus contextos de uso, a fim de que sejam mapeadas, dessa maneira,

semelhanças e diferenças entre elas. O meu trabalho, então, será o de relacionar, em conjunto,os 



usos do “se” nas três funções (reflexiva [em graus variados], realce e pseudo) com grupos de 

fatores que controlam propriedades ligadas a seu contexto de uso.  

A investigação me levará a responder esse problema com as seguintes hipóteses: na língua 

falada em João Pessoa, o reflexivo tem seu uso bastante produtivo, assumindo outras subfunções 

no discurso; de todos os tipos de reflexivos, existe um mais produtivo, que, portanto, é mais 

freqüente na fala de João Pessoa; a partir da observação dos dados de fala é possível se chegar a 

um protótipo de reflexivo; o tipo do verbo, como elemento central da sentença, e as relações que 

são estabelecidas entre ele e os argumentos na oração são os principais motivadores para o 

aparecimento do ‘se’ como marca de reflexividade; a expansão dos contextos de ocorrência do 

pronome ‘se’ reflexivo favorece a que ele adquira um maior grau de opacidade no uso.

Meu estudo é de base funcional, e com o surgimento dos estudos funcionalistas, inicia-se 

um novo modo de observar os fatos lingüísticos. Agora, o foco de interesse não recai propriamente 

na descrição da língua como sistema autônomo e estável, mas sim, tem-se a língua como 

instrumento para atingir determinados fins. A teoria funcional busca verificar como se processa a 

comunicação entre os homens e para isso não dissocia uma estrutura lingüística da função que ela 

possa desempenhar. Até aqui acredito que você está compreendendo bem. Bom, pelo menos estou 

me esforçando pra isso...

Ao observar o comportamento do “se” em suas três funções distintas – reflexiva (em 

graus variados), partícula de realce e pseudo-reflexivo –, serão levados em consideração fatores 

morfológicos e sintáticos, como também fatores de ordem semântica e pragmática, trabalhados 

não de forma estanque, mas integrados uns aos outros. Meu trabalho, portanto, se torna 

relevante à medida que busca correlacionar a forma lingüística do pronome de terceira pessoa às 

situações comunicativas em que elas ocorrem, proporcionando uma análise constitutiva dos fatos 

da língua, promovendo a interdependência entre estrutura e conteúdo. Esta forma de trabalho é 

fundamental, já que, assim, não abstraímos o contexto global do discurso da análise lingüística. 

Antes, será nele mesmo que correlacionaremos forma e sentido.

A integração dos fatores dará à minha pesquisa a possibilidade de realizar uma análise 

lingüística mais abrangente, uma vez que os componentes estruturais são tidos como não 

autônomos, mas sim como pragmaticamente adequados.



Não pense você, caro Gramático, que minha pesquisa é feita ao léu. Não mesmo! Tenho 

vários objetivos a serem atingidos com ela: o primeiro deles, e que pode ser tido como o geral, é o 

de analisar as estruturas reflexivas do português em uma fatia de tempo do século XX (mais 

especificamente a década de 90) na fala de João Pessoa, sob uma perspectiva da lingüística 

funcionalista, aliando uso (pragmática) à estrutura (sintaxe/semântica). Na verdade, o que ocorre 

é que, para se chegar à efetivação desse objetivo, eu tenho de recorrer a outros, a que chamo 

específicos, como: levantar, através do corpus composto por textos do século XX pertencentes ao 

Projeto Variação Lingüística no Estado da Paraíba (VALPB), as diferentes funções do “se” na 

fala de João Pessoa; caracterizar as diferentes funções (reflexivo, partícula de realce e pseudo-

reflexivo) de acordo com elementos lingüísticos, como a posição dos pronomes no enunciado e o 

tipo de verbo a que se ligam; caracterizar as diferentes  funções encontradas de acordo com os 

tipos de discurso em que tais estruturas ocorrem; testar empiricamente a proposta dos níveis de 

reflexividade adquirida pela noção de papéis temáticos; rastrear, historicamente, as noções de 

reflexividade; levantar propriedades caracterizadoras do reflexivo; discutir o próprio conceito de 

reflexivo.

Só um pouco mais de sua paciência é o que peço, meu caro. Gostaria ainda de lhe 

assegurar que para que uma pesquisa seja desenvolvida são necessários conhecimentos disponíveis 

e utilização de métodos e técnicas. É preciso que os procedimentos adotados para a obtenção 

satisfatória de resultados sejam bem claramente definidos e que os caminhos para se chegar ao 

conhecimento sejam bastante delimitados.

Primeiramente, minha pesquisa é teórico-bibliográfica. Ela será desenvolvida através de 

um levantamento bibliográfico, tendo como base livros de leitura corrente e periódicos 

especializados (revistas de Letras) que trazem artigos muito relevantes para o tema estudado e 

que darão o apoio teórico necessário para a elucidação das idéias. A pesquisa teórica tem em vista 

aprimorar seus fundamentos e apresentar condições explicativas da realidade: o conhecimento 

teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação 

diversificada, capacidade explicativa. 

Em meu trabalho, são analisados textos do século XX, nos quais estão transcritas falas de 

indivíduos pessoenses. Iniciado em 1993, o VALPB surge como uma forma de pesquisar a 

realidade lingüística da comunidade de João Pessoa, objetivando traçar o perfil lingüístico dos 



falantes dessa comunidade ao observar fatores de ordem estrutural e social que interferem no uso 

da língua. 

A metodologia utilizada para a obtenção do corpus está baseada nos trabalhos da 

Sociolingüística Variacionista. Assim, foram selecionados sessenta informantes que fossem 

naturais de João Pessoa ou moradores da cidade desde os cinco anos de idade e que nunca 

tivessem se ausentado dela por mais que dois anos consecutivos. 

Os dados da pesquisa estão estratificados da seguinte maneira: (1) sexo: 30 informantes 

masculinos e 30 femininos; (2) faixa etária: 20 informantes entre 15 e 25 anos, 20 entre 26 e 49 e 

20 com mais de 50 anos de idade; (3) anos de escolarização: 12 informantes não-escolarizados, 12 

com 1 a 4 anos de escolarização, 12 com 5 a 8 anos, 12 com 9 a 11 anos e 12 com mais de 11 anos 

de escolarização. 

As entrevistas coletadas foram publicadas em cinco volumes, organizados de acordo com 

a variável referente ao ano de escolarização dos indivíduos. Nossa pesquisa fará uso dos volumes 

I, III e IV, que contêm, respectivamente, as entrevistas dos informantes com nenhum ano de 

escolarização, com 5 a 8 anos e com mais de 11 anos. A escolha por esse recorte se vê amparada 

pelo fato de que, por se tratar de uma pesquisa de mestrado, não dispomos de larga escala de 

tempo para fazer as análises. Então, como existe um interesse de continuidade com o objeto de 

pesquisa, optamos por reservar o complemento para investigações posteriores. Não podemos 

esquecer, também, que os níveis de escolarização eleitos para análise são “estratégicos”, já que 

representam “início”, “meio” e “fim” na escala de escolarização. 

Nesta perspectiva, fazendo uso dos dados disponibilizados pelo VALPB, o objeto de 

nosso estudo está intimamente ligado à realidade social e histórica, que fazem emergir mudanças 

lingüísticas através das atividades dos usuários. Posso te revelar alguns dos principais autores 

que defendem essa ligação necessária entre língua e sociedade e que terão seus estudos acatados 

por mim em minha pesquisa. Não sei se você já ouviu falar em algum deles: Givón, Hopper, 

Traugott, Bybee, Dik... Em termos de Brasil, nós temos Neves, Castilho, Votre... Conhece algum 

desses? Pois bem, eles serão alguns dos meus aliados...

Concomitantemente ao estudo das teorias, será feita a análise dos dados encontrados no 

material acima citado. Dessa forma, a interdependência entre referenciais teóricos e análise de 



dados fazem com que as argumentações se revistam bem mais de concretude e o que se quer provar 

fica bem mais visível.  

A aplicação das noções teóricas sobre reflexividade em dados concretos de fala de uma 

comunidade é tarefa fundamental, já que, dessa forma, pode-se apreender de que maneira os 

indivíduos, em situação real de interação verbal, fazem uso dos mecanismos que a língua 

disponibiliza para a efetivação do processo comunicativo. 

Meu trabalho busca examinar a forma gramatical das partículas reflexivas como 

fenômeno morfo-sintático e discursivo-pragmático, assumindo novas funções no discurso. É, 

nessa direção, que o estudo ganha sentido, pois tem a pretensão de ser um exercício de operação 

sobre a linguagem, procurando demonstrar como se pode correlacionar uma estrutura sintática 

com a função que ela exerce e, assim, pode-se recuperar a dimensão da língua em funcionamento.

Eu pretendo estruturar meu trabalho do seguinte modo: num primeiro tempo, lanço a 

teoria que me servirá de base: a lingüística funcional, com a exposição de idéias desses autores que 

te mencionei ainda há pouco e de seus pressupostos mais significativos. A seguir, proponho um 

mapeamento do modo como a questão da reflexividade foi vista tanto no Latim como em 

gramáticas normativas de língua portuguesa e em estudos feitos por lingüistas. Numa última 

etapa, dou lugar aos números! Deixo que eles se mostrem bastante para que o modo pelo qual o 

pronome reflexivo ‘se’ vem se comportando na fala de João Pessoa seja apreendido. Essas são as 

etapas, que, somadas, irão configurar minha pesquisa.

Ao frisar as relações entre a língua e seus usos na interação do dia-a-dia, não descarto a 

importância das estruturas gramaticais. Quando me proponho a estudar uma língua em 

suas manifestações de uso real, através do cotidiano de seus falantes, estou também me 

propondo a reexaminar a natureza das noções gramaticais.

Pretendo discutir, você pode notar, o conceito de reflexivo, levantando propriedades 

caracterizadoras dele. Será possível se chegar a um protótipo de reflexivo? Dentre os 

reflexivos, qual o tipo mais produtivo, mais freqüente? Só posso conseguir essas 

respostas, se me lançar efetivamente no discurso do cotidiano, o lugar exato para o 



fazer-se da língua. Na verdade, a fonte da qual vou retirar os dados para análise são 

entrevistas. As situações encerradas nas entrevistas são, de fato, mais formais e 

conscientes do que a fala espontânea, já que corresponde a uma situação assimétrica, 

conduzida por um entrevistador e em que o informante mantém a palavra a maior parte 

do tempo. Ainda assim, são fontes riquíssimas, uma vez que as identidades que 

emergem durante essas interações não são menos situadas e os contextos não são menos 

dinâmicos e emergentes do que aqueles que surgem durante as atividades humanas. 

Nesse sentido, as entrevistas se aproximam das produções lingüísticas encontradas nas 

práticas espontâneas, mas não se igualam, evidentemente.  

É exatamente isso que procuro fazer em meu trabalho: reexaminar a noção gramatical de 

reflexividade, mediante o modo como ela se opera no real da língua, na conversação de 

todo dia. Para tanto, preciso também buscar compreender motivações que estão além das 

páginas de um manual; que estão, outrossim, ligadas à necessidade de comunicar dentro 

do contexto social em que os homens estão inseridos. 

Eu sei, caro Gramático, que nossos propósitos são distintos. Nossos pressupostos, nossa 

metodologia, nossos objetivos são amplamente diferentes. O que espero que você 

compreenda, algum dia, é que a questão de se saber qual de nossas posturas é melhor, é 

a dona da verdade, portanto, não se coloca.

Cordialmente,

Ainda Pretendente à Lingüista”.

      

* * *



1. O FUNCIONALISMO EM LINGÜÍSTICA

1.1 A OPOSIÇÃO FORMALISMO X FUNCIONALISMO

O que é língua. Eis que estamos diante de uma indagação complexa. Aqueles que se 

dedicam a seu estudo se perguntam a todo instante qual o conceito de língua. As dúvidas 

são, nesse sentido, esperadas, já que nos deparamos com alguma coisa de inerente ao 

homem, que o acompanha em todos os momentos e em todas as direções.

De fato, falar que há dificuldade em conceituar/delimitar língua é ponto pacífico. 

Entretanto, não podemos nos valer da imensa heterogeneidade que circunda um conceito 

básico que sustenta a lingüística enquanto ciência1. Precisamos, então, optar por alguma 

resposta.

Com cautela, podemos dizer que é nas teorias, com seus princípios fundamentais, 

que todo fenômeno é definido e explicado. Dessa forma, a depender por qual quadro teórico 

optemos, será formulado um conceito para língua. Assim é que, para uns, língua é 

entendida como um conjunto estruturado de enunciados que pode ser produzido por uma 

comunidade de fala; para outros, é a capacidade inata que o indivíduo traz como um dom 

genético; há também os que a vêem como o produto de um trabalho social e histórico; 

outros, ainda, parilham a idéia de um sistema de comunicação compartilhado e usado por 

membros de uma comunidade...

As respostas são muitas. De todas elas, podemos formular, de modo bastante geral, 

dois modos de ver a língua, consonantes com as duas grandes correntes do pensamento 
                                                
1 Vem do próprio Saussure a recorrente afirmação de que “outras ciências trabalham com objetos dados 
previamente e que se podem considerar, em seguida, de vários pontos de vista; em nosso campo, nada de 
semelhante ocorre [...] Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, [...] é o ponto de vista que 
cria o objeto” (SAUSSURE, 1973, p.15). 



lingüístico: formalismo e funcionalismo, para quem a língua é, respectivamente: 1. um 

sistema estruturado de signos, abstrato e autônomo; 2. um instrumento de interação social, 

dependente de contextos de uso.

Dessa forma, de acordo com interesses específicos de investigação, ora são 

focalizados os aspectos estruturais de uma dada língua – a escolha de signos e sua 

combinação no enunciado –, ora são focalizadas as atividades discursivas associadas aos 

contextos sociais em que os indivíduos estão inseridos. São essas atividades discursivas que 

determinam e condicionam as opções lingüísticas dos falantes. 

Um aspecto interessante das ciências, em geral, é a necessidade constante da 

confrontação entre as idéias, entre os pontos-de-vista. É esse jogo mesmo uma das bases 

sustentadoras da ciência enquanto tal. Assim, ver a língua como uma entidade não 

suficiente em si mesma, numa perspectiva funcional, implica o conhecimento do modelo 

que considera a língua como objeto autônomo, em uma investigação da estrutura lingüística 

separada de seu contexto de uso, numa perspectiva formal. 

Formalismo e funcionalismo constituem, assim, duas correntes importantes do 

pensamento lingüístico. Podemos citar como um dos nomes da tendência formalista o de 

Hjelmslev, para quem a língua não deve ser encarada como o reflexo de fatos não-

lingüísticos. Antes, deve ser vista como “uma unidade encerrada em si mesma, como uma 

estrutura sui generis” (1975, p.03). A partir da afirmação de Hjelmslev, é fácil perceber o 

caráter abstrato e estático que é dado à língua na vertente formal, bem como a necessidade 

de dissociá-la dos atos reais de comunicação.

O pólo formalista está mais substancialmente representado pelos trabalhos feitos no 

estruturalismo americano de Bloomfield e Harris e aparece também – mas de uma forma 

mais amena – nos apontamentos feitos no gerativismo com as idéias de Chomsky, em suas 

sucessivas propostas.



Chomsky (1994) apresenta dois conceitos de língua que caracterizam bem a 

oposição formalismo x funcionalismo. Para o autor, existe uma língua que é usada pela 

população e que possui certas regularidades sustentadas pelo interesse na comunicação. A 

ela, Chomsky chama língua externa (L-E). Sob este prisma, uma gramática pode ser 

entendida como “uma coleção de afirmações descritivas que dizem respeito à L-E, a actos 

lingüísticos reais ou potenciais (acompanhadas de uma análise de seu contexto de uso e do 

seu conteúdo semântico)” (p. 39). O segundo conceito apresentado por Chomsky é o de 

língua interna (L-I), um elemento que existe na mente da pessoa que conhece a língua, e 

ligado fortemente à uma “noção de estrutura” (p. 41). Segundo o autor, as duas maneiras de 

abordar as questões da linguagem são radicalmente diferentes e conduzem a concepções 

bastante diferentes da natureza da investigação (Cf. Chomsky, 1994, p. 41).    

Tentando esclarecer alguns pontos obscuros sobre a oposição formalismo x 

funcionalismo, Dillinger (1991) aponta que os formalistas (inclusive os gerativistas) 

observam a língua como um objeto descontextualizado, focando suas características 

internas, isto é, seus constituintes e as relações estabelecidas entre eles, mas nunca com as 

relações entre esses constituintes e seus significados, ou, em outras palavras, entre a língua

e seu meio. É desse modo que os formalistas chegam à concepção de língua como um 

conjunto de frases, um sistema de sons, um sistema de signos internamente estruturados. Já 

pelo lado funcionalista, encontramos a preocupação com as relações entre a língua como 

um todo e os vários modos de interação social. São destacadas, então, as funções que a 

língua desempenha, sobretudo no contexto social de interação.

A escolha do bloco formalista de examinar a língua por si própria e em si própria e 

de descrever os níveis gramaticais por critérios internos gerou, como conseqüência óbvia, 

uma ênfase nos dados formais, enquanto que os dados funcionais eram atribuídos ao uso da 

língua. O bloco funcionalista rejeitou essa divisão modular dos formalistas e optou por 

defender uma perspectiva mais integrativa das unidades lingüísticas, compreendidas em 

termos de suas funções.



Entendendo “paradigma” como termo designante de um conjunto de crenças e 

hipóteses, Dik (1989, p.2-7 [1978: 4-5]) apresenta alguns tópicos nos quais confronta o 

paradigma formal (PFO) com o paradigma funcional (PFU), fazendo uma análise das duas 

correntes por meio de perguntas e respostas:

1. O que é uma língua natural?

 A língua é vista no PFO como um objeto formal abstrato, um conjunto de orações com 

regras de estruturação interna.

 A língua é vista no PFU como um instrumento de interação social, tendo existência em 

virtude de seu uso para a finalidade da interação entre os homens, e não como uma 

estrutura arbitrária.

2. Qual a principal função de uma língua natural?

 Expressar o pensamento é a função primeira da língua no PFO.      

 Estabelecer a comunicação entre os usuários é a principal para o PFU.

3. Qual é o correlato psicológico de uma língua?

 No PFO, a “competência” é o correlato psicológico, ou seja, a capacidade de produzir, 

interpretar e julgar sentenças.

 No PFU, o correlato psicológico é a “competência comunicativa” do usuário, ou seja, a 

habilidade que ele tem de interagir socialmente por meio da linguagem. Aqui, a capacidade 

lingüística do falante abarca tanto a habilidade de construir e interpretar as expressões 

lingüísticas, quanto a de usar essas expressões apropriada e efetivamente, de acordo com as 

convenções da interação verbal de uma certa comunidade lingüística.

4. Qual a relação entre o sistema da língua e seu uso? 

 O estudo da competência é prioritário, lógica e psicologicamente, em relação ao estudo 

da atuação, no PFO.

  No PFU, o sistema deve ser observado dentro de um quadro de regras, princípios e 

estratégias que governam seu uso comunicativo natural. Assim é que as expressões 

lingüísticas vão ser compreendidas efetivamente quando consideradas em seu 

funcionamento nos contextos de uso.

5. Como as crianças adquirem uma língua natural?

 No PFO, a criança constrói uma gramática da língua usando as suas propriedades inatas.



 No PFU, embora sejam atribuídos alguns princípios motivadores aos fatores genéticos, a 

aquisição da linguagem se desenvolve na interação comunicativa entre a criança e seu 

ambiente.

6. Como podem ser explicados os universais lingüísticos?

 Os universais lingüísticos são propriedades inatas do organismo humano, no PFO. 

 No PFU, os universais são explicados com base em restrições inerentes aos fins da 

comunicação; às propriedades biológicas e psicológicas dos usuários de uma língua; aos 

contextos e circunstâncias nos quais a língua é usada para determinados propósitos 

comunicativos.

7. Qual a relação entre a pragmática, a semântica e a sintaxe?

 No PFO, a semântica é autônoma em relação à sintaxe; a sintaxe e a semântica são 
autônomas em relação à pragmática. As prioridades vão da sintaxe para a pragmática, via 
semântica. 

 No PFU, a pragmática ganha o valor de um quadro abrangente que recebe a sintaxe e a 

semântica. A semântica é instrumental com relação à pragmática e a sintaxe é instrumental 

com relação à semântica. Aqui não se pode falar, então, em autonomia da sintaxe.

Nas palavras de Halliday (1985, p. xxviii-xxix), a orientação das gramáticas 

formais, assentadas na lógica e na filosofia, é primariamente sintagmática. Já as funcionais, 

por sua vez, assentadas na retórica e na etnografia, são primariamente de orientação 

paradigmática. As gramáticas formais interpretam a língua como uma lista de estruturas e 

entre elas podem ser estabelecidas relações regulares. Essas gramáticas tendem a enfatizar 

os traços universais da língua, a tomar a sintaxe como base – numa gramática arbitrária – e 

a organizá-la em torno da frase. Por outro lado, as gramáticas funcionais interpretam a 

língua como uma rede de relações e as estruturas são a realização das relações. Essas 

gramáticas tendem a enfatizar as variações entre línguas diferentes, tomar a pragmática 

como base e organizá-la em torno do texto ou do discurso. 



De maneira geral, diante das oposições estabelecidas entre formalismo e 

funcionalismo, podemos explicitar um quadro resumitivo com as principais características 

de cada uma das abordagens da língua2:

ABORDAGEM FORMAL DA LÍNGUA ABORDAGEM FUNCIONAL DA LÍNGUA

1. NATUREZA DA LINGUAGEM:

* Fenômeno mental
* Saber individual inconsciente
* Herança genética comum da espécie humana (GU)
* Independente de contexto
* Aquisição: capacidade humana

* Fenômeno mental e sócio-cultural
* Usos da linguagem na sociedade
* Universais derivados da universalidade de usos
* Dependente de contexto
* Aquisição: desenvolvimento de necessidades e 
habilidades comunicativas da criança na sociedade. 

2. CONCEPÇÃO DE LÍNGUA:

* Língua-I (interna)
* Objeto formal abstrato
* Competência Lingüística
* Expressão do pensamento
* Função Ideacional

* Língua-E (externa)
* Instrumento de interação social
* Competência comunicativa
* Processamento da informação e comunicação
* Função interpessoal e textual

3. CONCEPÇÃO DE GRAMÁTICA:

* Sistema autônomo, abstrato
* Regras sintáticas convencionais de boa formação de 
sentenças
* Estrutura
* Sentença/proposição
* Categorias discretas
* Níveis: semântico, sintático, fonológico (autônomos)

* Sistema adaptativo, emergente
* Regras comunicativamente motivadas, estratégias e 
princípios de uso
* Função + estrutura
* Enunciado/texto/discurso
* Valores contínuos
* Níveis: morfossintático, semântico-pragmático (+ 
entonação)  domínio funcional complexo
* Motivações em competição

4. SIGNIFICAÇÃO:

* Forma e sentido (inerente)
* Propriedade da língua
* Sistema de signos
* Sentença (sentido, representação semântica)

* Forma e significado (sentido + referência)
* Resultado da atividade do homem
* Manifestado pelas palavras
* Enunciado (sentido + força ilocucionária; interpretação 
pragmática)

Quadro I: Abordagem formal versus abordagem funcional da língua

As posturas distintas das correntes formal e funcional são evidentes. Com relação a 

isso, um debate interessante foi travado nas páginas da revista D.E.L.T.A. no início dos 

anos 90. De um lado, Votre & Naro (1989) defendem a idéia de supremacia do modelo 

funcional; de outro, Nascimento (1990) fala de seu lugar de gerativista e aponta que os dois 

                                                
2 Quadro retirado de apostila das aulas de Sintaxes Funcionais, ministradas pela professora Edair Görski, no 
primeiro semestre de 2005 na Universidade Federal de Santa Catarina.



enfoques definem diferentes objetos de estudo e abordam, assim, diferentes aspectos do 

fenômeno da linguagem.

Dillinger (1991) “entra na conversa” e afirma que os diferentes enfoques não 

estudam objetos diferentes, mas que selecionam diferentes fenômenos de um mesmo 

objeto. Por isso, não há por que se discutir qual é mais importante ou se algum é melhor 

que o outro... O estudo da linguagem conta com as duas perspectivas distintas, por que são 

complementares – e não excludentes – e igualmente necessárias. 

Atualmente, nos estudos lingüísticos realizados no Brasil, essa posição 

relativizadora parece ser a adotada. Mesmo distintas, as duas abordagens não tem que ser 

vistas necessariamente como alternativas, de modo que a escolha de uma implique a 

rejeição da outra (Cf. Pezatti, 2004, p.176). Foi esse um debate válido para assegurar que na 

lingüística, assim como nas demais ciências, se faz necessária a coexistência de diferentes 

perspectivas teóricas, que vão garantindo em suas asserções réplicas e tréplicas, a sua 

própria continuidade de sobrevivência.

Como dissemos em páginas anteriores, precisamos assumir uma determinada 

posição, devido às pressões de várias ordens. Essa posição vai depender, diretamente, dos 

propósitos e das intenções que tenhamos. Nossa postura, aqui, está consociada à visão 

funcionalista de tratar a língua, que é considerada, sim, um sistema estruturado, mas que, 

por estar inserida no âmbito multifacetado da linguagem, é susceptível a constantes 

instabilidades e mutabilidades.

1.2 NEM TUDO O QUE É MODERNO É NOVO!!!

É inevitável a correlação entre a Lingüística como ciência e o movimento 

estruturalista inaugurado por Saussure, ainda que se falar em linguagem seja se reportar a 



épocas bem mais distantes. Desse modo, há uma tendência a serem nomeados os modelos 

de análise lingüística como estruturalistas, ou pré-estruturalistas ou pós-estruturalistas. 

No Curso de Lingüística Geral, é apresentado o ponto de vista sob o qual a língua 

foi “desenhada” no movimento estrutural: ela é tida como um sistema em oposição ao uso 

(ou fala), de caráter social (geral, portanto) em oposição àquilo que é particular e 

individual. Seu traço social lhe dá o status de essencial em oposição ao que é acessório e 

ocasional no uso.

Com o desenvolvimento das teorias lingüísticas, surgem várias mudanças na 

definição do ponto de vista. Tendências recentes mais preocupadas com questões 

discursivas do que propriamente com aspectos puramente gramaticais levaram ao 

aparecimento de novos rumos na ciência da linguagem, como a Lingüística Textual, a 

Sociolingüística, a Análise do Discurso, e outros. Desse grupo moderno, faz parte a teoria 

funcionalista, mas, diferente do que se possa deduzir, seu surgimento não é exatamente tão 

novo. Na verdade, o que ocorreu foi uma reatualização de seus preceitos. 

Já na fase pré-estruturalista, nomes como os de Whitney e Wush adotam como 

modelo lingüístico, no século XIX, estudos de fenômenos sincrônicos e diacrônicos 

relacionados a elementos cognitivos, psicológicos e funcionais. Whitney sustenta que a 

linguagem implica uma certa operação que envolve a intenção daquele que fala na tentativa 

de atingir outros homens, ou seja, a linguagem deve estar a serviço da comunicação. A 

noção de linguagem como elemento a serviço da comunicação pode ser encontrada, não 

muito raramente, nos livros que se referem à teoria funcionalista tal como é conhecida hoje

(Cf. Pezatti, 2004, p.166). 

Os próprios Neogramáticos, que influenciaram de forma substancial as questões que 
envolvem a mudança lingüística, com seu alto rigor metodológico, sofreram críticas de 
estudiosos que viam a lei fonética de uma forma menos categórica3, sem, contudo, negarem 

                                                
3 A categoricidade imposta pelos neogramáticos ao pressuposto da regularidade da mudança estava 
relacionada à preocupação desses estudiosos com o caráter científico que desejavam atribuir às questões da 
linguagem. Eles acreditavam que se admitissem que as mudanças eram facultativas, contingentes e 



a regularidade da mudança. Os lingüistas que se opuseram aos ideais neogramáticos não 
aceitavam que as mudanças se espalhassem por toda a comunidade e por todos os itens 
lexicais de modo totalmente uniforme.

O que esses críticos pretendiam era mostrar que a realidade da mudança lingüística 
é muito mais complexa do que supunham os neogramáticos. Ao reconhecerem maior grau 
de complexidade às mudanças lingüísticas, eles acrescentavam às análises o contexto 
concreto (uso real) em que a língua é falada. Se o contexto de uso não é, de modo algum, 
uniforme e homogêneo, a análise das mudanças lingüísticas também não deverá sê-lo. 

Segundo Iordan (1962, p.59-63), um dos nomes mais significativos dos críticos aos 
neogramáticos é o de Hugo Schuchardt, que buscava compreender o processo de mudança 
lingüística a partir de um quadro heterogêneo que envolvia todas as variedades de fala 
existente numa dada comunidade, condicionadas por fatores como sexo, idade e 
escolaridade4. Segundo este autor, Shuchardt acreditava que 

No seio duma comunidade lingüística [...] encontramos 
inúmeras línguas individuais, que variam conforme sexo, a 
idade, o temperamento e o grau de cultura. Estes modos de falar 
influenciam-se reciprocamente [...]. este fato não pode deixar de 
levar à evolução da língua [...] (p.60). 

Embora o ponto de referência para Shuchardt fosse ainda o falante individual (o que 
se adeqüa à sua concepção subjetivista da língua), suas idéias mostram que o contexto 
sociocultural de uma língua é condicionante básico da variação e, em decorrência, da 
mudança.

Um outro nome significativo é o de Jules Gillierón. Especialista em Geografia 
Lingüística, Gillierón compartilhava das mesmas idéias que Schuchardt, demonstrando 
grande interesse em analisar a mudança lingüística dentro de um quadro multiforme, que 
respeitasse o caráter não-homogêneo das línguas.  

É no início do século XX, entretanto, que se começa a formular mais 
consistentemente uma concepção sociológica da língua e do falante que dela faz uso. 
Estamos falando de Antoine Meillet (Cf. Iordan, 1962, p.73; 396-411), para quem, de fato, 
as condições sociais influenciavam decisivamente a língua e, por conseguinte, a mudança: 
“Quando nos estudos lingüísticos se fala de uma escola sociológica, temos de pensar 
imediatamente em MEILLET” (p.400).  

                                                                                                                                                    
desconexas, estariam afirmando que seu objeto de pesquisa, a linguagem, não poderia receber um tratamento 
científico.
4 Note-se que esta é a estratificação básica da sociolingüística variacionista de orientação laboviana.



Trabalhos como o de Schuchardt, Gillierón e Meillet, por exemplo, embora 
contemporâneos a estudos estritamente formais5, atuaram como verdadeiros “abre-alas” 
para teorias modernas da linguagem, que buscam, em certo ponto, o afastamento de 
análises que se preocupam, imanentemente, com aspectos ligados apenas à estrutura interna 
do fenômeno lingüístico. 

Falar nos desenvolvimentos da idéias funcionalistas é fazer referência, em dada 

medida, às concepções do estruturalismo do Círculo Lingüístico de Praga. Ambos levam 

em consideração a interação verbal em que as expressões lingüísticas são usadas, mediante 

uma pragmatização de componentes sintático-semânticos do código lingüístico. Segundo 

Neves (1997, p.16-17), os estudiosos de Praga6 entendiam a linguagem num estruturalismo 

funcional, com o componente sistêmico (estrutural) associado à realidade extralingüística 

no evento comunicativo, veiculando informações.

Nas Teses de 297, a concepção de língua enquanto sistema funcional traz 

implicações para a consideração de língua tanto no seu plano interno, com a análise do 

funcionamento do sistema lingüístico, quanto no seu plano externo de uso na sociedade. 

Nesse plano, a noção de funcional se relaciona com as funções (ou modalidades) de uso da 

língua:

O estudo de uma língua exige que se leve rigorosamente em 
conta a variedade das funções lingüísticas e dos seus modos de 
realização no caso considerado. Quando não se atenta para essa 
variedade, a caracterização [...] de uma língua qualquer torna-se 
necessariamente deformada e, até certo ponto, fictícia (Teses, 1929, 
p.88).

A própria noção de língua subjacente à visão dos estudiosos do Círculo de Praga é 

determinada pela sua finalidade: “a língua é um sistema de meios apropriados a um fim” 

(Teses, 1929, p.82).

                                                
5 Não podemos esquecer que os estudos de Meillet datam de século XX, período em que se consolidou a 
perspectiva imanentista, tendo o estruturalismo atingido grande hegemonia nos estudos lingüísticos. 
6 Citam-se como destaque da Escola da Praga os nomes de Mathesius, Trubetzkoy, Jakobson, Martinet e 
outros. 
7 As Teses de 1929 têm sua tradução brasileira feita por Toledo (1978: 81-106).



É evidente que não podemos esquecer que as idéias geradas no seio das discussões 

da Escola de Praga foram limitadas pelo contexto estruturalista que prevaleceu na época. O 

impacto do movimento estruturalista não permitiu a expansão efetiva das concepções da 

Escola, mas, sem dúvida, essas concepções tiveram um papel importante para o 

desenvolvimento das noções sobre os fatos lingüísticos produzidas por teorias mais 

recentes da linguagem, que procuram incorporar, em alguma medida, a dimensão sócio-

histórica à estrutura da língua. 

De uma forma não tão evidente como nas idéias desenvolvidas pelo Círculo de 
Praga, podemos também estabelecer, em certo grau, uma relação entre as idéias 
desenvolvidas no gerativismo e as concepções funcionalistas da linguagem. Em ordem 
cronológica, temos a Teoria Clássica como a primeira referência aos trabalhos de 
Chomsky8. Em seqüência, surgem a Teoria Padrão, a Teoria Padrão Ampliada e a Teoria 
Padrão Ampliada Revista. O importante para nós, aqui, é entendermos que em todas as 
fases dos estudos chomskyanos a preocupação com a forma lingüística ocupava uma 
posição de destaque. A sintaxe era o componente central na descrição lingüística. 
Entretanto, é bem verdade que, em cada fase específica, ocorreram algumas modificações 
que deram, pelo menos em parte, algum relevo a outros componentes da língua, como é o 
caso da semântica. 

Entre as fases da Teoria Padrão e da Teoria Padrão Ampliada, surge no 

gerativismo um grupo conhecido como os dissidentes gerativistas. Tendo em Lakoff sua 

figura mais representativa, os dissidentes se interessavam por análises “gerativas” que 

dessem lugar à preocupação de encontrar explicações sistemáticas para a interpretação 

semântica das orações. Eles se sentiam cada vez mais incomodados em não se poder 

adequar um número cada vez maior de fatos no modelo chomskyano vigente. Sabiam que 

novos rumos deveriam ser seguidos, a partir da necessidade de se observar fatores 

semânticos na descrição gramatical, o que gerou a semântica gerativa e a gramática dos 

casos, insatisfeitas com o gerativismo ortodoxo, buscando novos meios de tratar os fatos 

lingüísticos. 

Em termos gerais, rejeitando a tese da autonomia da sintaxe, os adeptos da 

semântica gerativa começaram a sustentar que as estruturas semânticas e as estruturas 

                                                
8 Uma apresentação bem mais detalhada e esclarecedora se encontra nos trabalhos de Silva (1978) e Borba 
(1979).



sintáticas são formalmente idênticas e que as regras de transformação relacionam os dois 

tipos de estrutura. Já a Gramática dos Casos tem em Fillmore seu nome mais expoente. Ele 

defendia a tese de que noções como sujeito e objeto direto não são funções da estrutura 

profunda, devendo-se reconhecer neste nível funções de natureza diferente: valores 

semânticos ou casos, como agente, instrumento, origem, tempo. Na estrutura profunda, 

haveria, então, um conjunto de casos, que marcaria de forma distinta elementos como 

sujeito e objeto. 

Conforme Silva (1978, p. 69), de par com interesse especial pela semântica, os 

gerativistas dissidentes vêm procurando dar uma visão de todos os fatores que 

condicionam o uso da linguagem numa situação comunicativa. Assim, passaram a 

interessar-se por numerosos fatos que Chomsky considerou inteiramente fora do campo 

da lingüística. 

Por mais que este momento não seja reconhecido como essencialmente funcionalista, 

consideramos pertinente a sua inclusão neste panorama da história do funcionalismo, já 

que nele estão presentes outros fatores que não os puramente gramaticais. A necessidade 

de buscar o componente de sentido presente nas situações comunicativas pode ser visto 

como o indício de um fio coesivo para uma tendência funcionalista mais expressiva e 

mais recente também. É como dizem Dirven e Fried (1987 apud Martelotta et. al., 2003, 

p.20): as abordagens gerativas alternativas, como, por exemplo, a semântica gerativa ou 

a gramática dos casos, podem ser vistas como um esforço no paradigma formalista de 

questionar algumas das propostas desse paradigma, utilizando-se, para isso, de 

mecanismos de ordem semântico-funcionalista. 



A afirmação de Elizabeth Bates (apud Neves, 1997, p.55), para quem o “funcionalismo é 

como o Protestantismo: um grupo de seitas antagônicas que concordam somente na 

rejeição à autoridade do Papa” nos parece duplamente equivocada. Primeiro, porque 

existe na teoria funcional uma série de preceitos comuns que também fazem dela uma 

teoria organizada, dentre os quais encontram-se a concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação e de interação social e o estabelecimento de um objeto de 

estudo baseado no uso real. Segundo, porque o funcionalismo não surgiu como uma 

resposta à teoria gerativa. Antes do gerativismo (Chomsky é o Papa!), já havia uma 

preocupação fortemente elaborada acerca dos estudos funcionais da linguagem, como 

nos já citados casos dos neogramáticos e do Círculo Lingüístico de Praga, que 

desempenharam, sim, um papel fundamental para as asserções defendidas pela corrente 

funcionalista dita moderna.  

1.3 O QUE FAZ UMA GRAMÁTICA FUNCIONAL?

Não é exatamente um empreendimento fácil tentar definir o que chamamos 

funcionalismo em lingüística. Há uma tendência de se relacionar a teoria aos nomes 

daqueles que sobre ela se debruçam. Como resultado, um número grande de conceitos e 

definições circunda a teoria funcionalista da linguagem, numa infinidade de versões ditas 

funcionais.

Contudo, embora haja uma série de peculiaridades que marcam as diferenças, há 

um conjunto de similaridades que definem a visão funcional da linguagem. Mesmo 



aceitando que existe um número grande de propostas ditas funcionais, ou seja, uma série 

bastante diversificada de modelos funcionalistas, fica evidente que o funcionalismo 

apresenta, em seu interior, pontos em comum que fazem dele uma teoria organizada. De 

forma geral, a epistemologia funcional diz que a linguagem é um instrumento de 

comunicação e interação social, eficientemente realizadas pela interdependência entre o que 

é sistêmico (estrutura) e o que é funcional (uso). O interesse do funcionalismo é verificar 

como se obtém a comunicação em uma determinada língua. Dito de outra maneira, o que 

sintetiza o pensamento funcionalista é a verificação do modo como os usuários de uma 

língua se comunicam eficientemente. A Gramática Funcional é, assim, um modo de olhar 

para a gramática em termos de como essa gramática é usada (Cf. Martin; Matthiessen; 

Painter, 1997, p.02). 

Uma gramática funcional considera como princípio fundamental o fato de o uso 

subordinar a si o estudo do sistema lingüístico. Daí é derivado o posicionamento teórico 

adotado no funcionalismo referente à relação necessária entre linguagem e contexto social, 

ou seja, a obrigatoriedade de que as expressões verbais sejam descritas correlacionadas a 

seu funcionamento em contextos sociais específicos. A linguagem é vista, então, como uma 

ferramenta com suas formas adaptadas às funções que pode exercer, sendo explicada, desse 

modo, com base apenas nessas funções, que são, em última instância, comunicativas.  

Nas palavras de Castilho (2001, p.04-05), o que uma Gramática Funcional faz é 

contextualizar a língua na situação social que gera as estruturas, mediante diferentes 

abordagens. Tais abordagens têm em comum eleger o Discurso e a Semântica como 

componentes centrais de uma língua.

Segundo Dik (1989), a teoria funcional está baseada em descrições e dados de 

várias línguas, tendo, então, um alto grau de adequação tipológica. A Gramática Funcional 

oferece uma base tanto para os lingüistas teóricos, mais voltados a representação e 

formalismo, quanto para os lingüistas descritivos, mais voltados a dados e análise. É uma 

gramática de caráter constitutivo, portanto. Ela pretende ser uma teoria que é funcional em 

pelo menos três sentidos diferentes, entretanto relacionados: (i) emprega uma visão 



funcional à natureza da língua; (ii) dá importância primária às relações funcionais nos 

diferentes níveis na organização da gramática; (iii) deseja ser aplicável à análise de 

diferentes aspectos da língua em uso.

A teoria da Gramática Funcional também apresenta alguns padrões de adequação 

que são para ela de uma importância particular: (i) adequação tipológica: a teoria deve ser 

formulada em termos de regras e princípios que podem ser aplicados a qualquer tipo de 

língua natural; (ii) adequação pragmática: o que a teoria aponta sobre uma determinada 

língua é que ela deveria nos ajudar a entender como podem ser usadas expressões 

lingüísticas efetivamente em uma interação comunicativa; (iii) adequação psicológica: o 

que a teoria diz sobre uma língua é que ela deveria ser compatível com os mecanismos 

psicológicos envolvidos no processamento de uma língua natural. 

Numa Gramática Funcional, ainda, as noções funcionais atribuem papéis essenciais 

e fundamentais aos diferentes níveis de organização gramatical. Muitas das regras e dos 

princípios de uma Gramática Funcional são formulados em termos de noções funcionais, 

dentre os quais três tipos ou níveis de funções podem ser distinguidos: (i) funções 

semânticas (Agente, Paciente, etc.) que definem os papéis que os participantes aplicam nos 

estados de coisas, como designados pelas predicações; (ii) funções sintáticas (Sujeito e 

Objeto) que definem perspectivas diferentes a partir das quais são apresentados os estados 

de coisas nas expressões lingüísticas; (iii) funções pragmáticas (Tema e Rema, Tópico e 

Foco) que definem o status informacional dos constituintes das expressões lingüísticas e se 

relacionam ao embutimento da expressão no discurso contínuo, ou seja, são determinadas 

pelo status de informação pragmática do falante e do destinatário como desenvolvida na 

interação verbal.   

De acordo com Pezatti (2004, p.168), o princípio de que toda explicação lingüística 

deve ser buscada na relação entre linguagem e uso, ou na linguagem em uso no contexto 

social, torna obrigatória a tarefa de explicar o fenômeno lingüístico mediante as relações 

que contraem falante, ouvinte e a informação pragmática de ambos, no contexto sócio-

interacional.   



   

   Em Dik (1989), encontramos o enfoque de linguagem como instrumento de 

interação social, que revela sua instrumentalidade de uso. Para o autor, a interação verbal é 

uma atividade cooperativa estruturada e as regras lingüísticas devem ser consideradas 

instrumentais em relação aos objetivos comunicativos travados na interação verbal. O 

compromisso fundamental da abordagem funcionalista é, então, descrever a linguagem não 

como um fim em si mesma, mas como um requisito pragmático da interação verbal.  

A língua como um instrumento de interação social tem como correlato psicológico a 

competência comunicativa, ou seja, a capacidade de manter a interação por meio da língua. 

As descrições das expressões lingüísticas devem proporcionar pontos de contato com seu 

funcionamento em dadas situações. A Pragmática é um marco globalizador, dentro do qual 

se deve estudar a Semântica e a Sintaxe (Cf. Castilho, 2001, p.06). É como diz Neves 

(1997, p.16): “[...] a Gramática Funcional tem sempre em consideração o uso das 

expressões lingüísticas na interação verbal, o que pressupõe uma certa pragmatização do 

componente sintático-semântico do modelo lingüístico”.

A perspectiva da Gramática Funcional é a de que uma descrição da estrutura da 

sentença não é o bastante para determinar som e significado da expressão lingüística. Uma 

descrição completa deve incluir referência ao falante, ao ouvinte e a seus papéis e seu 

estatuto dentro da situação de interação determinada socioculturalmente (Cf. Neves, 1997, 

p.23). 

Constitui-se uma das prioridades da Gramática Funcional a integração de 

componentes diversos. Assim é que a teoria funcional deve ser “pragmaticamente 

adequada”, uma teoria que reconheça que a linguagem só pode funcionar 

comunicativamente por meio de arranjos sintaticamente estruturados (Dik, 1980, p.02). 

Faz-se, entretanto, imprescindível reconhecer que a especificação gramatical de uma 

expressão tem que incluir a descrição semântica, não se admitindo a existência de uma 

sintaxe autônoma.   



É pretensão da Gramática Funcional, então, explicar regularidades não apenas 

dentro das línguas como também através delas, mediante aos aspectos recorrentes das 

circunstâncias sob as quais as pessoas as usam. É dessa maneira que a Gramática Funcional 

se posiciona no intervalo entre as abordagens que se preocupam exclusivamente com a 

sistematicidade estrutural de uma língua e as abordagens que se preocupam exclusivamente 

com a instrumentalidade de seu uso. Dik (1978) argumenta que o funcionalismo vê de 

forma distinta o sistema da língua e seu uso, mas evita estudar cada um deles fazendo 

abstração do outro. É como dizem Votre e Naro (1989, p.170) ao apontarem o trabalho dos 

funcionalistas: “Não negamos a existência da estrutura, pelo contrário queremos entender 

as suas motivações”. 

É uma relação amigueira. E como diz Du Bois (1993, p.08): as relações entre 

discurso, ou uso, e gramática assim se equacionam: a) a gramática molda o discurso; b) o 

discurso molda a gramática. Dito de outra maneira: a gramática é feita à imagem do 

discurso, o discurso, por sua vez, nunca é observado sem a roupagem da gramática (p.11).

Em linhas gerais, a Gramática Funcional aborda a língua como atividade social, 

tendo por interesse maior integrar à pragmática os demais componentes da estrutura 

lingüística, na tentativa de uma análise mais constitutiva dos fatos da língua, buscando 

inter-relações e configurações de funções como diferentes modos de significação. A 

abordagem paradigmática é, geralmente, sobreposta à sintagmática, já que na Gramática 

Funcional há a comparação de estruturas aparentemente intersubstituíveis, para que se 

possa avaliar a funcionalidade de cada uma delas. 

1.4  A LÍNGUA EM USO: A EMERGÊNCIA DA GRAMÁTICA



Como mencionado acima, estudar uma língua apenas enquanto sistema lingüístico 

autonomamente estruturado é fazer uma análise excessivamente redutora, já que as relações 

sociais que os homens mantêm vão determinar sua capacidade lingüística. O que o 

funcionalismo busca superar é a visão estrutural de língua destituída de fatores 

extralingüísticos presentes nos contextos comunicacionais em que esta língua é usada. A 

língua é considerada, sim, um sistema estruturado, mas que, por estar inserida no âmbito 

multifacetado da linguagem, é susceptível a constantes instabilidades e mutabilidades, 

oriundas dos contextos de uso real.

No paradigma funcional, além de a língua ser um instrumento de interação social, 
com a tarefa básica de comunicação, dando habilidade de o indivíduo interagir socialmente 
por meio dela, o estudo do sistema deve ser feito dentro do quadro do uso, para que as 
expressões sejam descritas na tentativa de fornecer dados para a descrição de seu 
funcionamento numa dada situação. A hipótese fundamental para uma abordagem 
funcionalista (Cf. Votre e Naro, 1989, p.170) é a de que “[...] do uso da língua – a 
comunicação na situação social – origina-se a forma da língua, com as características que 
lhe são peculiares [...]. Isso supõe entender a língua como um objeto maleável, 
probabilístico e não determinístico”.  

Em lingüística funcional, a gramática é vista, de forma geral, sob a ótica da 
emergência. Vem de Hopper (1987) a noção de gramática emergente, ou seja, uma 
gramática que não é estável nem fechada. Pelo contrário, é aberta, passível à mudança e 
substancialmente afetada pelo uso que lhe é dado no dia-a-dia. Desse modo, toda 
regularidade encontrada em um feixe de tempo é provisória e sempre sujeita à renovação e 
ao abandono, o que gera continuamente fórmulas inovadoras. Sob este prisma, a gramática 
emerge continuamente no discurso, não havendo, portanto, gramática, mas 
gramaticalização, um movimento em direção à estrutura, que nunca se completa 
totalmente (Hopper, 1987, p.139-157). No marco destas idéias, a gramática “é a 
cristalização das formas discursivas mais produtivas” (Castilho, 1994, p.83).

A citação de Castilho nos revela que nem todas as inovações que emergem vão 
integrar-se à gramática. Aqueles aspectos mais cristalizados, mais “fortes”, mais usados 
pelos falantes é que serão convencionalizados como gramaticais. É como diz DuBois 
(1993): as gramáticas codificam melhor aquilo que os falantes usam mais. Aqui, a noção de 
freqüência9 adquire papel fundamental para que uma fórmula possa ser caracterizada como 

                                                
9 Todo estudo que carrega como apoio a noção de emergência da gramática requer alguns procedimentos 
metodológicos específicos. Primeiro, o item a ser analisado num estudo A precisa ser examinado em situações 
comunicativas reais, usado por falantes reais. Não apenas isso, mas esse item deve ser atestado em um 
número considerável de ocorrências, para a confirmação de que ele está presente no repertório dos falantes. 



parte integrante da gramática de uma língua, já que, com sua freqüência aumentada, uma 
palavra deixa de ser fortuita e passa a usual no discurso.

A trajetória [fortuita usual] pela qual um item passa não é feita ao acaso. No 
processo de inovação, a tendência é que os falantes façam uso de itens e construções 
gramaticais que já são a eles familiares. Como diz Tavares (2003, p.18): 

O normal é o uso de formas já existentes em funções diferentes 
das que tinham anteriormente, e não a criação de novas formas. Além 
disso, geralmente a função nova avizinha-se da que lhe deu origem, 
possuindo traços semântico-pragmáticos e estruturais em comum ou 
próximos.

A abordagem funcionalista analisa as condições discursivas em que se processa o 
uso da língua, portanto a estrutura gramatical depende do uso que dela se faz, isto é, a 
estrutura gramatical é motivada pela situação comunicativa. Nesse sentido, a estrutura é 
tida como uma variável dependente, já que os usos é que darão forma ao sistema. A 
gramática emergente, portanto, esta sempre ancorada na forma concreta específica de um 
enunciado e ganha seus contornos no discurso, mediante as experiências dos falantes em 
suas trocas comunicativas (Cf. Hopper, 1987, p.142).

Um legado da tradição estruturalista é a tácita aceitação da premissa de que a 
estutura da língua é independente do uso da língua. Várias distinções teóricas a aceitam 
difundidamente, tais como a langue/parole de Saussure e a competência/performance de 
Chomsky. Dela decorre uma outra asserção: a de que o estudo da estrutura é superior ao 
estudo do uso e é um caminho potencialmente mais promissor para o descobrimento dos 
mecanismos cognitivos básicos que tornam possível a linguagem humana (Cf. Bybee, 
20**b). Em contraste com essa posição, está a lingüística mais preocupada com as 
representações que são altamente afetadas pela experiência, como por exemplo a lingüística 
funcional e um ramo que dela provém, o que vê a necessidade estrita de se relacionar 
discurso e gramática.

   Assumir a relação rigorosa entre discurso e gramática é assumir, conforme diz Biq 
(20**, p.357), a posição de que as estruturas da língua são formadas por forças oriundas do 
discurso. Os padrões de fala, como são usados nas trocas comunicativas do dia-a-dia, são 
motivados e/ou restringidos por fatores de ordem cognitiva e comunicativa. A gramática é, 
então, vista como um grupo de padrões de fala fortalecidos pelo seu uso freqüente na 
conversação diária. 

                                                                                                                                                    
Como conseqüência desses procedimentos metodológicos, temos as pesquisas em lingüística funcional 
recheadas de números e dados estatísticos.



Assim como a tradição maior de onde proveio, a teoria que estuda a língua 
estabelecendo correlações entre discurso e gramática assume a posição de que a língua é 
primariamente uma ferramenta para a comunicação humana e que as formas lingüísticas 
devem ser consideradas em termos de sua função comunicativa. Esse tipo de abordagem 
enfatiza a importância de examinarmos, sobretudo, dados do discurso que ocorrem 
naturalmente na interação verbal, para que possamos compreender por que a gramática se 
comporta de uma forma tal no discurso, onde toda comunicação ganha, efetivamente, lugar.

Quando levadas em consideração, lado a lado, a natureza da comunicação humana –
espontânea e interativa – e a fala conversacional, nós podemos ter a compreensão de que a 
fala é uma realização contingente e conjunta, que reflete o ambiente social em que está 
situada. Além disso, os padrões usados no discurso, freqüentemente repetidos, e assim 
regularizados, se transformam naquilo que convencionalizamos chamar as estruturas 
gramaticais da língua.  

A gramática é, assim, altamente impactada pelo uso da língua, para usar as palavras 
de Bybee (2005). Se podemos considerar a gramática como uma organização cognitiva da 
língua, então a afirmação de que ‘a gramática é uso e uso é gramática’ pode significar não 
que as duas são literalmente equacionadas, mas sim que a gramática é a organização 
cognitiva da experiência de um falante com a língua. A proposta, segundo Bybee (2005), é 
que capacidades cognitivas gerais do cérebro humano permitem que as construções sejam 
categorizadas e ordenadas por identidade, similaridade e diferença e que trabalhem nos 
eventos comunicativos com os quais o falante se depara. Elas são, ainda, categorizadas e 
armazenadas na memória. O que temos como resultado é uma representação cognitiva que 
pode ser chamada gramática. Gramática esta fortemente ligada à experiência que um 
falante tem com sua língua.  

Hopper (1987) emprega o termo ‘emergente’ para a gramática, assegurando que 
tanto ela quanto o discurso devem ser vistos como um fenômeno social, em tempo-real. A 
estrutura da gramática é sempre provisória, está sempre num por vir, num processo nunca 
totalmente completado, portanto emergente. 

A noção de gramática emergente sugere que a estrutura, ou regularidade, é oriunda 
do discurso e é moldada pelo discurso, num processo sempre em andamento. A gramática 
não deve ser, então, entendida como um pré-requisito para o discurso. Suas formas não são, 
desse modo, modelos fixos, mas sim negociáveis na interação face-a-face, num jogo que os 
interlocutores realizam, adaptando, negociando, amoldando as formas. O termo gramática 
emergente, ainda, sugere uma gramática deveras ancorada na forma concreta específica de 
um enunciado (Hopper, 1987, p.142).

Porque a gramática é sempre emergente, mas nunca presente – como diz Hopper –
poderíamos, então, dizer que ela nunca existe como tal, mas sempre está num ‘vir a ser’. 



Dito de outro modo, existe não gramática, mas gramaticalização10 – movimentos em 
direção à estrutura. Vai ser o processo de gramaticalização, ancorado na concepção de 
gramática enquanto emergente, que vai explicitar o caminho de mudança das formas da 
língua, num lento e gradual processo de regularização. 

Tavares (2003, p.17) aponta a relação entre a gramaticalização e as noções de 
gramática emergente. Segundo Tavares, como as fórmulas gramaticais rotinizadas não são 
eternamente estáveis, mas sim adaptáveis e negociáveis na interação face a face, a 
mudança, então, acontece. O material gramatical é variável, probabilístico por natureza e 
deriva da experiência dos usuários com a língua. A questão é que essas experiências não 
são uniformes, mas sim distintas; então, os interlocutores precisam empregar esforços na 
comunicação. Precisam inferir, metaforizar, reanalizar, analogicizar, para que possam se 
fazer entender e possam também entender um ao outro. De padrões comunicativos já 
existentes, surgem novos nesse jogo conversacional. Tentando ajustar suas gramáticas, os 
falantes acabam experienciando diariamente inovações. Esses novos modos de dizer, de 
recortar a língua, uma vez habitualizados, tornam-se construções gramaticais.

Nessa perspectiva, à gramaticalização é atribuída a noção de um processo lento e 
gradual de regularização de formas. Em outras palavras, gramaticalização é tida como um 
caminho de mudança, por meio do qual itens e construções lexicais adquirem valores 
gramaticais e, se já estão gramaticalizados, podem acumular novas funções gramaticais. 
Desse modo, a gramaticalização requer que as unidades gramaticais sejam tomadas como 
objetos não-estáticos, como entidades que sofrem processos em um movimento dinâmico 
de criação e re-criação constante da gramática. 

Nesses processos estão envolvidos princípios de ordem tanto cognitiva quanto 
comunicativa, que são indissociáveis. Se, por um lado, o estoque mental de porções 
gramaticais não existe independente do seu uso nas situações comunicativas, por outro, o 
uso é diretamente influenciado por experiências anteriores armazenadas na mente (Cf. 
Tavares, 2003: 62). O que de fundamental podemos apreender deste entrave é que as duas 
abordagens são menos conflitantes do que complementares: enquanto uma explica o que é
gramaticalizado (léxico/etimológica), a outra explica como isso ocorre (discursivo/textual).

De acordo com Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991ª, p.167), a gramaticalização está 
baseada na interdependência entre fatores tanto de ordem cognitiva quanto interacional. 
Qualquer redução do fenômeno a apenas uma das abordagens acarreta em perda de 
importantes descobertas acerca da totalidade do processo de gramaticalização. Desse modo, 

                                                
10 O processo de gramaticalização é um dos pressupostos nucleares da teoria funcionalista e está preocupado 
em mostrar o processo de regularização dos itens e das construções de uma dada língua. Nesse estudo, não 
temos o objetivo de trabalhar com a gramaticalização na consideração da análise dos dados. Para um trabalho 
futuro, mais complexo, entretanto, dela faremos utilização ao observarmos o comportamento do pronome “se” 
reflexivo na fala de João Pessoa.



os aspectos universais da gramaticalização são atribuídos à existência de padrões cognitivos 
e comunicativos comuns subjacentes ao uso da língua (Cf. Tavares, 2003, p.61).

Embora haja várias abordagens à gramaticalização, existem pontos em comum a 
todas elas. Um importante é o entendimento do fenômeno como um processo, lento e 
gradual. As formas não “pulam” abruptamente de um domínio a outro; antes, passam por 
estágios de alternância em que as funções, por vezes, se misturam. A cada etapa, as formas 
vão adquirindo, minimamente, traços de funções diferentes.

A noção de emergência da gramática – e conseqüentemente de gramaticalização –
como processo lento e contínuo faz com que a teoria funcional seja apontada, por alguns, 
como “a casa da mãe Joana”, o lugar em que tudo pode, já que no processo de mudança, 
várias funções se sobrepõem a uma forma. O que ocorre, na verdade, é que a própria 
concepção de gramática (emergente) para a lingüística funcional defende que as categorias 
gramaticais são não-discretas, estão sempre num contínuo. Daí a sutileza na identificação 
de funções:

           A     ab         B        bc      C

   

    aab                    bbc

                                                               abb                    bcc

O que o gráfico acima mostra é que a ambigüidade na definição das funções (ab, 
aab, bcc...) é algo normal e até esperado numa análise de base funcional para a mudança 
lingüística. A sobreposição de funções é perfeitamente plausível, por conta da característica 
de continuum que os elementos (não-discretos) apresentam, já que a passagem de um 
estágio A para um estágio B não é direta, mas gradual, com estágios intermediários em que 
os usos estão sobrepostos.

Conforme sugere Castilho (1997), a continuidade e o gradualismo das inovações 
acarretam uma continuada e gradual re-estruturação das línguas. Numa das pontas do 
continuum, está o domínio das escolhas, com a co-ocorrência de diferentes formas 
lingüísticas, que são selecionadas por critérios discursivos. Na outra ponta, está o domínio 
das determinações, no qual a liberdade do usuário é restrita pelas estruturas lingüísticas. 
“As primeiras formas, ‘menos gramaticais’, fazem as delícias dos funcionalistas. As 
segundas, as dos formalistas” (p.55).  

Ancorada na perspectiva de gramática como emergente é que será analisada, nesse 
trabalho, a noção de reflexividade, especificamente com o pronome de terceira pessoa – se. 
Ela será aqui pensada como uma função gramatical, porém sujeita a adquirir novas 
funções/significações, quando empregada por falantes reais, em situações comunicativas 
reais. Partindo de dados concretos de fala, podemos chegar a certas conclusões de como o 



‘se’, com a função primária reflexiva, tem seu uso produtivo, assumindo novos matizes de 
significação no discurso.  



1.5 A MOTIVAÇÃO LINGÜÍSTICA: ICONICIDADE E MARCAÇÃO

1.5.1 O caráter icônico da representação: é a função interferindo diretamente na 

forma...

Qualquer abordagem dita funcionalista tem como questão radial aquela envolvida 

com a verificação do modo como a língua é usada nas situações comunicativas. É assim 

que, para o funcionalismo, as formas da língua refletem ou são condicionadas, em alguma 

medida, pela função comunicativa que as move. A estrutura lingüística é maleável, que 

sofre pressões vindas do discurso. Desse modo, em lingüística funcional, é impraticável o 

ato de aceitar que o código lingüístico seja de todo arbitrário. Antes, nele pode ser 

constatada uma motivação icônica11, subjacente à formação das estruturas.

Por motivação icônica pode ser entendida uma relação não-arbitrária entre forma e 

função, ou entre código e mensagem na linguagem humana, que corresponde ao reflexo, 

nos elementos estruturais, de relações semelhantes existentes na estrutura semântica.

Nas palavras de Givón (1990), o caráter icônico da linguagem humana corresponde 

ao caráter não-arbitrário da relação entre estrutura e função na linguagem, de modo que a 

função determina a expressão e o propósito orienta a estruturação.

A noção mais recorrente de que a sintaxe da linguagem humana não é arbitrária, 

mas sim icônica, é proveniente do filósofo C. S. Pierce, para quem “na sintaxe de toda 

língua existem ícones do tipo lógico que são auxiliados por papéis convencionais” (1940 

apud Givón, 1990, p.966). De acordo com Pierce, a iconicidade na sintaxe não é absoluta, 

mas sim moderada. A referência feita aos “papéis convencionais” direciona nossa atenção 

para a interação entre princípios de código sintático mais icônicos e mais arbitrários. 

                                                
11 Embora não seja utilizada neste trabalho como critério de análise dos dados, achamos pertinente a inclusão 
da iconicidade no quadro teórico da pesquisa, por ser ela um dos principais pressupostos da corrente 
funcionalista americana. 



Os formalistas – a começar por Saussure, seguido por Bloomfield e Chomsky –

atacam veementemente a idéia de que a estrutura sintática é substantivamente icônica. Para 

os lingüistas dessa ordem, a linguagem é uma faculdade humana inata e toda linguagem 

humana é marcada pela arbitrariedade do código lingüístico. 

Segundo Givón (1990, p.967), nos últimos vinte anos, vemos ressurgir o interesse 

pela iconicidade (vale dizer, não-arbitrariedade) na sintaxe em trabalhos como os de Chafe, 

Bollinger, Haiman, Hopper e Thompson, Slobin, Givón e outros. O retorno de idéias que 

defendem o caráter não-arbitrário da sintaxe das línguas humanas é baseado nas premissas 

defendidas pelo funcionalismo lingüístico, depois de cinco décadas de um estruturalismo 

fortemente praticado e defendido.

Se a estrutura não é arbitrária, uma vez que serve para desempenhar uma função, 

então a estrutura deve, de algum modo, refletir a função representada. É como nota 

Jespersen, em Filosofia da Gramática (1924: 17): “A essência da linguagem é a atividade 

humana – atividade, por um lado, de um indivíduo fazer-se compreender por outro, e 

atividade, por outro lado, de que o outro compreenda o que estava na mente do primeiro”.

Para Givón (1990, p.969-972), a iconicidade do código lingüístico se manifesta em 

três subprincípios, que estão relacionados à quantidade de informação, ao grau de 

integração dos constituintes da expressão e do conteúdo e à ordenação linear dos 

segmentos:

O subprincípio da quantidade:

Em termos gerais, segundo este subprincípio uma informação que tem segmentos 

mais largos tende, também, a ser semanticamente maior, menos previsível ou mais 

importante. Associado à proporção informacional, o princípio pode ser dado do seguinte 

modo:

(a) uma parcela larga de informação será dada em uma parcela larga de código.



(b) uma informação menos previsível será dada com mais código material.

(c) uma informação mais importante será dada com mais código material. 

As bases cognitivas do subprincípio da quantidade estão relacionadas às áreas de 

demanda de atenção e esforço mental, ou ainda, como sugere Haiman (1983; 1985 apud

Givón, 1990, p.969), a “motivações econômicas”. É necessário observar que a noção de 

economia aqui é bastante específica e deve estabelecer uma relação estrita com a noção de 

cognitivo, ou seja, deve estar ligada aos conceitos de tempo de processamento, 

complexidade cognitiva e esforço mental.   

O subprincípio da proximidade:

Associado ao nível de integração conceptual e representacional, diz que quanto 

mais próximos estiverem dois conteúdos, conceptual e cognitivamente, mais próximos 

também deverão estar as formas que os representam.  

Relacionado à proporcionalidade da distância linear entre as expressões e os 

significados por elas representados, este subprincípio diz que conteúdos mais próximos 

cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação, já que o que está 

mentalmente junto é colocado sintaticamente junto. 

O subprincípio da ordenação linear:

Este subprincípio (i) assenta que a ordem das cláusulas no discurso tende a 

corresponder à ordem temporal de ocorrência dos eventos descritos; assim como (ii) 

envolve o uso pragmático da ordem das palavras para indicar topicalidade, em termos tanto 

de importância quanto em termos de acessibilidade. Neste caso, ele pode ser dado como:

(a) a informação mais importante, ou a mais urgente, tende a ser colocada primeiro na 

cadeia sintática.

(b) a informação menos acessível tende a ser colocada primeiro na cadeia sintática. 



Assim é que, associado à localização seqüencial das formas, este subprincípio dita 

que quanto mais importante, previsível e temático for um conteúdo, mais sua forma 

correspondente tenderá a se localizar na primeira parte do enunciado.  

De uma forma ou de outra, vários nomes do funcionalismo definem iconicidade 

respeitando a premissa central de que há uma relação natural entre código lingüístico e seu 

desgnatum (Cf. Neves, 1997: 103-105). Assim, para:

– Hopper e Traugott  iconicidade “é a propriedade de similaridade entre um item e 

outro”.

– Haiman  é “o paralelismo existente entre, de um lado, a relação das partes numa 

estrutura lingüística; e, de outro lado, a relação das partes numa estrutura daquilo 

que é significado”.

– Croft  “ a estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura da experiência, 

ou seja, a estrutura do mundo, incluindo a perspectiva imposta sobre o mundo pelo 

falante”.

– Bollinger  “a linguagem mantém uma forma para um significado e um 

significado para uma forma”.

Pelas definições arroladas acima, fica evidente que a iconicidade prevê que a 

relação forma/significado é sempre motivada. Ainda que reconheça na iconicidade a 

presença de uma relação não-arbitrária entre código e mensagem, Givón (1995, p.10) 

assenta que tal conceito não deve ser acatado categoricamente, já que pode ser constatada a 

existência de uma relação não-biunívoca (de 1:1) entre forma e função. A uma asserção 

como a de Bollinger, acima, Givón chama de uma visão idealizada, e até ingênua, da 

iconicidade na linguagem.

Votre (1997, p.26) trabalha a noção de iconicidade dizendo que por meio dela tende 

a haver uma relação de motivação entre forma e significado, de modo que os humanos 

agem com correspondência entre forma e função em termos lingüísticos, embora nem 

sempre seja viável identificar os traços dessa correspondência na produção de cada ato 



verbal12. É desse modo que podemos supor que nada se dá por acaso na língua. Para Votre, 

razões várias – tais que economia, eficiência e eficácia – levam naturalmente os homens a 

gramaticalizarem, regularizarem, sistematizarem suas ações verbais. 

Mediante a noção de iconicidade, é possível chegarmos à afirmação de que “razões 

estritamente humanas de importância e complexidade refletem-se nos traços estruturais das 

línguas” (Cf. Martelotta et. al., 2003, p.34), donde concluímos que “uma língua não é um 

mapeamento arbitrário de idéias para enunciados”. As estruturas sintáticas devem, de 

algum modo, assemelhar-se, na forma e na organização, às estruturas semântico-cognitivas 

subjacentes. Desse modo é que o princípio funcionalista da iconicidade permite uma 

investigação detalhada das considerações que governam o uso dos recursos de codificação 

morfossintática da língua.   

    

1.5.2 A noção de marcação em lingüística funcional

As noções de iconicidade e marcação estão, nas formulações de Givón, estritamente 

correlacionadas. No estudo da marcação, o autor considera tanto questões de complexidade 

estrutural, quanto questões de distribuição de freqüência e de complexidade cognitiva, à 

qual estão ligados fatores tais que comunicativos, sócio-culturais, cognitivos e ainda 

neurobiológicos. Já a noção de iconicidade se liga a certas condições naturais atuantes na 

estrutura sintática, ou seja, assume-se que existe um isomorfismo entre código sintático e 

seu designatum semântico ou pragmático. 

A noção de marcação faz remeter à lingüística estrutural da Escola de Praga, a 

princípio como um refinamento do conceito saussuriano de valor lingüístico, em distinções 

binárias. Para os estudiosos do Círculo Lingüístico de Praga, as distinções binárias na 

fonologia e na gramática se davam da seguinte maneira: um membro do par contrastivo 

                                                
12 Para Votre (1997, p.32-33) “todo item ou construção que, num determinado estágio [...] é icônico e 
transparente na sua relação com o conteúdo será ou tenderá a ser, um dia, opaco e aparentemente arbitrário 
em termos dessa mesma relação”.



atua como a presença de uma propriedade, o outro como a ausência (Cf. Givón, 1990, 

p.945):

Tem significado não só para a lingüística mas também para a 
etnografia e a história da cultura, pois correlações sócio-
culturais como vida ~ morte, liberdade ~ não liberdade, 
pecado ~ virtude, feriado ~ dias de trabalho, etc, estão 
sempre relacionados a relações a ~ não-a, e é importante 
descobrir a cada época, grupo, nação, etc, qual é o elemento 
marcado (carta de Jakobson a Trubetskoy, 26/11/1930 apud
Tavares, 2003). 

Um ponto importante acerca da marcação é que ela não pode ser tomada em moldes 

absolutos. Isso porque a marcação é dependente do contexto a ser analisado. Assim, a 

estrutura que é marcada em um contexto X pode não ser marcada num contexto Y. É desse 

modo que, por exemplo, a pergunta “As cláusulas passivas são mais marcadas que as 

ativas?” permitem como resposta ‘sim’ e ‘não’ (Givón, 1990, p.945). No discurso do dia-a-

dia, cláusulas passivas são mais marcadas que as ativas, ao passo que, no discurso 

acadêmico, as cláusulas passivas são menos marcadas. 

Givón (1995, p.27-28) também exemplifica a necessidade de ser considerado o 

contexto no estudo da marcação, citando o caso da tendência para a inserção do agente 

como sujeito e tópico da oração transitiva, representante do caso não-marcado, o que 

provavelmente reflete uma norma cultural de falar egocentricamente mais acerca de seres 

humanos volitivos do que sobre objetos inanimados.  

Para serem diferenciadas categorias marcadas de categorias não-marcadas são 

utilizados três critérios básicos, de contraste binário (Givón, 1990, p.947; 1995, p.28):

* Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa – ou maior, mais 

elaborada – que a correspondente não-marcada.

* Distribuição de freqüência: a categoria marcada tende a ser menos freqüente que a 

correspondente não-marcada.

* Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente mais complexa 

que a não-marcada, já que demanda mais atenção, maior esforço mental e tempo de 

processamento do que esta última.



Um outro ponto importante a ser considerado relativamente à marcação diz respeito 

a capacidade dos itens lingüísticos de exibir diferentes graus quanto à freqüência de uso, à 

complexidade estrutural e à complexidade cognitiva. Considerando esses três critérios de 

distinção entre categorias marcadas e não-marcadas, podemos estabelecer uma hierarquia 

entre as categorias de acordo com seu grau de marcação. Por ser a língua de natureza fluida 

e criativa, faz-se imperativa a adoção de parâmetros de gradualidade na análise da 

marcação, no lugar de considerar as categorias lingüísticas em termos discretos. Assim é 

que, em vez de se trabalhar com o quadro [+/ -], opte-se pela escala [-/ -+/ +] na marcação 

de itens e construções da língua. 

Nas discussões sobre marcação em lingüística, a complexidade estrutural é, 

geralmente, vista como o critério mais tradicional de avaliação. Entretanto, a confluência 

dos três fatores nela envolvidos são a face mais geral da iconicidade na sintaxe.

Essas discussões proporcionam, de certa forma, um assunto que é central para a 

compreensão da relação natural estabelecida entre o código lingüístico e seu designatum. 

Estamos falando aqui do princípio meta-icônico da marcação (Givón, 1990, p.965):

“CATEGORIAS QUE SÃO ESTRUTURALMENTE MARCADAS SÃO TAMBÉM SUBSTANTIVAMENTE MARCADAS”

O princípio meta-icônico está baseado, de alguma maneira, na concepção idealizada 

da correlação de um-para-um entre forma (código) e sentido (o que é codificado). Segundo 

Bolinger (1977, p. x): “A condição natural da linguagem é preservar uma forma para um 

sentido, e um sentido para uma forma”.

A formulação de Bolinger, entretanto, sendo por demais extremada, deve receber 

algumas ressalvas. Primeiramente, existem na língua fenômenos, como a polissemia por 

exemplo, de modo que a correlação de um-para-um não funciona sempre de modo exato. 

Além disso, a iconicidade do código lingüístico está sujeita a pressões diacrônicas 

corrosivas, de forma que o código está constantemente erodindo por atrito fonológico e a 

mensagem é constantemente alterada por elaboração criativa. Todavia, a tendência geral 



para o código ser icônico é inegável, apenas em moldes bem mais amenos que as 

formulações de Bolinger.   

No próximo capítulo, serão expostas algumas considerações feitas acerca do 

pronome ‘se’ reflexivo tanto por gramáticos quanto por lingüistas. Nas páginas que 

seguem, veremos dois modos distintos de lidar com a questão da reflexividade: um mais 

prescritivo, típico de nossas gramáticas normativas; e outro mais descritivo, característico 

daqueles que se dedicam a trabalhos em lingüística.  



2. FALEM BEM. FALEM MAL. MAS FALEM DE MIM...

Nas gramáticas latinas, encontramos algumas idéias acerca do pronome ‘se’ 

reflexivo, que, acompanhado de verbo geralmente transitivo e sujeito animado, era usado 

para expressar noções como: reflexividade; média de interesse; reciprocidade. No latim, só 

há um pronome reflexivo, que corresponde à terceira pessoa, não envolvendo, portanto, 

caso nominativo nem vocativo. Assim:

Casos
3ª persona Significado

Singular Plural

Nominativo

Vocativo

Acusativo SE SE / SESSE A sí

Genitivo SUI SUI De sí

Dativo SIBI SIBI Para sí

Ablativo SE (CUM) SE (CUM) Consigo

Segundo Iordan (1972), o reflexivo, assim como os demais pronomes pessoais, tem 

a função morfemática de marcar a categoria de pessoa e também a função enfática, já que 

as pessoas vêm indicadas antes por meio de morfemas. Este valor enfático pode ser 

confirmado pela reduplicação (sese). O reflexivo, ainda, tem sempre a função fórica já que 

remete sempre ao sujeito da frase. De acordo com o autor, ainda, o reflexivo, em latim, é 

muito ligado à oralidade e muito mais freqüente no latim vulgar do que no latim clássico.

Um dos assuntos mais complexos do sistema lingüístico das línguas românicas é o 

da oposição entre pronomes reflexivos e não-reflexivos.  A língua portuguesa foi herdeira 

dessa dificuldade em analisar os verbos pronominais e como conseqüência um número 

grande de estudos se dedica ao tema. Como diz Christiano (1991, p.15): “Com 



argumentações mais ou menos díspares, vários gramáticos e lingüistas procuram explicar o 

uso da forma ‘se’ e suas diversas funções, dando lugar não só a uma bibliografia complexa 

como também a inúmeras opiniões controvertidas”. 

As gramáticas do português, de uma forma geral, procuram especificar as 

diferenças nas funções da partícula ‘se’, mediante a divisão de capítulos que tragam noções:  

1. dos pronomes pessoais, em que o ‘se’ é classificado como pronome oblíquo átono, 

referente às terceiras pessoas, tanto singular quanto plural: Pai e filho se abraçaram 

calorosamente;

2. dos tipos de sujeito, em que aparece como índice de indeterminação do sujeito: Aqui se 

vive bastante bem;

3. das vozes verbais, em que é considerada partícula da voz passiva (apassivadora), na 

construção chamada ‘passiva pronominal’: Não se produzem mais esses modelos;

4. da voz reflexiva, em que exerce a função de objeto direto ou de objeto indireto: Ele se 

atribui predicados demais;

5. dos verbos, em que é tido como parte integrante deles nos chamados ‘pronominais 

essenciais’ ou ‘pronominais fossilizados’: Ele se arrependeu de tudo;

6. do período composto por subordinação, em que exerce a função de sujeito da oração 

subordinada reduzida de infinitivo: O filho deixou-se educar convenientemente;

7. das partículas de realce, em que os chamados ‘pronomes expletivos’ não desempenham 

qualquer função sintática: Os atletas partiram-se chorando. 

Sem dúvida alguma, muitas vezes não é tarefa fácil fazer distinção entre as funções 

que a partícula pode desempenhar, considerando que seus limites são muito sutis. Tratar 

dos pronomes correferenciais, também ditos reflexivos e/ou recíprocos, exige cautela. Nas 

gramáticas de língua portuguesa, é comum percebermos certa insegurança nas definições e 

inconsistências na formulação dos conceitos. 

A lista é grande. Não temos a pretensão de fazer um rastreamento exaustivo dos 

autores, tanto gramáticos quanto lingüistas, que se dedicaram ao assunto. Nas próximas 

linhas, então, traremos as explanações de alguns dos principais autores de gramáticas de 

língua portuguesa e de alguns trabalhos desenvolvidos por lingüistas nos últimos anos que 



envolvem alguma tentativa de definir/conceituar o que seja verbo (e conseqüentemente, 

pronome) reflexivo. 

De antemão, o que podemos assegurar é que há, em certa medida, uma definição 

consensual para os verbos reflexivos: um verbo reflexivo denomina-se também pronominal 

por vir sempre acompanhado de pronome oblíquo da mesma pessoa que o sujeito, pronome 

que tem por função indicar a reflexividade (Cf. Christiano, 1991, p.17). Um problema, 

entretanto, é que existem aspectos contrastivos que revelam várias discordâncias e 

contradições sobre esses verbos, devido à interpretação sintático-semântica que é atribuída 

a eles e à classificação deficiente que resulta dessa mesma interpretação.

2.1 O ‘se’ reflexivo nas gramáticas 

Para o gramático Lima (1984), uma forma é reflexiva quando pode ser usada 

somente em relação ao próprio sujeito do verbo: “O capitalista matou-se”, sendo 

considerado o pronome oblíquo ‘se’ forma exclusivamente reflexiva, tanto no singular 

quanto no plural. O autor define como reflexivos “os pronomes pessoais átonos (objeto 

direto e objeto indireto) quando pertencem à mesma pessoa do sujeito da oração: o agente e 

o paciente são um só, porque o sujeito executa um ato reversivo sobre si mesmo: Os 

empregados se despediram; Eles se arrogam o direito de votar” (p. 286).

O autor também traz a noção de pronomes recíprocos e fossilizados. Os primeiros 

exprimem fato ou ação mútua, como em ‘Eles se abraçaram’. Já os segundos são definidos 

como os pronomes átonos que são inseparáveis de determinados verbos, tornando-se parte 

integrante deles, como em suicidar-se, condoer-se, apiedar-se, ufanar-se, queixar-se, 

arrepender-se... Esses verbos, mesmo sendo pronominais, não apresentam objeto direto ou 

objeto indireto, uma vez que os pronomes que os completam não desempenham função 

sintática. O autor adverte que ninguém pode arrepender a outra pessoa, nem a si; portanto, o 

aparecimento do pronome pode ter surgido por analogia a outros verbos, como: aborrecer-

se, magoar-se, ferir-se, em que o pronome é realmente OD. 



Lima ainda esclarece que, na tentativa de se prevenir uma possível falta de clareza 

no que tange à reflexividade ou à reciprocidade, há a possibilidade de serem adicionados 

apostos esclarecedores como: ‘a si mesmo’, ‘a si próprio’, ‘um ao outro’, ‘reciprocamente’, 

‘mutuamente’...

Uma última consideração feita pelo autor sobre o assunto em questão diz respeito 

ao fato de que um bom número de verbos pode aparecer, sem alteração de sentido, ou em 

sua forma ativa absoluta ou em sua forma reflexiva. Adverte que alguns admitem a forma 

ativa absoluta como anterior à reflexiva; outros acreditam ser a ativa uma forma posterior, 

resultante da conjugação reflexiva da qual foi retirado o pronome átono. Pertencem ao caso: 

vestir – vestir-se, enfileirar – enfileirar-se, casar – casar-se, passar – passar-se, inclinar –

inclinar-se, recolher – recolher-se, levantar – levantar-se, entre outros.

Cunha e Cintra (1985) definem o pronome reflexivo como aquele que apresenta, a 

uma só vez, o sujeito de um verbo e seus objetos, direto e indireto, como em: ‘Ele vestiu-se 

rapidamente’. Quando a forma reflexiva está no plural, pode também ser empregada para 

indicar a reciprocidade da ação, isto é, indicar que a ação é mútua entre dois ou mais 

indivíduos. Nesse caso, o pronome é dito recíproco: ‘João e Antônio se cumprimentaram’.

Os autores partilham da mesma opinião que Lima, no que se refere a uma possível 

ambigüidade das formas reflexivas e recíprocas. Para remover a dúvida, os pronomes 

podem vir acompanhados de expressões reforçativas. Assim: a) ‘Joaquim e Pedro 

enganaram-se a si mesmos’ (reflexivo); b) ‘Joaquim e Pedro enganaram-se um ao outro’ 

(recíproco); c) ‘Joaquim e Pedro enganaram-se mutuamente’ (recíproco).

Os autores listam alguns valores e funções do pronome ‘se’, que pode ser 

empregado como: (1) objeto direto: ‘Meu pai tranqüilizou-se’, ‘Viu-se no espelho’; (2) 

objeto indireto: ‘Teresa perguntava-se se aquilo acontecera realmente’, ‘Sofia dava-se 

pressa em tomar-lhe o braço’; (3) sujeito de um infinitvo: ‘Virgília deixou-se cair’, ‘Moura 

Teles deixou-se conduzir passivamente’; (4) palavra expletiva: ‘Vão-se as situções, e eles 



com elas’, ‘Ela se morreu, silente e fria...’; (5) parte integrante de verbos: ‘Atreva-se e 

verá’, ‘D.Adélia queixava-se baixinho’.  

Ainda na seção destinada às vozes verbais, é abordada a questão da reflexividade. 

Desse modo, a voz reflexiva é aquela em que “o verbo vem acompanhado de um pronome 

oblíquo que lhe serve de OD ou, mais raramente, de OI e representa a mesma pessoa do 

sujeito” (p. 395): ‘Ele se deu o trabalho de vir a minha casa’. 

Finalizando, os autores registram que alguns verbos são conjugados com pronomes 

átonos, semelhantemente aos reflexivos, sem que apresentem exatamente seu sentido – são 

os chamados verbos pronominais, que são de dois tipos: (i) os usados apenas na forma 

pronominal: apiedar-se, queixar-se, suicidar-se; (ii) os usados tanto na forma pronominal 

quanto na forma simples, diferenciando ou pelo sentido ou pela construção: debater 

(=discutir) x debater-se (=agitar-se), enganar alguém x enganar-se com alguém. No caso (i), 

o pronome é parte integrante do verbo, uma vez que este só é usado na forma pronominal. 

Nas construções do tipo (ii), o pronome, quando presente, é apenas uma partícula de realce.  

Almeida (1999) trata da reflexividade em três momentos distintos: primeiro, ao 

falar sobre os pronomes pessoais; depois, quando da classificação dos verbos; e, de forma 

mais específica, ao ceder todo um capítulo de sua gramática para o estudo do pronome ‘se’, 

indicando suas funções em língua portuguesa. Na seção destinada aos pronomes pessoais, 

define assim o pronome reflexivo: “Dizem-se reflexivos os oblíquos que podem referir-se 

ao sujeito de uma oração: Eu me feri, ele se feriu” (p. 172). Nas páginas destinada ao 

estudo dos verbos, o autor aponta a existência de uma voz reflexiva (p. 211). Nas palavras 

do autor: “Há casos em que o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação verbal. 

‘Pedro machucou-se’. Quem praticou a ação? – Foi Pedro. Mas a quem machucou? – A si 

próprio. Neste caso, o verbo diz-se reflexivo, e o sujeito vem a ser, ao mesmo tempo, 

agente e recipiente da ação verbal”.

Os verbos denominados reflexivos podem também ser chamados pronominais e se 

apresentarem de dois tipos: essenciais e acidentais. O verbo pronominal essencial vem 



sempre acompanhado de pronome oblíquo, como por exemplo: arrepender-se, queixar-se, 

indignar-se, abster-se, apoderar-se, comportar-se. “É impossível” – diz o autor – “e, por 

conseguinte, constituirá erro construir uma oração com algum desses verbos listados acima 

sem que venham seguidos de pronome oblíquo, que, em tais construções não exercem 

função sintática alguma” (p.211).

Segundo o autor, nos verbos pronominais acidentais a reflexividade é muito mais 

pronunciada, muito mais forte do que nos pronominais essenciais, uma vez que, em 

construções como ‘Ele se queixa’, o pronome ‘se’ não indica precisamente uma revolução 

da ação verbal sobre o sujeito; ao passo que numa frase como ‘Eu me feri’, a reflexividade 

da ação verbal é patente. O autor aponta, ainda, que os verbos reflexivos podem ser também 

recíprocos e, para desfazer uma possível ambigüidade de tais estruturas, basta acrescentar 

as expressões “reciprocamente”, “um ao outro”, “uns aos outros”...

O pronome ‘se’ recebe um tratamento mais detalhado na obra de Almeida (p.214), 

ao ser o protagonista de um capítulo em que são discorridas suas funções. Antes de 

enumerá-las, o autor inicia o capítulo, tecendo o seguinte comentário: “Se ponto existe 

escabroso em português, em que tombam com muita freqüência os descurados do nosso 

idioma, é este do pronome se. Pode esse pronome exercer diversas funções na oração”.

A primeira função apontada é a de reflexibilidade pronunciada. É tida como função 

primordial (no sentido de primitiva) do pronome ‘se’ indicar reflexividade de ação, fazendo 

com que o sujeito se torne, a um só tempo, agente e recipiente da ação verbal. A 

reflexividade é pronunciada porque a ação tem que atingir, necessariamente, um objeto, que 

é o próprio sujeito. O ‘se’ pode ter função acusativa (objeto direto) ou função dativa (objeto 

indireto), aparecendo, nesse caso, com verbos bem específicos, tais como: ‘reservar-se o 

direito’, ‘dar-se pressa’, ‘dar-se importância’.

A segunda função elencada pelo autor é a de reflexividade atenuada. Em estruturas 

formadas por pronominais essenciais, o ‘se’ deixa seu valor real de OD e passa a exercer 

essa função apenas aparentemente. Por exemplo, em ‘Ele se arrependeu’, o pronome 



reflexivo não indica exatamente uma revolução da ação verbal sobre o sujeito e ela também 

não pode passar a um outro objeto. Nesse caso, o ‘se’ pertence ao verbo e não tem função 

sintática. Os verbos pronominais essenciais se aproximam, em grande escala, dos verbos 

intransitivos, já que exprimem uma ação que não pode passar a um complemento. Por conta 

disso, alguns verbos intransitivos podem vir acompanhados do pronome reflexivo ‘se’, que 

indicará, então, reflexibilidade atenuada de ação e, em alguma medida, espontaneidade por 

parte do sujeito, como em: ‘Ele se foi’, ‘Ele se estava descansando’.

A terceira função desempenhada pelo pronome ‘se’13 é a da reciprocidade. Orações 

de sujeito composto como ‘Áspide e víbora se emprestam a peçonha’ e ‘Eles trocaram-se 

cumprimentos’ denotam que o ‘se’ indica reciprocidade de ação. Nesse caso, verbo e 

pronome se dizem recíprocos e o ‘se’ exerce função de objeto direto ou objeto indireto, 

conforme a transitividade verbal.      

Kury (1993, p. 38-40) apresenta a reflexividade na seção referente a construções 

especiais dos verbos transitivos – as vozes verbais. Na voz reflexiva ou medial, a ação 

expressa por um verbo transitivo direto é realizada e recebida, ao mesmo tempo, pelo 

mesmo ser. Então, o verbo que é acompanhado de pronome está na voz reflexiva ou medial. 

Na frase ‘Narciso contemplava-se na água’, o objeto direto de ‘contemplava’, representado 

pelo pronome reflexivo ‘se’, refere-se à mesma pessoa do sujeito. O autor relaciona, ainda, 

outros casos que são englobados pela NGB sob a denominação ampla de voz reflexiva. São 

eles:  

1. Voz reflexiva propriamente dita, em que o verbo, exclusivamente transitivo direto, 

tem como objeto direto um pronome que representa também o próprio sujeito, tal 

como em: ‘A mulher se penteia’14. 

2. Voz medial recíproca, em que o verbo, também transitivo direto, tem sujeito no 

plural e expressa uma ação que se distribui no pronome reflexivo objeto: ‘Os 

candidatos cumprimentaram-se diante do público’15.

                                                
13 Napoleão Mendes ainda enumera outras três funções do pronome ‘se’: passividade, impessoalidade e 
função francesa. Como suas características fogem ao tema proposto por este trabalho, consideramos mais 
pertinente ocultá-las no momento. 
14 O autor apresenta algumas sugestões práticas para que se possa reconhecer um verbo na voz reflexiva: basta 
acrescentar a expressão de reforço ‘a si mesmo’ – ‘A mulher se penteia a si mesma’. 



3. Voz medial dinâmica, que aparece de duas maneiras: a) com verbos que expressam 

um movimento que o sujeito realiza em sua pessoa mesma, igual ao que realiza com 

outras coisas ou pessoas: ‘Ele se afastou do fogo’ – ‘Ele afastou o filho do fogo’. 

Não há, aqui, propriamente a idéia de reflexividade; b) com verbos intransitivos, 

também usados sem o pronome, que exprimem movimento ou alguma ação 

realizada com vivacidade ou espontaneidade: ‘Foi-se embora’ (‘Foi embora’), 

‘Deitou-se tarde’ (‘Deitou tarde’). Nessas frases, não há qualquer idéia de 

reflexividade. Kury adverte, ainda que, nesses casos, o pronome (que não deve 

separar-se do verbo) tem menos valor gramatical do que estilístico, sendo, portanto, 

uma palavra de realce, expressiva, sem desempenhar alguma função sintática. 

4. Voz medial pronominal, em que o verbo sempre se conjuga acompanhado de 

pronome sem função sintática, dito fossilizado: ‘A moça orgulha-se de seus pais’. 

Nesses casos, os verbos sempre são, necessariamente, conjugados com o pronome, e 

em conseqüência disso, são denominados verbos pronominais16.     

Silveira (1960, p.120-150) fala dos pronomes reflexivos em dois momentos. No 

primeiro aborda questões de morfologia, em que mostra a procedência da forma vinda do 

latim ‘se’. Depois, nas seções dedicadas à sintaxe da língua, o autor discorre sobre o 

emprego dos reflexivos. Assim, o pronome ‘se’ pode ser empregado em sua forma átona, 

tanto no singular quanto no plural, como objeto direto e/ou objeto indireto. Para o autor, o 

uso do ‘se’ como objeto indireto é um tanto raro, salvo na expressão ‘dar-se pressa’, forma 

bastante usada. É menos raro quando denota reciprocidade: ‘Entre os dois travou-se então 

um longo diálogo em que se contaram tudo o que haviam feito desde aquele dia...’.

Melo (1978, p. 258), quando fala dos verbos pronominais, pensa em uma distinção 

entre os reflexivos pronominais e os reflexivos pronominados. Os pronominais são verbos 

acrescidos de um pronome objeto, que não exerce qualquer função sintática, como em: 

                                                                                                                                                    
15 Mais uma vez, o autor sugere que para se reconhecer, na prática, a voz medial recíproca, convém 
acrescentar à frase as expressões de reforço ‘um ao outro’, ‘mutuamente’ – ‘Os candidatos cumprimentaram-
se um ao outro diante do público’.
16 Adriano Kury, em notas de observação, adverte que a NGB não adota o termo medial, e que o pronome ‘se’ 
reflexivo aparece, algumas poucas vezes, complementando verbos bitransitivos, com a função sintática de 
objeto indireto: ‘Ele se arroga tal direito’ e ‘Deu-se pressa em sair’. 



‘arrepender-se’, ‘condoer-se’, ‘queixar-se’, etc. O pronome se faz presente em toda a 

conjugação do verbo, que só pode mesmo ser conjugado dessa forma. Os pronominados são 

aqueles verbos que podem ocorrer ou não com o pronome, que também não exerce função 

sintática, como em: ‘rir-se’ e ‘rir’, ‘ir-se’ e ‘ir’, ‘partir-se’ e ‘partir’, ‘casar-se’ e ‘casar’, e 

outros.

Câmara Jr. (1964, p. 164) trata do referido assunto através da noção de voz medial, 

segundo a qual uma construção na voz ativa, em língua portuguesa, tem anexada a si um 

pronome átono, referente à pessoa do sujeito: ‘Eu me feri’, ‘tu te feriste’, ‘ele se feriu’. 

Câmara Jr. salienta que pode haver outras construções com o pronome átono não-referente 

ao sujeito, como em ‘eu te vi’, ‘ele o viu’. Nesses casos, não há indício de voz medial, 

definida como “uma integração do sujeito na ação que dele parte; ou, em outros termos, a 

pessoa do sujeito, sob o aspecto de pronome adverbal átono incorporado no verbo, 

reaparece no predicado”. Segundo o autor, há três formas de reaparecimento da pessoa do 

sujeito no predicado:   

1) como objeto de uma ação verbal transitiva, que parte dele. É a chamada medial 

reflexiva: ‘Eu me feri’;

2) como o centro de uma ação verbal transitiva, que parte dele, mas não sai de seu 

âmbito. É a chamada medial dinâmica: ‘Eu me levantei’;

3) como o centro de uma ação verbal intransitiva, ficando mais intensamente 

relacionada ao sujeito de que parte. É a chamada medial expletiva: ‘Eu me ri’. 

Ainda no âmbito da voz medial reflexiva, o autor assinala que pode haver uma 

medial recíproca – a reflexividade cruzada – quando um sujeito plural composto por A e B 

apresenta em A um agente que atua sobre B e em B um agente que atua sobre A: ‘Os 

antagonistas se feriram’.

Bechara (2001, p. 176-178), ao traçar considerações sobre o pronome ‘se’ na 

construção reflexiva, diz ser esse um bom caso pelo qual pode se patentear que um 

significado gramatical unitário – significado de língua – pode se desdobrar em outras 

acepções, a depender das unidades lingüísticas com as quais se combina e o contexto 

situacional. Ele define reflexividade como a inversão (ou negação) da transitividade da 



ação verbal. Em outras palavras, significa que a ação denotada pelo verbo não passa a outra 

pessoa, mas reverte-se à pessoa do próprio sujeito (ele é, ao mesmo tempo, agente e 

paciente), como em ‘João se banha’. Pela experiência de mundo dos indivíduos, pode-se 

admitir a hipótese de João banhar a si próprio ou a outra pessoa, como em ‘João banha o 

filho pela manhã’. A reflexividade própria, entretanto, assegura a primeira hipótese.

Já na oração ‘João e Maria se amam’, o significado do próprio verbo amar e a 

experiência de mundo do indivíduo supõem o amor de uma pessoa A dirigido a outra 

pessoa B. Desta forma, uma nova acepção, contextual, pode ser dada ao valor unitário da 

reflexividade. Assim é que a oração pode expressar que João ama Maria e que Maria ama 

João. Então, não estamos mais diante de uma caso de reflexividade pura, mas sim de 

reflexividade recíproca.

Bechara adverte que as unidades léxicas comprometidas na construção determinam 

a interpretação. Casos em que o pronome ‘se’ está envolvido requerem interpretações 

contextuais, e não valores de língua. Dessa forma, mudando as unidades lingüísticas que se 

combinam com o pronome, podemos ter, numa frase tal que ‘O banco só se abre às dez 

horas’, um sujeito constituído por substantivo inanimado que, portanto, não pode ser agente 

da ação verbal. Assim, a oração é interpretada como passiva e a gramática a interpreta 

como voz média ou passiva com ‘se’. O autor lembra que esta interpretação depende do 

significado lexical do verbo e exemplifica o que diz com na oração ‘Ele se chama João’. 

Bechara (p. 178) resume as funções que o ‘se’ pode desempenhar nas construções 

de língua portuguesa. São elas: (1) objeto direto: ele se feriu, eles se cumprimentaram; (2) 

objeto indireto: ele se arroga essa liberdade; (3) complemento relativo: eles se gostam; (4) 

índice de indeterminação do sujeito: vive-se bem, lê-se pouco entre nós. Pode, ainda, o 

pronome se juntar a alguns verbos que indicam (a) sentimento como ‘indignar-se’, ‘ufanar-

se’, ‘admirar-se’, ‘lembrar-se’, ‘esquecer-se’, ‘orgulhar-se’, ‘arrepender-se’, ‘queixar-se’; e 

(b) movimento ou atitudes da pessoa em relação ao seu próprio corpo como ‘ir-se’, ‘partir-

se’, ‘sentar-se’, ‘sorrir-se’. No caso (a), o pronome é considerado parte integrante do verbo, 



sem classificação especial, não se percebendo mais o valor reflexivo da construção, já no 

caso (b), o pronome comumente é chamado pronome de realce ou expletivo. 

Nas páginas destinadas ao estudo das vozes do verbo, o autor relaciona algumas 

observações pertinentes à reflexividade: (i) em frases como ‘batizei-me’ ou ‘chamas-te 

José’, alguns consideram que o pronome indica uma passiva pronominal e outros 

interpretam o fato como um emprego da voz reflexiva; (ii) o pronome átono que aparece na 

voz reflexiva propriamente dita funciona como objeto direto, embora raras vezes possa 

funcionar como objeto indireto; (iii) verbos como ‘atrever-se’, ‘indignar-se’, ‘queixar-se’, 

‘ufanar-se’, ‘admirar-se’ não apresentam mais a ação rigorosamente reflexiva, mas a 

indicação de que a pessoa a que o verbo se refere está vivamente afetada. Como verbos de

movimento ou atitude da pessoa com relação ao seu próprio corpo e outros como ‘servir-

se’, onde o pronome oblíquo dá maior expressividade à oração, também não se expressa o 

valor reflexivo e alguns estudiosos chamam o pronome, nesse caso, de pronome de realce; 

(iv) alguns verbos, ainda, não pronominais, são acompanhados de pronome átono para 

exprimirem um valor estilístico, como a mudança lenta do estado ou de processo lento, 

como ‘agonizar-se’, ‘delirar-se’, ‘desmaiar-se’, ‘estalar-se’, ‘envelhecer-se’, ‘palpitar-se’, 

‘peregrinar-se’, ‘repousar-se’, ‘tresnoitar-se’; (v) de modo oposto, muitas vezes o pronome 

é eliminado de vários verbos que o exigem na língua padrão: ‘aquecer’, ‘chamar’ (ter 

nome), ‘mudar’ (transferir-se), ‘gripar’, ‘machucar’, ‘formar’, ‘classificar’, etc.  

Azeredo (2000, p. 174-175) também trata da reflexividade na seção destinada às 

vozes verbais, conceituadas como “a estruturação do predicado por meio da qual se indica o 

papel semântico do sujeito”.  O autor relaciona verbo e sujeito, mediante a natureza da 

significação verbal, de modo que a análise gramatical das vozes verbais é enriquecida com 

aspectos semânticos que dão ao sujeito papéis de agente, paciente, instrumento, lugar17... 

Azeredo apresenta três subtipos para a voz reflexa: (i) reflexa com agente 

determinado, como em ‘Antônio retirou-se da sala’; (ii) reflexa com agente indeterminado, 

                                                
17 Azeredo faz uso, de certa maneira, do modelo lingüístico criado por Charles Fillmore: A Gramática dos 
Casos. Mais adiante, traçaremos comentários mais elaborados acerca deste modelo.



como em ‘Ainda não se emitiram os recibos’; (iii) reflexa sem agente, como em ‘A praia 

estende-se por cinco quilômetros’. 

O autor fala, também, de cristalização e semicristalização dos pronomes reflexos. 

Quando o pronome reflexo se cristaliza junto a vários verbos, deixa de haver voz reflexa, 

que é um conceito sintático, e passa a existir a classe dos verbos pronominais18, que é um 

conceito morfológico. Por outro lado, se a construção pronominal coexiste com a 

construção sem o pronome, temos a ocorrência da semicristalização, como nos verbos 

‘alegrar-se’, ‘indignar-se’, ‘aborrecer-se’, expressando sentimento; e nos verbos ‘estender-

se’, ‘estreitar-se’, ‘romper-se’, ‘iluminar-se’, expressando movimento ou mudança de 

estado. Na semicristalização, o sujeito participa do processo verbal, porém não o provoca: 

‘Alegro-me com essa notícia’.

Antes de passarmos para a exposição da reflexividade em alguns trabalhos 

lingüísticos, vejamos algumas considerações da última gramática analisada: A Gramática 

de Usos do Português (Neves, 2000, p. 450-456). A autora aborda os pronomes, assim 

como as demais classes de palavras do português, de um modo peculiar: como o próprio 

nome sugere, Neves está interessada em revelar como palavras e expressões da língua 

portuguesa se comportam em situações de uso, servindo a um propósito bastante definido –

a comunicação. 

Dessa forma, o pronome reflexivo se insere no quadro dos pronomes pessoais, de 

natureza fórica, contendo como traço categorial a capacidade de fazer referência pessoal. 

Segundo a autora, “o traço definidor dos chamados pronomes pessoais [...] é sua 

capacidade de identificar de forma pura a pessoa gramatical”. Dada a singularidade do 

fenômeno da reflexividade, Neves, ao apresentar as formas dos pronomes pessoais, o faz 

mediante quadros em que os pronomes são marcados por uma tripla possibilidade (p. 450, 

451):

singular plural

1ª pessoa me (*) nos (*)
2ª pessoa te (*) vos (*)
3ª pessoa o, a, lhe (***), se (**) os, as, lhes (***), se (**)

                                                
18 São exemplos de verbos pronominais: comportar-se, pronunciar-se, arrepender-se, queixar-se, sair-se, etc.



Quadro II: Os pronomes pessoais oblíquos átonos (Neves, 2000, p.451)

(*) formas reflexivas ou não-reflexivas
(**) formas essencialmente reflexivas
(***) formas não-reflexivas

Os itens reflexivos representam um complemento da mesma pessoa do sujeito; 

sendo, portanto, o sujeito e o complemento correferenciais, como em: “É, saíra com 

vontade de dar uma rabanada, mas disfarçou e desceu para a suíte, onde Ângelo Marcos 

ainda dormia de peruca e boné, e se olhou no espelho com raiva”. 

A autora sugere, também, que as formas de plural que podem ser reflexivas, podem 

ainda ser recíprocas. São construções recíprocas aquelas em que cada um dos termos – o 

sujeito (um SN ou um pronome) e o complemento (sempre um pronome pessoal) –

representa em si mesmo os dois termos, e por conseguinte, as duas pessoas da relação 

transitiva: ‘Onde vocês se encontraram?’; ‘Era a primeira vez que eles se enfrentariam de 

igual para igual’. 

Ao expandir suas notas sobre o assunto em pauta, Neves (p.452-456), além de 

apresentar as formas dos pronomes pessoais, indica também suas funções. A partir de sua 

natureza fórica, eles têm duas funções básicas: (a) uma interacional, podendo representar na 

sentença os papéis do discurso – função que remete à situação de fala; (b) uma textual, 

podendo garantir a continuidade do texto – função que remete a elementos do próprio texto. 

Podem exibir, ainda, uma terceira função, devido seu caráter referenciador. Na oração, eles 

tem a capacidade de explicitar a natureza temática do referente, dispondo, para isso, de 

formas peculiares. Assim, as formas oblíquas átonas são restritivas a funções completivas, 

sendo que os átonos reflexivos e recíprocos têm as mesmas formas para o objeto direto e 

objeto indireto:

– Reflexivos OD: ‘O rapaz se matou com um tiro na cabeça’.

OI: ‘... Tibério se deu o luxo duma reminiscência em voz alta’.

– Recíprocos Suj. + OD: ‘Na mesa, todos se entreolharam’.



Suj. + OI: ‘Com que direito tomaram eles da minha indivisível vida e 

dela fizeram um cristal devassável e quebradiço. E se deram, de 

presente o meu corpo, a minha honra, a minha dor, a minha lágrima?’      

          Por fim, quanto às estruturas reflexivas, a autora indica uma particularidade 

de seu emprego, sugerindo que as formas oblíquas reflexivas dos pronomes pessoais fazem 

parte integrante de determinados verbos, ditos pronominais, tais que: admirar-se, comover-

se, chatear-se, chocar-se, desinteressar-se, decepcionar-se, maravilhar-se, zangar-se, 

concentrar-se, decidir-se, decompor-se, familiarizar-se, fastigar-se, habitualizar-se, 

preocupar-se, reanimar-se, reabilitar-se, tranqüilizar-se, sagrar-se, silenciar-se, graduar-

se, doutorar-se, desintoxicar-se, embriagar-se, abraçar-se, sentar-se, bronzear-se, 

descansar-se. 

2.2 O ‘se’ reflexivo na visão de lingüistas

Tendo encerrado nossa lista de gramáticas que tecem algumas considerações sobre 

os pronomes reflexivos, vejamos agora alguns trabalhos lingüísticos que analisaram a 

reflexividade. O primeiro deles está em Gamarski (1981). A autora toma como base a 

interpretação da gramática transformacional como proposta por Fillmore (1968) e sugere 

uma análise das construções incoativas e suas manifestações em língua portuguesa. Ela 

classifica os verbos de mudança de estado de acordo com o tipo de estruturas de casos em 

que podem ser inseridos. As relações de caso que ocorrem na estrutura profunda e as 

propriedades sintático-semânticas do verbo e propriedades transformacionais irão 

determinar o tipo de estrutura superficial.

Dessa forma, a estrutura superficial incoativa está estritamente relacionada a essas 

relações de caso e é derivada por transformação e os traços sintático-semânticos do verbo 

vão ser os responsáveis pela ocorrência de estruturas superficiais reflexivas ou não-

reflexivas. A autora conclui que o pronome reflexivo, que possa vir a ocorrer em estruturas 

incoativas, constitui um uso semanticamente não motivado do reflexivo, chamando-o ‘falso 



reflexivo’, resultado de uma transformação de cópia e conseqüente reflexivização (p. 56-

58). 

Pela determinação dos traços sintático-semânticos que geram sentenças reflexivas 

ou não-reflexivas, Gamarski direcionou sua análise para um processo de distribuição da 

classe dos verbos de mudança de estado em subclasses, grupos e subgrupos, o que permitiu 

com que a autora chegasse a um conjunto de princípios que expressam as regularidades 

subjacentes na língua, um sistema de regras que revelam um comportamento 

transformacional homogêneo para a geração de estruturas incoativas em suas manifestações 

reflexivas ou não.    

Um outro trabalho é o de Andriola (1987). A autora faz uma análise dos verbos 

reflexivos em português, pautada nos princípios metodológicos da gramática gerativo-

transfromacional. Sua proposta assume um caráter semasiológico, isto é, o processo de 

transformação se efetua através de regras específicas que convertem estruturas superficiais 

em estruturas profundas, ao contrário do mecanismo onomasiológico, que transforma 

estruturas profundas em estruturas superficiais19. 

O objetivo do trabalho de Andriola é definir o padrão sintático de cada um dos 

verbos reflexivos ou do grupo em que eles se organizam sistematicamente. Através de sua 

teorização, a autora conclui que os verbos chamados ‘pronominais reflexivos’, exceto o 

verbo ‘suicidar-se’, não são efetivamente pronominais, mas tão somente uma conjugação 

eventualmente pronominal aplicada a verbos não-pronominais.

Nunes (1995, p. 201-240) oferece uma descrição sincrônica e diacrônica da 

mudança em progresso que apaga os clíticos anafóricos no português do Brasil, como em 

‘Ele (se) chama João’ e ‘Ontem eu (me) levantei bem tarde’. O foco principal está nos 

fatores que condicionam o apagamento, tais que o tipo de clítico anafórico e a grade 

temática do verbo a ele associado. 

                                                
19 O mecanismo onomasiológico de transformação foi o adotado por Gamarski (1981).



Como variável dependente, o autor considerou a presença/ausência do clítico nas 

sentenças em que se esperaria um clítico anafórico ou em função das especificações 

lexicais do verbo ou em função do contexto sintático (p. 203). Como fatores 

condicionadores, o autor considerou o tipo de clítico anafórico, o tipo de verbo e a grade 

temática do verbo. 

Com relação ao tipo de clítico anafórico, são distinguidos pela literatura, de uma 

forma geral, sete classes de clíticos anafóricos e a elas Nunes (p. 204-207) acrescenta mais 

duas. Assim o autor relaciona em seu trabalho: (a) se reflexivo: ‘Depois de jantar se 

abraçarão reciprocamente’; (b) se ergativo: ‘Meu namorado fala alguma coisa, eu não 

gosto, eu me magôo, eu me machuco’; (c) se ex-ergativo: ‘Como distinguir agora qual o 

que mais se esforçou na sua ingente construção’, ‘Sucedeu q’cazando se a dita Nosa Mai’; 

(d) se inerente: ‘Aliás, ele se suicidou’, ‘Eu acho que ele se arrependeu do preço que ele 

cobrou’, ‘Queixa-se o amigo que não lhe escrevo’; (e) se quase-inerente: ‘Parece que se 

comportou lá, ele veio logo’; (f) se enfático: ‘O dito Gómez hera isemto e que seffosse em 

paz’, ‘Para em tempo algum nos não aproveitarmos della’, ‘Nem o inimigo se rezolveria 

aintentar dezembarque’, ‘Para o Sinhozinho você se parece com um santo’.

Quanto aos tipos de verbo, o autor classifica-os como: (a) verbos de estado: 

‘Respondeu chamar-se Marcial Rodrigues’; (b) verbos de processo: ‘A Fátima curou-se do 

resfriado’; (c) verbos de ação: ‘Esta tomei no meu Livro de notas aonde todos asinarao se’.

O último fator condicionante que o autor traz em consideração se refere à grade 

temática do verbo, baseando-se, sobretudo, nas propostas de classificação de Cook (1979). 

Assim, Nunes (p.207-210) aponta os seguintes papéis temáticos: (a) agente: elemento 

instigador voluntário de uma ação (‘Ele se matou lá no bar do meu namorado’); (b) 

experienciador: elemento que participa de um evento psicológico, de sensação, emoção ou 

cognição (‘Deve V. Exª. persuadir-se do meu agradecimento’); (c) beneficiário: elemento 

que participa de relações de posse, ganho ou perda (‘O pioneiro sempre se beneficia’); (d) 

tema: papel temático obrigatoriamente subcategorizado pelo verbo, com o qual estabelece 

várias relações (‘Era como se eu me olhasse no espelho’); (e) locativo: elemento que situa o 



tema espacialmente (‘E não se continha mais nem menos em a carta de Sesmaria aqui 

lansada’); (f) tempo: elemento que especifica a ocasião em que se dá determinado evento 

(‘Passam-se infinitos tempos e eu não posso ver o estado em que está essa repartição’); (g) 

causativo: elemento que de maneira não-intencional desencadeia um processo ou produz 

um estado (‘Não se preocupe com o cheque’); (h) modo: maneira como se dá determinado 

evento (‘Eu me dou bem com a Vera’). 

Ainda Cook faz referência a dois processos lexicais que afetam a grade temática 

dos verbos: (a) lexicalização: situação em que um papel temático está incorporado ao 

lexema do verbo (‘Tenho me esforçado para evoluir no aprendizado do violão’); (b) 

correferencialidade: situação em que um papel temático se apresenta fundido a outro (‘Nem 

o inimigo se rezolveria aintentar dezembarque’ – fusão de agente com experenciador). A 

esses Nunes acrescenta mais dois processos: (c) pré-fusão: um elemento não anafórico pode 

receber um dos papéis temáticos em questão (‘E você, que não estava escutando, se 

levantou’ – pré-fusão de agente e tema); (d) descontinuidade: situação em que um único 

papel temático é realizado por elementos que mantêm entre si uma relação simétrica (‘O eu 

covarde chocou-se tão fortemente e tão frontalmente com o eu valente, que resultou em 

nada’) ou um aparente papel temático do verbo pode, com efeito, ser selecionado pelo 

complemento do verbo (‘O médico curou o João da bronquite’).   

Nunes aponta que os resultados permitem delinear diacronicamente a supressão dos 

clíticos anafóricos no português do Brasil. O autor defende que a mudança pela qual os 

clíticos passam é sensível ao tipo de clítico anafórico, bem como ao tipo de verbo a que ele 

esta associado e à grade temática de tal verbo. Existem também fatores extralingüísticos 

que mostram que a elisão do ‘se’ está condicionada a níveis de escolaridade e a tipos de 

discurso na escrita contemporânea formal. 

Seara (2000, p. 165-188) também elabora um artigo sobre o apagamento do clítico 

pronominal, mediante a apresentação de uma hipótese semântico-pragmática para tal caso. 

Segundo a autora, os principais fatores para o apagamento são o traço [+ intenção] 



associado aos verbos reflexivos e a grade temática (casos) para os outros tipos de verbos 

associados com o clítico pronominal.     

Para a análise de sentenças como ‘Ela (se) casou ontem’, ‘Eles (se) beijaram’, ‘Eu 

(me) feri coma faca’, a autora aponta a hipótese de que um fator semântico-pragmático 

como a intencionalidade da ação é sobreposto a um fator sintático na elucidação da 

tendência de queda desses clíticos. A autora ressalta que, ao analisar os verbos que havia 

encontrado no corpus20 e, ao compará-los à teoria existente sobre reflexividade, pôde 

perceber que verbos considerados pronominais pelas gramáticas e pelos manuais não o 

eram pelos falantes e vice-versa. 

Observando toda a controvérsia existente sobre a reflexividade e percebendo que a 

teoria empregada para explicar a divisão desses verbos em classes diferentes não é 

suficientemente clara, Seara aplica uma outra teoria, com o intuito de ajudar a esclarecer o 

comportamento desses verbos. Ela se utiliza, assim, da teoria da Gramática dos Casos, nos 

moldes do modelo não-localista da UFSC (Cf. Nicolacópulos, 1997).

Como variável dependente, a autora aponta a presença ou ausência do pronome 

átono em sentenças em que seria esperado esse clítico anafórico em função das 

características lexicais do verbo (pronominais ou reflexivos). Quanto às variáveis 

independentes, é aplicada uma abordagem semântico-pragmática, envolvendo a teoria da 

Gramática dos Casos, de modo que as variáveis foram divididas em dois grupos: 

morfossintáticas e semânticas. As morfossintáticas foram subdivididas em: (a) tipo 

gramatical do verbo (acidentalmente pronominal, enfático, recíproco); (b) presença ou 

ausência do sujeito; (c) identidade do pronome átono ao pronome sujeito; (d) posição do 

clítico em relação ao verbo. As semânticas foram subdivididas em: (a) intencionalidade da 

ação; (b) papéis temáticos (agente, objeto, beneficiário, comitativo, experienciador, 

locativo, holístico); (c) subcategoria verbal (ação, processo, estado).

                                                
20 Os exemplos foram retirados do banco de dados coletado pelo Projeto VARSUL (Projeto de Variação 
Lingüística da Região Sul do Brasil).



Os resultados estatísticos mostraram que a variação é sensível aos papéis temáticos 

exercidos pelo verbo e que a intencionalidade da ação em verbos reflexivos é um fator 

preponderante para o apagamento ou não do clítico.

A última abordagem lingüística por nós apresentada é a tese de doutoramento de 

Christiano (1991), na qual propõe uma revisão e reapreciação crítica dos verbos reflexivos, 

bem como dos pronomes correferenciais reflexivos e recíprocos, com base nas relações 

sintático-semânticas entre o verbo, como centro estruturador da sentença, Christiano (1991) 

propõe uma revisão e reapreciação crítica dos verbos reflexivos, bem como dos pronomes 

correferenciais  reflexivos e recíprocos.   

Inicialmente, a autora apresenta uma breve revisão histórica das vozes verbais, com 

ênfase na voz média, devido a intima relação estabelecida entre a voz medial e as estruturas 

reflexivas, conforme tem mostrado a tradição lingüística. Partindo dessa apresentação, 

analisa a reflexividade verbal baseada nos dados fornecidos pelas gramáticas de língua 

portuguesa, apontando certas inadequações de definições e de classificações tradicionais. 

Sugerindo um modelo explicativo para as construções pronominais ou reflexivas, a 

autora se utiliza dos aspectos fundamentais da Gramática dos Casos nos moldes de 

Fillmore, Chafe e Cook, objetivando “redistribuir os verbos em questão em grupos e 

subgrupos segundo suas propriedades sintático-semânticas para [...] chegar a generalizações 

que expressem uma motivação para a ocorrência ou não do pronome reflexivo” (p. 04). A 

partir desta nova classificação para as construções reflexivas, Christiano apresenta uma 

ampliação para o conceito de voz reflexiva, mais especificamente, estabelecendo níveis

para a referida voz. 

Levando em conta a relação sintático-semântica existente entre o verbo e seus 

nomes, a autora pôde identificar que alguns dos exemplos arrolados nas gramáticas 

deveriam ser excluídos da sistematização de reflexividade, ou então, ao menos, não 

poderiam apresentar o mesmo nível de reflexividade. Ela demonstra em seu trabalho que o 

pronome ‘se’ com valor reflexivo está diretamente relacionado à significação do verbo, que 



apresenta algumas particularidades com relação à diátese reflexiva. Daí a necessidade de se 

estabelecerem gradações para esse tipo de voz. A autora chega, assim, a diferenciar os 

níveis de reflexividade plena (‘O presidiário suicidou-se), primária (‘O pescador jogou-se 

no rio’) e secundária (‘Juliana sentou-se para recuperar o fôlego’), deixando de fora todas 

as estruturas que contêm um pronome ‘se’ pseudo-reflexivo (‘Solange aborreceu-se’), já 

que elas não são reflexivas, mas apenas pronominais21.    

   

                                                
21 Mais adiante, traremos de forma mais esmiuçada as considerações feitas por Christiano, uma vez que sua 
proposta de estudo para as estruturas reflexivas servirá de ponto de apoio para nossa análise funcional. Nossa 
opção por acatá-la deve-se ao fato de que a maneira da Gramática dos Casos lidar com o componente 
semântico é um ponto de partida para o estudo da língua em uso. 



3. AS PULGUINHAS SALTITANTES

Passamos por capítulos anteriores nos quais nos foram apresentados não só o objeto 

desta pesquisa, sua configuração, suas características definidoras, como também o aparato 

teórico que nos serve de base: uma lingüística do uso, que encontra nas interações verbais 

do dia-a-dia o fazer-se e o refazer-se constantes da língua.

Agora, chegaram as páginas em que ficará à mostra o que os números nos revelam. 

Para tanto, num primeiro momento, serão descritos os níveis de reflexividade, objeto 

central de nossa análise.  A seguir, nas seções subseqüentes, serão controlados grupos de 

fatores, de ordem lingüística e social, em relação aos níveis. Dentre os fatores lingüísticos 

estão a colocação da partícula nas cláusulas, os tipos de discurso e os traços semântico-

pragmáticos dos verbos. Já os segundos fatores correspondem a sexo, escolaridade e faixa 

etária.     

Trabalhando, basicamente, com a noção da marcação lingüística, serão feitas 

correlações entre os níveis de reflexividade e os demais fatores, com o objetivo de 

apreendermos o uso produtivo do pronome ‘se’ reflexivo, ou seja, o modo pelo qual ele 

vem se comportando no falar de João Pessoa. 

3.1 NÍVEIS DE REFLEXIVIDADE

Frases como “O presidente tentou se suicidar”, “Mônica se veste sempre com muita 

elegância”, “Lucas se acorda sempre antes das seis”, “Elaine se aborrece quando seu esposo 

chega tarde” ainda que apresentem todas a forma ‘se’ ligada ao verbo, não estão num 

mesmo nível de reflexividade da ação verbal.



É necessário, então, estabelecermos níveis de reflexividade, de modo que sejam 

evidenciadas as propriedades sintático-semânticas dos verbos reflexivos mediante a relação 

estabelecida entre eles e os demais participantes da oração, recobertos de funções casuais 

exigidas pela especificação semântica do próprio verbo. 

Assim é que recorremos a uma lista de papéis semânticos proposta pelos estudos de 

Fillmore (1968) e Chafe (1970), sobretudo, e recuperada pelos trabalhos funcionalistas de 

Givón (1984; 1993; 1995; 2001). A partir dessa lista de casos semânticos, associada à 

subcategoria verbal, formularemos um quadro em que os verbos serão redistribuídos em 

níveis, mediante seu grau de reflexividade22.   

De modo geral, Fillmore (1968) entende por ‘casos’ os papéis que as entidades 

exercem na proposição, identificando relações semânticas subjacentes na relação entre o 

verbo e os seus nomes. Desse modo, os casos correspondem a um conjunto de conceitos, 

referentes a determinados tipos de juízos que os homens formulam em relação aos 

acontecimentos de que participam ou de que têm conhecimento. 

Givón (2001, p. 106) sugere que as cláusulas são dividas em tipos específicos de 

acordo com a natureza do verbo que ocupa seu núcleo sintático-semântico. Os verbos, por 

sua vez, são divididos em classes semânticas de acordo com o papel semântico dos 

participantes no estado ou evento codificado pela cláusula. Dessa forma, os papéis 

semânticos associados aos verbos definem, então, o esquema semântico-proposicional do 

verbo, assim como o estado/evento e a cláusula. Givón (2001, p.107) recupera a lista dos 

papéis proposta inicialmente por Fillmore e elenca os seguintes papéis semânticos dados 

pelos participantes num estado/evento:

Agente: o participante, tipicamente animado, que atua deliberadamente a iniciar o 

evento, e assim assume a responsabilidade por ele (Agt);

                                                
22 Tomamos como base para este estudo dos níveis de reflexividade o trabalho de Christiano (1991), no qual a 
autora propõe três níveis: pleno, primário e secundário, que serão descritos a seguir.



Paciente: o participante, tanto animado quanto inanimado, que tanto pode estar em 

um estado ou registrar uma mudança de estado como o resultado de um evento 

(Pac);

Dativo: um participante consciente no evento, tipicamente animado, mas não o 

iniciador deliberado (Dat);

Instrumental: um participante, tipicamente inanimado, usado pelo agente para 

realizar a ação (Instr);

Benefactivo: o participante, tipicamente animado, para quem o benefício da ação é 

realizado (Ben);

Locativo: o lugar, tipicamente concreto e inanimado, de referência numa relação 

estativa, ou o lugar onde o evento ocorre, ou a direção a que um participante está se 

movendo (Loc);

Associativo: um associado do agente, paciente ou dativo no evento, que tem papel 

similar no evento, mas não é o mais importante ou central (Assoc);

Modo: o modo como um evento ocorre ou como um agente realiza a ação (Mod).

Givón ainda oferece alguns exemplos com os casos semânticos supracitados, que 

podem aparecer nas cláusulas simples:

PAPEL SEMÂNTICO EXEMPLO

Agente (sujeito) Maria chutou João
Paciente de estado (sujeito) Maria é alta
Paciente de estado (objeto) Maria viu João
Paciente de mudança (sujeito) O braço de João quebrou
Paciente de mudança (objeto) Maria quebrou o braço de João
Dativo (sujeito) João conheceu Maria
Dativo (objeto) João assustou Maria
Dativo (objeto indireto) João falou com Maria
Instrumental Ela cortou a lenha com um machado
Benefactivo Ele colocou o telhado para sua mãe
Locativo de estado Ela vive na Filadélfia
Locativo de moção Ele quer ir para a loja
Associativo Ela trabalhou com seu pai
Modo Ele saiu com pressa  

Quadro III: Exemplificação dos papéis semânticos (Givón, 2001, p.107)



A importância de lidarmos com os papéis semânticos (Cf. Givón, 1993, p. 89) está 

relacionada ao fato de que desvendar um tipo de verbo significa, automaticamente, 

desvendar o tipo de cláusula simples. Isso porque os verbos são os núcleos semânticos das 

frases. Dessa forma, o tipo de verbo que ocupa o núcleo semântico da cláusula define o tipo 

de cláusula. Todo verbo, em sua capacidade de ser núcleo estruturador das cláusulas, é 

definido em termos dos papéis semânticos dos participantes (‘argumentos’) no estado ou 

evento codificado pelas cláusulas.

Como dissemos anteriormente, para que possamos chegar a uma tabela com os 

verbos reagrupados de acordo com seu nível de reflexividade, é necessário fazer o 

cruzamento dos papéis semânticos encerrados numa cláusula e a subcategorização verbal. 

Na tipologia proposta por Chafe (1970), os verbos são especificados de acordo com as 

unidades de sentido selecionais consignadas à raiz verbal, de dupla função: a de determinar 

quais os nomes que acompanham os verbos e a de selecionar a própria raiz verbal. Assim, 

um verbo pode ser especificado, em termos de unidades de sentido, como estado, processo

e ação, mais a combinação ação-processo.   

Fazendo uso das idéias de Fillmore e Chafe sobre os casos semânticos e a 

subcategorização verbal, Christiano (1991) faz uma divisão dos verbos em dez grupos, 

respeitando a relação de sentido que se estabelece entre o participante central (o verbo) e os 

demais participantes (os argumentos) recobertos de funções casuais exigidas mesmo pela 

especificação semântica do verbo23. Essa divisão pode ser assim sintetizada:

Fazem parte do Grupo I os verbos experienciais de processo, derivados de ação-

processo, como: abalar-se, afligir-se, entristecer-se, preocupar-se, irritar-se; e os verbos 

experienciais de estado, como: encontrar-se, achar-se, etc. Vejamos o exemplo que segue: 

(1) Acho que só, só isso mesmo, e aconteceu outras coisa0, a gente ia brinca0 de bambolê, brincava de 
pega-bandêra, era tanta coisa que menino fay0 quando é pequeno! Infância é bom demais! O quê é ruim é 

                                                
23 Mesmo o número de casos, ligados aos verbos, sendo bastante variado, Christiano (1991) usa somente 
daqueles que representam os actantes na estrutura reflexiva, a saber: agente, causativo, experienciador, 
beneficiário, receptivo, objetivo, paciente e locativo.



agora que a gente se preocupa com as coisa0. Tem tanta coisa pra resolve0, É tanto do p0obrema! (VALPB/ 
MLS – 1NM)

A expressão ‘a gente’ está numa relação de acontecer com o verbo, ou seja, é um 

experienciador do processo verbal (o que aconteceu a ‘a gente’ foi que se preocupou 

com...). Como a reflexivização é um mecanismo estruturador de sentenças de fórmula SN1 

+ V + SN1, onde se entende que os lexemas idênticos (SN1) se reportam ao mesmo 

referente, então, os verbos do Grupo I não se enquadram na regra de reflexivização. O 

marcador ‘se’ é apenas um pseudo-reflexivo e as estruturas desse tipo possuem, na verdade, 

um elemento causativo recessivo (alguém ou algo preocupou ‘a gente’).

Os verbos do Grupo II são de natureza declarativa, indicam ação e possuem três 

funções distintas: falante, ouvinte e assunto. De acordo com os elementos que constituem 

seus traços estruturais, existem dois subgrupos para esses verbos. No primeiro subgrupo, 

enquadram-se verbos como queixar-se, expressar-se, lamentar-se, etc... No segundo 

subgrupo, estão verbos como culpar-se, confessar-se, reprovar-se, questionar-se, etc.  

Além de possuírem um receptivo na estrutura de base, os verbos desse tipo indicam uma 

ação pontual ou momentânea que afeta o nome, mas não apresenta efeito duradouro no 

afetado, como nos exemplos a seguir: 

(2) Se conheço alguém, conheço muita gente, né? Que fala melhor, é fala as palavra0 correta, se 

explica mais mais é muito melhor, né? Então, isso é é importante. A pessoa ter uma um tom de língua 

melhor, né? Saber se explicar com as pessoa (VALPB/JS – 2NM).

     Podem se citar como verbos do Grupo III, sintática e semanticamente 

equivalentes: balançar-se, barbear-se, pintar-se, vestir-se, matar-se, etc. As estruturas 

construídas com tais verbos são reflexivas, ou seja, o pronome ‘se’ tem valor reflexivo e os 

respectivos verbos são ditos básicos bivalentes porque sempre haverá um agente e um 

nome afetado (o próprio agente), como em : 

(3) Gosto e do mesmo tempo num gosto, porque é muito rígida, aí eu vejo aquelas moças i0 à praia, usa0 
short, se pinta0 e eu num posso. Como a minha colega mesmo quando eu tô no colégio, que ela chega perto 
de mim e cada uma começa a se pinta0, bota0 batom, e eu fico po0 fora, com desejo de fazer0 também mas 
num posso (VALPB/GSF – 1GF)



Do Grupo IV fazem parte verbos como: ajoelhar-se, calar-se, deitar-se, levantar-

se, sentar-se, etc. Note-se que o pronome ‘se’ é facultativo em tais estruturas, construídas 

com verbos de ação-processo. Parece não haver um nome afetado, mas a parte do processo 

fica, por assim dizer, enfraquecida ou amenizada, ou ainda posta em segundo plano diante 

da ação do agente sobre si mesmo a ponto de ser omitida na estrutura de superfície. Por 

isso, tais verbos sofrem derivação deprocessiva, eliminando-se, assim, o elemento afetado e 

a estrutura passa a ter um verbo de ação derivado de um verbo de ação-processo, 

caracterizado como básico monovalente, como em: 

(4) Ele pode até chegar lá, com a humildade dele. Que ele é uma pessoa muito, muito humilde, como Pelé. 
Pelé foi e ainda é. Que é um, que é um dos mais ricos do, do mundo e tá- e sempre ele simples. Como 
Romário, Romário ele você vê que ele se deitava, sentava em cima da bola, é um cara simples. É, fazendo 
gol, sabe enche- sabe driblar, sabe tocar a bola e é um cara amigo (VALPB/LGP – 2GM)

Os verbos que pertencem ao Grupo V estão sempre acompanhados de um nome 

com o qual mantêm uma relação de lugar. São eles: afastar-se, aproximar-se, distanciar-se, 

atirar-se, dirigir-se, encaminhar-se, lançar-se, locomover-se, etc. Aqui, o caso locativo 

exerce influência na subcategorização verbal: 

(5) Porque a gente morava lá e: a gente não gostava muito de lá não que a gente briga muito por causa do 
bar que ele ia né? Que bebia muito né? Aí então a gente queria se afasta0 mais um pouco de lá,  aí eu fui e 
inventei de compra0 essa casa  aqui. A gente tava separado e: no dia que a gente vei0, volto0 + pra cá 
(VALPB/RAM – 2GF).

No Grupo VI estão os verbos que semanticamente traduzem uma opinião ou 

julgamento, como: achar-se, acreditar-se, considerar-se, imaginar-se, julgar-se, etc. Seja 

tomado como exemplo: 

(6) Porque o ano, o nascimento de Cristo, é final de ano, as pessoas, as pessoa0 se sente mais é, mais irmã, 
humana, a pessoa pensa mais, né? Em rezar tudinho, pra vê que, pá vê se melhora. É, melhora um pouco a, 
a, esse, esse Brasil né? De, de tanto sofrimento (VALPB/LGP – 2GM).

Na cláusula, o verbo ‘sentir’, na forma pronominal, seguido de um nome atributivo, 

traduz uma apreciação que o sujeito faz de si mesmo. Esse verbo e os demais desse grupo 

têm duas estruturas: uma de ação-processo com um agente, e outra de estado, com um 

nome afetado pela ação, ou seja, um paciente. 



Verbos do tipo arrogar-se, atribuir-se, conceder-se, permitir-se, reservar-se

pertencem ao Grupo VII e indicam uma ação com um complemento correspondente ao 

caso beneficiário que pode ser correferencial ao sujeito agente, como em: 

(7) Os políticos se reservam o direito de abusarem da população24. 

Em português há um pequeno grupo de verbos que não é apresentado com clareza 

nas gramáticas normativas: atrever-se, aventurar-se, empenhar-se, esforçar-se, etc. As 

considerações feitas sobre este assunto mostram que esses verbos são essencialmente 

pronominais e como exemplo sempre são citados verbos como: arrepender-se, indignar-se, 

queixar-se, etc. Realmente, esses verbos, apesar de sintaticamente equivalentes, são, do 

ponto de vista semântico, diferentes. Embora o pronome ‘se’ não tenha um correspondente 

de base, sendo apenas um pseudo-reflexivo, os verbos do Grupo VIII indicam uma ação, 

como em: 

(8) O curso, no início, pra :: no início, a gente não vê quase nada. Em termo de administração, a gente não vê 
nada. A partir do quinto período é que a gente vem ver alguma coisa sobre administração. É a partir daí que a 
gente começa a se interessar pela pelo próprio, pelo próprio curso, não é? Tem que se esforça0 muito agora.
(RVA – 2UM)

Ao Grupo IX ficam reservados os verbos que traduzem reciprocidade. As 

construções com o pronome ‘se’ podem ter valor recíproco, num uso bem definido em sua 

significação e em sua função, mas nem tanto na forma, que coincide com tipos de 

construção reflexiva. O processo recíproco, na verdade, exige que dois ou mais sujeitos 

permutem uma mesma ação. Do ponto de vista semântico, o pronome ‘se’ acumula as 

funções de agente e paciente. Essas considerações nos levam a dispensar uma lista de 

verbos recíprocos, porque, a princípio, muitos dos verbos analisados nos grupos anteriores 

podem ter valor recíproco, como em: 

(9) E o ano novo  foi o ano novo que é eu passei na casa da minha família, que a gente brincou até dar0 
meia-noite, depois que rompeu o ano novo a gente brincou, se abraçaram um com o outro e fumos p’uma  
festa (VALPB/GSF – 1GF)

                                                
24 Dentre as trinta e seis entrevistas retiradas dos dados do VALPB, nenhum exemplo com verbos desse grupo 
foi encontrado. Daí a necessidade de criarmos uma estrutura a fim de exemplificação.



Por fim, aparece no Grupo X a forma única suicidar-se, dita verbo inerente. É uma 

estrutura com características bem específicas, bivalente, com uma correferencialidade 

intrínseca onde a presença do traço [+ humano] se faz obrigatório: 

10) Tem pais aí desempregado que se suicida porque tem dois treys filhos e não pode sustentar a família 
(VALPB/MJC – 2GF).

Conforme apontamos no capítulo anterior, a definição de reflexividade e dos verbos 

ditos reflexivos varia de autor para autor, mas, de uma forma geral, a definição clássica é a 

de que a reflexividade é um fenômeno mediante o qual sujeito e objeto se tornam 

correferentes numa dada oração. 

Entretanto, levando em conta as relações que o verbo estabelece com os demais 

participantes, podemos assegurar que determinados exemplos devem ficar de fora dessa 

sistematização, ou até mesmo devem não apresentar o mesmo nível de reflexividade. Como 

venho argumentando, o pronome ‘se’ com valor reflexivo está diretamente relacionado à 

significação verbal. Assim, os verbos distribuídos e agrupados anteriormente apresentam 

algumas particularidades, que tornam necessário o estabelecimento de gradações para este 

fenômeno (Cf. Christiano, 1991).

De reflexividade plena, figuram apenas estruturas com o verbo suicidar-se, onde o 

paciente será sempre idêntico e correferencial ao agente. A seta com duas pontas indica que 

a reflexividade e a correferencialidade são obrigatórias:

(11) Um rapayz de dessesseis ano que suicido0-se () (VALPB/MJC – 2GF).

O contexto de ocorrência de reflexividade primária é bem mais largo, de modo que 

ela pode aparecer em estruturas com verbos declarativos (apenas os receptivos de ação-

processo), como em: 

(12) Para sê0 um bom profissional na área? Eu acho que a pessoa tem que se questionar, né? Estudar, é: 
procurá0 se aprimorá0 mais ainda, fazê0 estágios em empresas estatais, empresas é: públicas também, 
particulares, né? E [sa] fazê0 auditorias fiscais e fazê0 sempre congressos pra vê <se> se atualizá0 cada 
veyz mais (A se + V (R)) (VALPB/PAM – 1UF).



A flecha que parte do pronome em direção ao agente indica que o sujeito e o 

complemento são correferenciais e reflexivos, como também nas cláusulas do tipo: 

(13) Ela tinha se matado (A se + V) (VALPB/MJC – 2GF).

(14) Aí eu saquei pra ele assim e disse:” Ô meu, você, se você for esperto, eu sou esperto e meio”. Porque 
esperto lá é ladrão. Aí eu disse pra ele se ele for esperto, é, eu sou esperto e meio, aí ele olhou pra mim - sim 
eu disse mais assim: “ eu sou esperto e meio e eu sou mais do Norte, olha aqui, quer ver a faca?”, Aí ele se 
picou, saiu bem ligeiro.  (A se + V + L) (VALPB/LGP – 2GM).

(15) Agora é analfabeto, t’aí, ele já é: + vamo0 supô0 de: de 100% ele já cai 50%, né? aí fica ruim. A pessoa 
quan0o tem seu estudo, a vida você tem mais garantia a você mesmo, você não é uma pessoa ba0xa, você é 
uma pessoa já, no nível, né? no nível ótimo, pra você, você se sente assim, já pensô0 a pessoa dizê0 assim 
“você tem estudo? Tenho”. A pessoa já fica ma:is alegre né? justamente isso. (Ase + V + Δ) 
(VALPB/GSN – 1GM).

Os verbos que traduzem reciprocidade também são incluídos nas estruturas de 

reflexividade primária. Como nas reflexivas, as construções recíprocas possuem um agente 

e um paciente que são correferenciais. O esquema representado por flechas que partem do 

pronome ‘se’, em direções opostas, mostra uma estrutura recíproca: 

(16) Moram aqui mesmo (gaguejo) as duas última0 mora aqui em Jaguaribe mesmo, bem perto aqui de mim e 
uma, a mais velha que mora no bairro dos Estado. Sempre se encontram. Sempre, sempre.  (A  se 
 P + V) (VALPB/GPS – 3GF). 

O termo reflexividade secundária fica reservado às estruturas que permitem a 

omissão total do reflexivo. A haste interrompida na flecha indica que o termo afetado é 

amenizado, podendo, portanto, ser omitido: 

(17) O único erro dela é esse: não puxa o saco pra mim, por exemplo, sempre puxa pro lado da da família 
dela, certo? E ser ignorante. Quando ela solta os bicho dela tem que ficar seu for esquentar a gente arengava 
[san-] todo santo dia. Tem dia que ela se acorda um anjo e tem dia que ela se acorda o o cãozinho, sabe? É 
desse jeito. (A  se + V) (VALPB/JS – 2GM).

Por fim, aparecem as estruturas com ‘se’ pseudo-reflexivo. Christiano (1991) afirma 

não ser possível incluir tais estruturas no âmbito da reflexividade, já que elas são apenas 

pronominais, como em: 

(18) Aí ele disse aí eu disse, + Keka disse: “Vâyn0a, tu vai pra onde?” Eu disse: “Keka, tu deixa Glaucia, 
Gleiciane aí que eu vou na maternidade, mays eu num vou ter menino não mulher, num se preocupe que eu 



num vou ter menino não, que eu num estou cum nove mesi0 ainda não, eu vou só fazer um toque, mãe 
mandou eu ir lá, eu vou.” (VALPB/RAM – 2GF).

Para este trabalho, entretanto, por motivos organizacionais e por uma melhor 

visualização das distinções entre os graus, diremos que estruturas dessa natureza pertencem 

ao nível terciário, de reflexividade aparente ou ilusória, apenas.   

A partir do detalhamento dos verbos feito anteriormente, um quadro pode ser 

desenhado, com a especificação dos grupos e subgrupos verbais, com seus verbos padrões, 

e o nível de reflexividade de cada um deles:    

GRUPOS VERBAIS NÍVEIS DE REFLEXIVIDADE
PLENA PRIMÁRIA SECUNDÁRIA TERCEÁRIA

G: tipo padrão: irritar-se
          tipo padrão: encontrar-se

X/X

G: tipo padrão: queixar-se
          tipo padrão: acusar-se

X X

G: tipo padrão: ajoelhar-se X
G: tipo padrão: pentear-se X
G: tipo padrão: lançar-se X
G: tipo padrão: achar-se25 X
G: tipo padrão: arrogar-se X
G: tipo padrão: atrever-se X
G: tipo padrão: encontrar-se26 X
G: tipo padrão: suicidar-se X

Quadro IV: Grupos verbais e níveis de reflexividade

A distinção entre os níveis pleno e primário é relevante. Ainda que minimamente, 

eles possuem traços que possibilitam tal divisão. Entretanto, nesta análise, as duas 

categorias serão agrupadas em um só nível – pleno/primário. A junção dos dois níveis de 

reflexividade é feita com base em argumentos de ordem qualitativa e de ordem quantitativa. 

Qualitativamente, os níveis pleno e primário são os que apresentam os maiores graus de 

reflexividade; ao passo que, quantitativamente, os resultados numéricos, tanto para grupos 

lingüísticos quanto para grupos sociais, permitem essa amalgamação, pois o nível pleno e o 

nível primário apresentam distribuições bastante próximas. 

                                                
25 ‘Achar-se’ como verbo de opinião: “João se acha muito melhor que os outros”.
26 ‘Encontrar-se’ como verbo de companhia: “André vai se encontrar com sua namorada no cinema”.



Divididos e agrupados os verbos em níveis, de acordo com o grau de reflexividade 

que encerram, é tarefa emergencial aplicar os conceitos teóricos do funcionalismo relativos 

à marcação lingüística. 

Como visto no Capítulo II deste trabalho, a marcação, conforme proposta por Givón 

(1995), está na base da gramática das línguas, uma vez que é diretamente relacionada à 

economia e à ordem cognitiva do processamento das informações no evento comunicativo. 

A aplicação dos critérios distintivos entre categorias marcadas e não marcadas na 

verificação do grau de marcação dos níveis de reflexividade tem como uma finalidade 

salientar o comportamento natural das formas lingüísticas e suas funções, no caso 

específico o pronome reflexivo ‘se’, buscando atestar tendências a inovações e mudanças 

condizentes ao fenômeno da reflexividade.

Conforme sugerem Freitag e Görski (2005, p.06), a atuação do princípio da 

marcação impõe restrições de uso às formas, e isso pode levar aos direcionais de mudança. 

Ou seja, ao fato de uma forma ser menos ou mais marcada correlaciona-se a probabilidade 

maior ou menor de sua ocorrência em certos contextos, em detrimento de outras formas. 

Com o pronome ‘se’ empregado na fala de João Pessoa, aplicar o princípio da marcação 

significa buscar a apreensão do modo como essa forma caminha de sua função prototípica 

reflexiva para uma função mais opaca, em que a reflexividade já não é substancialmente 

visível. Entretanto, se faz necessária uma ressalva. Neste trabalho, não haverá comparação 

entre formas mais ou menos marcadas. O princípio da marcação não é aplicado ao “se”, 

mas sim a suas diferentes funções “reflexivas”, rotuladas de acordo com os diferentes 

níveis de reflexividade que manifestam, e a traços do contexto de uso. Não há, portanto, 

comparação entre estruturas intersubstituíveis, uma vez que temos diferentes funções sendo 

exibidas pelo “se”. 

A tendência natural é a de que pensemos numa implicação direta entre os critérios 

da marcação, já que uma forma sendo mais elaborada cognitiva e estruturalmente, por 

tabela, essa forma se torna menos freqüente no discurso. Contudo, cabe uma ressalva: “eles 



devem ser considerados independentemente e, a partir da confluência dos critérios, se 

estabelece, então, um gradiente de marcação” (Freitag e Görski, 2005, p.07). O ‘calcanhar 

de Aquiles’ da marcação – a complexidade cognitiva – deve ser verificada virtualmente, 

utilizando-se do princípio meta-icônico da marcação, segundo o qual “categorias que são 

estruturalmente mais marcadas tendem também a ser substantivamente mais marcadas” 

(Givón, 1995: 25).

Das trinta e seis entrevistas analisadas, foram encontrados 664 registros de uso do 

pronome ‘se’ contendo alguma carga de reflexividade. Separadamente, os níveis 

pleno/primário, secundário e terciário apresentam os seguintes números:

NÍVEIS OCORRÊNCIAS/TOTAL %
Pleno/primário 355/ 664 53
Secundário 144 / 664 22
Terciário 165 / 664 25

Tabela I: Ocorrências do pronome reflexivo pelos níveis de reflexividade

Fazendo a confrontação entre os quatro níveis de reflexividade que a forma ‘se’ 

pode encerrar, fica evidente a superioridade numérica do nível pleno/primário, com mais da 

metade das ocorrências sob seu domínio. Vem seguido do nível terciário, que, por sua vez, 

está bem próximo do secundário, com 144 ocorrências. Entre os níveis de reflexividade, 

então, pode-se traçar a seguinte escala de marcação:

- marcado            + -                       + -             + marcado

    pleno/primário                         terciário                               secundário                   

Quadro V: Escala de marcação: a freqüência dos níveis

O nível pleno/primário contou com o auxílio das sobreposições de funções para ser 

caracterizado como o [-marcado], ou o mais freqüente. É nele que estão contidas, além das 

estruturas de função reflexiva, as de função de reciprocidade. Mesmo tendo números 

aproximados, é interessante notar que o nível terciário é [-marcado] do que o secundário, 

de modo que construções com a forma ‘se’ mais abstrata são mais freqüentes na fala de 

João Pessoa do que com o ‘se’ de realce. 



Quanto ao critério da complexidade estrutural, como a partícula ‘se’ é idêntica em 

todos os graus, alterando a função (e não a forma), a configuração sintática das cláusulas 

em que os verbos de cada um dos grupos aparecem é que vai determinar a escalaridade da 

marcação dos níveis. Tomemos como exemplo as cláusulas a seguir:

(19) Por exemplo, no meu tempo já era um castigo assim, de ficar escrevendo, de ficar sentada. tá 
intendendo? de num ir pro recreio, coisa que num traumatizava não. Num era como palmatória, num era 
como se ajoelhar, apesar que ainda peguei um pouco o joelho, mas num já já meus pais já pegavam assim, 
já pegaram aliás (hes), milho, palmatória num- meu pai falava muito a palmatória, né? (VALPB/AAM – 3UF).

(20) Assisti não. Que aí , quando quando ele, olha,  o meu marido tá bêbo ele di0 logo: -“Bora simbora.” 
Enquanto eu num faze0 {inint} Ele num sossega. Eu digo: -“Deixe eu assisti0 a novela.” -“Não, não. Bora se 
embora, bora se embora. A gente tem que i0.” (VALPB/MHS – 1NF).
(21) Uma moça suicidou-se na porta da empresa (VALPB/MJC – 2GF).

(22) Eu acho que o casamento deve ser muito a pessoa se amam que se amam de verdade, mais por 
fingimento eu acho que não prexta não. Um casamento só se si amar me0mo. E mesmo assim se for uma 
pessoa junto com o outro, e se gostarem, morre0 junto0 e não se separam, só se separam com a morte 
(VALPB/JRM – 3NF).

(23) Vamo supor que ser mãe nesse momento pra você seria uma tarefa desagradável. Como outras tarefa já 
: : você num se se retira de um de um ambiente que alguém tá lhe agredindo, se você num quer confusão. 
Você num escolhe, num procura escolher o melhor para você. Então porque que você espera 
irresponsavelmente [gra-] engravidar para matar (VALPB/AAM – 3UF).

(24) O que eu gostaria de oferecer a [mi] a minha mulher era um meio de vida melhor. Pela num se 
preocupa0 tanto com menino, é tá todo dia lavano roupa numa lavanderia. Se matando lá na cozinha. 
Procura eu procuro uma uma coisa melhor pra fazer, e num tem condições. Então, o que eu gostaria era de 
ter a minha vida e da minha esposa, uma vida melhor, né? (VALPB/JS – 2NM).

(25) No jornal eu [era] é uma classe que já foi extinta. Era uma máquina com noventa teclas, trabalhava com 
chumbo, chamava-se linotipo, e eu era linotipista. Eu entrei eu entrei no no jornal não como linotipista, entrei 
como chapista. Pouca gente se atrevia a fazer o serviço (WL – 3UM)

* * * 

As formas sintáticas das cláusulas dispostas acima são bastante distintas umas das 

outras. E justamente essas distinções sintáticas é que nos vão permitir falar em escala de 

marcação pelo critério da complexidade estrutural. Cláusulas como (19) e (20), por 

exemplo, de nível secundário, são [-marcadas], pelo fato de poderem apresentar ou não a 

partícula em sua configuração. De caráter facultativo, a não-ocorrência do reflexivo faz 

desse nível o [-marcado] dentre os elencados.



Já cláusulas como (21), de nível pleno, aparecem logo em seguida, como         [-

marcadas]. Sempre estruturadas com o verbo ‘suicidar-se’, sua configuração sintática 

sempre apontará para um sujeito que é, necessariamente, correferencial a um objeto direto. 

Não encontraremos, por exemplo, *João suicidou Paulo, mas sempre ‘João se suicidou’. 

  Cláusulas de nível primário, como (22) e (23) acima, aparecem como 

[+marcadas] estruturalmente em relação às de nível secundário e pleno. No primeiro caso, a 

sobreposição de função exerce um papel importante. Além de reflexiva, a cláusula é ainda 

recíproca: João e Maria se encontraram um ao outro. Um dado interessante, nesse caso, é 

que sempre os SNs serão desenvolvidos na forma plural, para que haja a idéia de 

reflexividade. No segundo caso, também representante do nível primário, a cláusula é mais 

complexa estruturalmente porque sempre irá demandar um complemento adverbial 

locativo, e dessa forma, a presença de um sintagma de outra ordem (que não nominal), 

precedido de item preposicional, impõe um maior caráter de complexidade. 

Por fim, o nível terciário, representado por cláusulas como (24) e (25), ocupa a 

última posição no gradiente da marcação, como o [+marcado] estruturalmente. Em (24), 

fazendo uma análise mais acurada, um novo SN surge na posição de sujeito, já que não 

podemos dizer que ‘Ele’ aborreceu ‘ele’. Na verdade, o barulho foi o responsável pelo 

aborrecimento de ‘Ele’, não havendo, portanto, correferencialidade de qualquer natureza. 

Em (25), a configuração sintática se torna mais complexa ainda, uma vez que sempre será 

necessária a presença de um complemento estruturado sob a forma de oração, numa 

estrutura encaixada. Orações sempre são mais elaboradas que sintagmas, daí, portanto, o 

nível terciário ocupar tal posição. Tomando por base o critério da complexidade estrutural, 

o seguinte quadro pode ser visualizado, resumindo o grau de marcação dos níveis de 

reflexividade:

- marcado            + -                       + -             + marcado

    secundário                               pleno/ primário                     terciário

Quadro VI: Escala de marcação: a complexidade estrutural dos níveis



Considerando o último critério no tratamento da marcação, temos o da 

complexidade cognitiva. Embora devamos lembrar o que foi dito linhas acima sobre o 

princípio meta-icônico, segundo o qual categorias que são estruturalmente mais elaboradas

tendem, também, a ser substantivamente mais elaboradas, precisamos nos valer de alguns 

dados importantes, que irão influenciar decisivamente na configuração final da escala da 

complexidade cognitiva dos níveis de reflexividade. 

Figurando como nível [-marcado] encontramos o pleno, uma vez que a carga 

semântica do verbo requer exclusivamente o complemento correferencial e, por isso, a 

atuação do pronome ‘se’ é absolutamente esperada em tais sentenças. Logo a seguir, 

encontramos o nível primário, também apresentando um grau baixo de complexidade 

cognitiva, pelo fato de que também se espera que o pronome ‘se’ cumpra suas funções 

reflexivas em tais sentenças. Mais complexo cognitivamente que os anteriores é o nível 

secundário. Como nesse nível a forma reflexiva é facultativa, podendo, inclusive, ser 

omitida, são necessários um maior esforço mental e uma maior demanda de atenção por 

parte do ouvinte. Ocupando o grau mais alto de complexidade cognitiva está o nível 

terciário, já que nele a forma ‘se’ não é sequer um reflexivo. Ela aparece na estrutura, mas 

ocupa o lugar de um outro elemento, o que requer um esforço mental e uma demanda de 

atenção bem maiores. É dessa forma que se configura a escala de complexidade cognitiva:

   

- marcado            + -                       + -             + marcado

    pleno/ primário                         secundário                            terciário

Quadro VII: Escala de marcação: a complexidade cognitiva dos níveis

Feitas as escalas individuais, pelos critérios em separado, podemos agora formular o 

quadro que reflita o gradiente da marcação dos níveis de reflexividade, mediante o 

cruzamento dos critérios. 



- marcado            + -                       + -             + marcado

    pleno/ primário                       secundário                              terciário

Quadro VIII: O gradiente de marcação dos níveis

Assim, como [-marcado] está o nível pleno/primário, já que ele se encontra mais à 

esquerda da escala em dois dos critérios. É seguido pelo nível secundário, mais marcado 

cognitivamente e pela freqüência. Por fim, aparece o nível terciário como o mais marcado: 

ele ocupa essa posição tanto na complexidade estrutural quanto na cognitiva, e na 

freqüência, sua estatística se aproxima bastante do nível secundário, o que permite sua 

posição de mais marcado. 

3.2. FATORES LINGÜÍSTICOS 

3.2.1 A colocação da partícula na cláusula

(26) Agora, quando eu levantava a voz ela já sabia que tava errado e num fazia mais não, porque num dava 
certo é, embora nunca dei uma surra num nunca, mais também num brincasse não que ali era só vera. 
*Principalmente quando eu fiquei viúva, fiquei aperreada, porque (gaguejo) só tinha uma casada o resto tudo 
solteiro, né? *Aí, [ó-], eu disse: “*tenho que tocar o o barco pra frente pra nenhum se destrui0”, né?
(VALPB/IFS – 3GF).

(27) Botei o macaco, levantei a roda, aí mandei os menino0 rodar a roda. Eu digo: “Roda a roda aí, menino. 
Vuu Vuu! Aí, entrei pa dentro, aí na segunda, aí o bicho pool! O caba olhou assim, aí o caba encabulô-se, aí 
fomo0 pa casa do home0, chegô lá entregô a chave. Aí, o caba disse: “Seu Antonio, o que foi que houve?” Eu 
digo: “[Oxente, o carro] paremo0 lá na Catedral e o carro estancou e ele ficô aperriado aí, eu fui e virei o 
carro, suspendi o carro no macaco, rodei a roda, virei o carro, ele encabulô-se” (VALPB/AJM – 3NM).

(28) Deus é a coisa mais bonita, mais suprema que pode existir. Se num existisse Deus talvez esse mundo 
seria um caos como realmente tá se transformando. Mas Ele pra mim ainda é a coisa mais mais esperançosa 
pra resolver o problema [de] desse desse mundo (VALPB/WL – 3UM).

(29) Ela ela era casada e <tin-> e ele era amante dela:, então ela se apaixonou-se por ele: e ela num 
gostava do marido dela mesmo não. Ela se apaixonou-se por ele. Ela: rica e ele pobre. Ele tinha uma: esse 
rapaz amante dela tinha um: a vó dele era parece que era feiticeira:, ele feyz um rosário pra ela, ela feyz um 
rosário pra ele pra ele num se pegar a mulher nenhuma, aí ele se apaixonou-se por ela + e ela:, a vó dele: 
pegou (hes.) condenou ela, sabe? num queria, num aceitou, e foru embora eles dois. + Foru pra um um canto 
muito deserto pra uma ilha:, aí ele {inint.}, ela se <apo-> a vó dele se apossou-se de um de um de outro neto 
dela pra fazer a mesma coisa que ele que ela feyz com ele, sabe? , porque ela num queria que ele se 
apaixonasse por ninguém e ele se apaixonou-se por ela (VALPB/IMS – 2NF).



* * * *

Um dos pontos mais visíveis na diferenciação entre o português europeu (PE) e o 

português do Brasil (PB) é o da colocação pronominal. Enquanto os europeus usam, 

preferencialmente, a ênclise como a principal forma de colocação, os brasileiros escolhem a 

próclise:

a. As crianças me deixam exausto (PB) d. Pedro se esqueceu de suas tarefas (PB)

b. As crianças deixam-me exausto (PE) e. Pedro esqueceu-se de suas tarefas (PE)

c. *As crianças me deixam exausto (PE) f. *Pedro se esqueceu de suas tarefas (PE)

É como afirma Ali (1964, p.279): “A pronúncia brasileira diversifica da lusitana; daí 

resulta que a colocação pronominal em nosso falar espontâneo não coincide perfeitamente 

com o falar dos portugueses”. Os dados nos mostram essa opção de forma bastante clara.

Pagotto (1996, p.186) aponta que, como foi demonstrado em Galves (1990) e 

outros, a posição ocupada pelos clíticos na sentença constitui uma das diferenças mais 

substanciais entre o português do Brasil e o português europeu. Pagotto assegura que “os

padrões de um e outro dialeto parecem ser bastantes definidos em relação à posição 

ocupada pelos clíticos”. Assim é que:

a. Maria me viu (PB)

b. Maria viu-me (PE)

c. *Maria me viu (PE)

Mesmo as gramáticas tradicionais apresentando os três tipos de colocação 

pronominal – próclise, ênclise e mesóclise – no uso do dia a dia, esta última não existe 

entre os brasileiros e a ênclise se realiza apenas em situações muito especiais. Assim, 

podemos pensar sobre a marcação lingüística da colocação do pronome reflexivo nas 

cláusulas no que tange à sua freqüência. O uso da próclise é avassalador em relação aos 

demais e uma tabela tal pode ser desenhada:

COLOCAÇÃO OCORRÊNCIAS/TOTAL %



Próclise 463 / 664 70
Ênclise 59 / 664 9
Locução 122 / 664 18
Dobrado 20 / 664 3

Tabela II: Ocorrências do pronome reflexivo pela colocação da partícula na cláusula

Os 70% de ocorrências com a próclise vêm confirmar a tendência de sua total 

supremacia no português falado no Brasil. A seguir, estão os pronomes colocados em 

locuções verbais, sempre entre os verbos, jamais antes do primeiro ou depois do último. 

Com apenas 9% das ocorrências estão os pronomes enclíticos e, por fim, aparecem os 

pronomes dobrados com apenas 3% das ocorrências. Dessa forma, a seguinte escala de 

marcação pode ser apresentada, no que diz respeito ao critério da freqüência:

- marcado            + -                       + -             + marcado

    próclise                 locução                    ênclise                   dobrado

Quadro IX: Escala de marcação: a freqüência da colocação da partícula

O modo de colocação pronominal [-marcado] – a próclise – poderia angariar 

números mais altos se pensássemos de uma forma mais específica no caso das locuções 

verbais. Bechara (2001, p. 590) assegura que, entre os brasileiros, ocorre com bastante 

freqüência, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita, o uso do pronome átono 

proclítico ao verbo principal: 

a. Eu quero [lhe falar].

b. Eu estou [lhe falando].  

Pagotto (1996, p.186) também aponta que, em construções envolvendo dois verbos, 

a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal se mantém:

a. Maria pode [me encontrar] hoje. (PB) (*PE)

b. Maria [pode-me] encontar hoje. (PE) (*PB)

c. Maria pode [encontrar-me] hoje. (PE)



Uma sentença como (c) é típica do português do Brasil enquanto que é agramatical 

para o português europeu. Da mesma forma, (d) é própria do uso português enquanto que é 

improvável ao falar brasileiro, sobretudo o espontâneo.

Nunes (1996, p.209-214) demonstra que os clíticos do português europeu são 

sempre enclíticos fonologicamente, qualquer que seja a palavra precedente. Ou seja, ao 

resultado do processo sintático de colocação dos clíticos é aplicado um processo de 

cliticização fonológica da direita para a esquerda, como ilustrado em:

a. Quemme vê?

b. Nãote vi.

c. Játe digo.

d. Vamosnos encontrar.

Já no português brasileiro, a direção de cliticização fonológica claramente é da 

esquerda para a direita, como exemplificado em:

a. Já tevi.

b. João vai tever.

c. João tinha mevisto.

d. Vamos nosencontrar.  

Dessa forma, se considerarmos as ocorrências em que o pronome reflexivo ‘se’ 

aparece entre verbos, em locução, como um modo de realização proclítica, os números 

crescem de 70% para 88%, fato que assegura o uso da próclise como o acatado pelos 

brasileiros. 

Estruturalmente, a colocação do reflexivo também pode ser analisada quanto à 

marcação. Figuram como [-marcadas] estruturalmente as sentenças proclíticas seguidas 

pelas sentenças enclíticas. A ligação simples entre [pron+verbo] e [verbo+pron] faz com 

que tais sentenças sejam [-marcadas] estruturalmente. As estruturas proclíticas o são ainda 

mais, já que contam com a possibilidade de ligar a vogal do pronome clítico à vogal inicial 

do verbo, fazendo com que a sentença perca em massa fônica. [+marcadas] são as 



estruturas formadas a partir de locução, já que o pronome reflexivo está inserido entre duas 

palavras, o que torna essas sentenças maiores, mais elaboradas estruturalmente.

Ocupando a última posição no crescente de marcação estrutural estão as estruturas 

ditas dobradas. Ainda que as locuções apresentem mais morfemas que as sentenças 

dobradas, estas são caracterizadas como [+marcadas] estruturalmente, uma vez que o 

pronome reflexivo – alvo da análise – aparece representado graficamente por duas vezes, 

fato que não ocorre em nenhuma das outras posições. Daí que podemos formular a seguinte 

escala de marcação estrutural referente à colocação da partícula na cláusula:  

- marcado            + -                       + -             + marcado

    próclise                  ênclise                        locução                   dobrado

Quadro X: Escala de marcação: a complexidade estrutural da colocação da partícula

Por fim, cognitivamente, encontramos as estruturas proclíticas como as               [-

marcadas] seguidas pelas estruturas formadas por locução. A próclise é a realização mais 

natural no português do Brasil, portanto, quando utilizam tais estruturas, os falantes não 

demandam tanto esforço cognitivo. [+marcadas] que elas estão as formações enclíticas, 

uma forma bem específica de colocar o pronome em cláusulas no português do Brasil, 

seguidas pelas estruturas dobradas. Menos esperadas, tais formações requerem um maior 

esforço mental, uma maior demanda de atenção, e um maior tempo de processamento 

mental, o que as torna mais complexas cognitivamente. Assim, temos a seguinte escala 

referente à complexidade cognitiva da colocação do pronome:

   

- marcado            + -                       + -             + marcado

    próclise                 locução                    ênclise                   dobrado

Quadro XI: Escala de marcação: a complexidade cognitiva da colocação na partícula

Fazendo as combinações entre os três fatores individuais que estão envolvidos na 

marcação, encontramos o seguinte quadro, refletindo o gradiente de marcação da colocação 

do pronome reflexivo: 



- marcado            + -                       + -             + marcado

    próclise                 locução                    ênclise                   dobrado

Quadro XII: O gradiente de marcação da colocação da partícula

Na verdade, a questão da marcação envolvendo a colocação dos pronomes funciona 

como um forte indício da preferência assumida pelos falantes do português do Brasil. Como 

a marcação está estritamente relacionada a tendências comunicativas à economia e à ordem 

cognitiva do processamento das informações, ela vai indicar aquilo que é mais ou menos 

freqüente no discurso. 

   

3.2.2 Tipos de Discurso

É possível chegarmos a um grupo de diferentes tipos de discurso presentes na 

entrevistas do VALPB, que, no desenrolar da interação verbal, vão surgindo e se 

sobrepondo uns aos outros, como resultado do modo de estruturação da linha condutora 

seguida pelo informante na organização de sua fala. A seguir, quatro27 tipos de discurso 

serão elencados, com suas propriedades definidoras e distintivas:

Narrativa: Relato em que o informante conta com um ou mais fatos que se 

passaram em certo tempo e lugar, envolvendo determinados personagens, com 

grande presença de verbos no pretérito perfeito.

(30) E* Como foi a última? 
I* A última minha foi triste may0 eu chorei tanto, porque foi a minha dispidida porque+ hôve uma confusão lá + 
d’uma mulhe0 qu’eu trabalhava nu caixa aí a mulhe0 foi paga0 uma prestação, cheguei lá ela chegô disse qui 
eu disse a ela qui tava atrasado trêys dia0, ela disse: “não, may0 eu não vô paga0”, eu disse: may0 a sinhora 
tem qui paga0,  porque eu num mando, quem manda é o gerente. Ela chegô lá na gerente, aí foi na pessoa 
errada, aí chegô lá, me chamô de ignorante chamô um monte de coisa, eu disse a ela qui me respeitasse, aí 
me disseru: “ela num vai respeita0 você não”, a minina qui tava lá, vai respeita0 você não, porque você tá 
“falando mal” {inint}, aí o gerente mandô mi chama0 mandô eu subi0 assina0 o aviso; aí foi nesse no ôtro dia 

                                                
27 A conceituação, caracterização e a marcação dos tipos de discurso apresentadas neste trabalho seguem as 
idéias expostas em Tavares (2003, p.212-215) sobre o tema em questão. A autora identifica cinco tipos de 
discurso em suas entrevistas e trabalha neles os critérios de marcação como propostos por Givón, para depois 
aplicá-los a sua análise da seqüenciação retroativo-propulsura na fala de Florianópolis.  Neste trabalho, 
estamos tomando por empréstimo as informações relativas aos tipos de discurso para confrontá-las com os 
níveis de reflexividade do pronome ‘se’ em João Pessoa.  Descartaremos, contudo, o tipo procedimento, já 
que não aprece em nosso corpus. 



foi a dispidida, aí ante0 de se dispidi0 a gente pegô0, saimo0 tudinho num lavei loja, num lavei nada, saimo0 
e fomo0 comemora0. Chorei, chorei de tanta raiva. 

Descrição de vida: Relato de fatos que ocorriam habitualmente no passado, com 

predomínio de verbos no pretérito imperfeito.

(31) Se escondia muito que meu pai às veyz0 queria da0 na gente, ele era cego, ele num via, aí a gente se 
subia nas na casa, se subia nos pé, dormia atrepado na cominheira da casa, (risos F) pro meu pai num da0 
na gente, depois quando era de madrugada a gente descia do da cuminheira da casa ia pra cama da gente e 
ele ainda ia pegar a gente, a gente se escondia, e assim, + amanhecia o dia, a gente ria que só, ficava rin0o, 
mangan0o dele porque ele vinha pega0 pra da0. + A gente (risos F) a minha infância foi muito boa, + eu bulia 
muito com as pessoa0. 

Descrição: Trecho em que um fato, um objeto ou uma pessoa são expostos 

detalhadamente em suas peculiaridades e contornos.

(32) Mays! Rapay0, bicho, quando o som acaba:: é tiroteio, é gente brigando, se agarrando, :: é um matando 
o outro, é divertido, bicho, é divertido mesmo, arretado, é arretado de se olha0... A polícia nem chega perto, 
porque se a polícia chega0 ela leva bala, leva tudo.  Num fayz nada! Fayz nada aqueles cara0.

Argumentação: O informante tece considerações a respeito de determinado tema, 

evidenciando sua opinião acerca do mesmo.   

(33) I* Eu acho péssima, a situação dessas crianças. Eu acho que todo mun0o devia se uni:0, tentá0 abri:0  
<um> assim, uma, uma instituição de caridade pra essas crianças; ajudasse todas as famílh0as do do do 
Brasil + se juntasse, desse uma uma cesta, + uma lata de leite, uma, uma lata de leite, um mantimento, pra 
ajudá0 essas crianças, essas crianças iam se recuperá0... Eu acho que todas as crianças têm têm 
recuperação. São crianças que merece0 ajuda, uma ajuda, um apoio, entendeu? O Governo tem que apoiá0 
essas crianças que são são pessoas maravilhosas. Então, eu acho que todo mun0o tem que dá0 um 
pô0quinho de carinho. 

Narrativa, procedimento, descrição de vida, descrição e argumentação são 

comparados, observando-se o tempo e o aspecto verbais mais recorrentes e a natureza do 

tipo de informação predominante em cada um deles a fim de se estabelecer um gradiente de 

marcação aos tipos de discurso. 

Tavares (2003, p. 213-214) aponta que a seqüenciação cronológica de eventos 

passados, delimitados temporalmente, correlacionando-se ao pretérito perfeito seqüencial e 

ancorado no evento e ao aspecto perfectivo compacto e completo caracteriza a narrativa. 

Tais tempo e aspecto são tidos como [-marcados], tendendo a ser mais freqüentes no 

discurso humano e a exigirem menos esforços cognitivos em termos de processamento e 

percepção (Cf. Givón, 1993, p. 179).



Oposta à narrativa, aparece a argumentação, caracterizada pela exposição de 

opiniões do falante sobre determinado fato ou idéia, correlacionando-se com o tempo 

presente não-seqüencial e ancorado na fala e ao aspecto imperfectivo durativo e 

incompleto, que são, de acordo com Givón (1993, p. 179), um dos tempos e aspectos 

[+marcados]. Tavares (2003, p. 213-214) revela assim seu raciocínio: a argumentação 

envolve a exposição de pontos de vista e isso é relativamente complexo em nível de 

processamento e percepção, como também o uso de tempo e de aspectos marcados. Dessa 

forma, ela é considerada como o tipo de discurso [+marcado]. Por outro lado, na narrativa 

estão envolvidos verbo e aspecto [-marcados] e a seqüenciação de eventos delimitados, 

completos e, como conseqüência, mais facilmente processáveis. Assim, a narrativa é o tipo 

de discurso [-marcado].

A descrição de vida é caracterizada pela seqüenciação temporal ou textual de 

eventos durativos no pretérito imperfeito, tempo verbal que é também [+marcado], uma vez 

que apresenta os traços de duratividade e não-completude. Embora se aproxime da 

narrativa, pelo traço da seqüenciação temporal, a descrição de vida está ligada a tempos 

verbais [+marcados] e apresenta eventos não delimitados, durativos e, como conseqüência, 

mais complexos quanto ao processamento. Dessa forma, parece a descrição de vida ser 

[+marcada] que a narrativa. Além dela, a descrição também parece mais complexa que a 

narrativa, pelo fato de envolver a exposição das características de um elemento qualquer, 

geralmente feita no tempo pretérito imperfeito ou no presente, tempos verbais [+marcados]. 

Tavares (2003, p. 214) propõe um quadro no qual apresenta um contínuo de 

marcação envolvendo os tipos de discurso. Esse contínuo (i) parte da seqüenciação de 

eventos passados, não-durativos e temporalmente delimitados, o que é próprio da narrativa; 

(ii) passa pela seqüenciação de eventos não-delimitados e durativos, caso da descrição de 

vida; (iii) chega à ordenação tanto de informações relativas às propriedades de um elemento 

quanto de argumentos e opiniões, características da descrição e da argumentação, 

respectivamente. Pelo fato de envolver a manifestação de opiniões, a autora define a 



argumentação como mais complexa que a descrição, em que há a exposição de 

características de um ser ou objeto. 

- marcado            + -                       + -             + marcado

    narrativa           descrição de vida            descrição        argumentação

Quadro XIII: O gradiente de marcação dos tipos de discurso

Depois de terem sido caracterizados, quanto à marcação, os tipos de discurso, 

convém apresentarmos a hipótese fundamental relativa a este ponto: os tipos de discurso [-

marcados] (menos complexos) tendem a privilegiar os níveis de reflexividade             [-

marcados], ao passo que os tipos de discurso mais complexos tendem a atrair os níveis de 

reflexividade mais complexos também.

  

     O que os dados de fala de João Pessoa nos mostram são os seguintes números:

Níveis Pleno/Primário % Secundário % Terciário % Total

Argumento 109 52 40 21 57 27 204

Descrição 86 55 27 17 44 28 157

Descr. Vida 35 60 11 19 12 21 58

Narrativa 125 51 66 28 52 21 245
Tabela III: Ocorrências do pronome reflexivo pelos diferentes tipos de discurso

A narrativa obedece totalmente às hipóteses supra citadas. Figurando como o tipo de 

discurso [-marcado], portanto mais freqüente no discurso, é nela em que aparece mais vezes 

o pronome ‘se’ reflexivo, com 245 ocorrências num total de 664, ou seja, 37% das 

ocorrências do reflexivo estão no tipo narrativa. Ela obedece, também, à escala de 

marcação dos níveis de reflexividade, de modo que os níveis de reflexividade [-marcados] 

são mais recorrentes na narrativa, com 125 ocorrências. Depois, temos como           [-

marcado] o nível secundário, apresentando 66 ocorrências em contextos narrativos e, por 

fim, o nível terciário mais marcado, com 52 delas. Podemos notar que, à proporção que os 

níveis vão ficando [+marcados] vai diminuindo, também, o percentual de ocorrências do 



reflexivo no tipo de discurso narrativa, que é, dentre todos, o [-marcado], o menos 

complexo. Assim, a hipótese de que o tipo de discurso [-marcado] iria privilegiar os níveis 

de reflexividade [-marcados] se confirma na narrativa. 

Com características parecidas às da narrativa, entretanto um pouco [+marcada] que 

ela, está a descrição de vida. Nos dados analisados, ela é o tipo de discurso que aparece 

menos vezes: 58 ocorrências de 664, ou seja, apenas 9%. De modo geral, no corpus tomado 

para análise, as conversas são conduzidas pelos entrevistadores e essa pode ser uma 

justificativa para a baixa freqüência de descrições de vida, já que, em seus 

questionamentos, não muitas vezes eles conduziam os informantes a respostas em que 

tivessem de relatar fatos que ocorriam habitualmente no passado, o que é típico da 

descrição de vida. Com relação à escala dos níveis de reflexividade, a descrição de vida 

também é mais recorrente no nível [-marcado], pleno/primário, aparecendo 35 vezes. Já nos 

níveis [+marcados], secundário e terciário, o total de ocorrências é muito semelhante: 11 

vezes no nível dois e 12 vezes no nível três.

Descrição e argumentação, respectivamente os [+marcados] dos tipos de discurso, 

apresentam um comportamento parecido e interessante. A descrição tem 23% das 

ocorrências, isto é, 157 vezes o pronome reflexivo aparece nesse tipo de discurso. A 

argumentação, por sua vez, apresenta um total de 204 ocorrências, o que equivale a 31% 

dos dados. Do mesmo modo que as entrevistas interferem no aparecimento ou não de 

descrições de vida, elas interferem, também, na presença de muitos contextos 

argumentativos. Os entrevistadores instigam a todo tempo os informantes a mostrarem sua 

opinião acerca de determinado fato. Daí os números serem bastante altos nesse tipo de 

discurso, caracterizado como [-marcado] e, a princípio, menos freqüente. 

O que há de comum e relevante entre descrição e argumentação é a quantidade de 

vezes em que ocorrem nos níveis [+marcados], secundário e terciário. Enquanto a narração, 

por exemplo, seguiu a mesma escala que a de marcação dos níveis – quanto [+marcado] o 

nível, menos freqüente foram os contextos de narrativa – tanto a descrição e a 

argumentação cumprem a hipótese de que os tipos [+marcados] de discurso favoreceriam 



os níveis de reflexividade [+marcados]. Assim, descrição e argumentação atraíram mais o 

pronome reflexivo de nível terciário, [+marcado] (44 ocorrências), que o de nível 

secundário (27 ocorrências) em contextos de descrição. Em contextos de argumentação, por 

sua vez, o pronome ‘se’ reflexivo ocorreu 40 vezes no nível secundário e 57 no terciário. 

  

3.2.3 Traços semântico-pragmáticos dos verbos

Os traços semântico-pragmáticos que os verbos apresentam possibilitam que eles 

sejam organizados hierarquicamente. Schlesinger (1995) considera, em especial, o grau de 

atividade que os verbos indicam, baseando-se na proposta de classificação elaborada por 

Quirk et. al. (1972), que distinguem sete tipos, considerando também o grau de atividade 

exibido por cada um: atividade, momentâneo, evento transitório, processo, cognição e 

percepção inerte, relacional, sensação corpórea. Schlesinger modifica essa proposta de 

classificação e subdivide três das categorias acima, além de acrescentar mais uma a elas.

Assim, verbos de atividade se desdobram em verbos de atividade específica e em 

verbos de atividade difusa, que, diferentemente dos primeiros, não evocam uma imagem 

relativamente específica. Os verbos de evento transitório se subdividem, revelando uma 

graduação e um contínuo quanto ao traço de atividade: verbos de eventos transitórios

intencionais, que ressaltam a relação entre um sujeito e um lugar, e verbos de eventos

transitórios não intencionais, que se referem a ações não intencionais. 

Os verbos de cognição e percepção inerte dão origem a verbos de estímulo mental, 

em que o sujeito da oração é o estímulo da experiência mental de outra pessoa, e a verbos 

de experimentação mental, em que o sujeito da oração é o próprio experienciador. O autor 

acrescenta, ainda, a categoria instância, que abarca os verbos que indicam posição corporal 

estática.

A propriedade que distingue os tipos de verbo entre si – a atividade – é a 

responsável pela organização hierárquica da lista dos traços: as classes mais altas da lista se 



referem aos verbos cujo sujeito está envolvido mais efetivamente em uma atividade, e as 

classes mais baixas são as de verbos que exprimem pouca atividade. Dessa forma, quanto 

mais alta for a posição do verbo na escala, maior será a atividade envolvida, e, por outro 

lado, quanto mais baixa for a posição do verbo na escala, menor será o grau de atividade 

que pode ser atribuído ao sujeito. 

Tavares (2003, p. 232-238) também se utiliza da proposta de classificação feita por 

Schlesinger e estabelece, ainda, mais duas subdivisões nas classes  sugeridas pelo autor e 

acrescenta, também, dois tipos de verbos, que apresentam o traço de atividade nulo: dos 

verbos de atividade específica, a autora distingue os verbos dicendi (como contar e 

confessar), e dos verbos de experimentação mental, a autora distingue os verbos de 

atenuação (como achar e pensar, por exemplo), que revelam um certo distanciamento por 

parte do falante em relação àquilo que diz ou uma suavização de sua opinião a respeito de 

certo tema. Segundo a autora, esses verbos parecem envolver um grau de atividade ainda 

menor que os de experimentação mental, já que se relacionam mais ao modo de dizer do 

que efetivamente ao que é dito. Por fim, Tavares ainda acrescenta, no final da hierarquia, os 

verbos de existência e os verbos de estado, destituídos do traço de atividade. Como 

resultado final, surgiu a seguinte escala com quinze traços verbais enumerados de acordo 

com o critério de atividade decrescente:

1. Momentâneo refere-se à atividade repentina, de curta duração:

saltar, chutar, bater, derrubar, golpear, quebrar (+ intencional)
2. Atividade Específica evoca uma imagem específica:

escrever, jogar, beber, desenhar, nadar, andar, sorrir
3. Dicendi verbos de dizer, geralmente precedem citação ou discurso direto

dizer, falar, responder, ordenar, perguntar
4. Atividade Difusa não evoca uma imagem específica

aposentar-se, trabalhar, aprender, mendigar, estudar
5. Instância posição corporal estática

deitar(-se), recostar(-se), sentar(-se), pousar(-se), reclinar(-se)
6. Estímulo Mental o sujeito da oração é o estímulo da experiência mental de outrem 



impressionar, agradar, surpreender, assustar, espantar, aborrecer
7. Evento Transitório Intencional indica se o sujeito permanece em certo lugar

permanecer, residir, situar, estar (em um lugar)
8. Evento Transitório Não-Intencional refere-se a ações não intencionais

morrer, cair, desmaiar, adormecer, acordar, quebrar (-intencional)
9. Processo mudança não intencional sofrida por um corpo (+/- animado)

deteriorar, crescer, amadurecer, transformar, ferver, congelar
10. Experimentação Mental o sujeito da oração é o experienciador

adorar, odiar, desejar, pensar, lembrar, entender
11. Atenuação distanciamento ou suavização da opinião

achar, pensar
12. Relacional  representa relações assinaladas pelos homens em seu processo de percepção da 
realidade: identidade, analogia, comparação, posse, causa, finalidade, conseqüência, etc.

depender de, merecer, precisar, servir como, assemelhar-se, causar, igualar, ter (posse), 
determinar, faltar (algo), errar, resultar de/em, relacionar-se com, custar

13. Sensação Corporal sensação física

machucar-se, doer, ferir, sentir, sofrer
14. Existência

ter, haver, existir
15.Estado

ser, estar, parecer, ter (olhos azuis)

Quadro XIV: Traços semântico-pragmáticos dos verbos (Tavares, 2003, p.237-238)

Dentre os quinze traços verbais relacionados acima, neste trabalho não faremos uso 

dos verbos de atenuação e existência, dado que não aparecem no corpus analisado na 

pesquisa. Outra informação pertinente diz respeito aos verbos de estímulo mental, 

caracterizados pelo fato de o sujeito da oração ser o estímulo para a experiência mental de 

uma outra pessoa, como em: ‘Lucas assustou Carla’. Este tipo também não será levado em 

conta neste trabalho. Não porque não apareçam verbos como assustar, preocupar, 

espantar, etc. Ao contrário, eles aparecem e em grande escala, mas não com um sujeito que 

é o estímulo para a experiência de outrem. Já que estamos falando em reflexividade, o 

sujeito, a princípio, deve ser sempre o experenciador e o estímulo mental recai nele próprio, 



não passando para uma nova pessoa. Daí que os verbos desse tipo estão incluídos no grupo 

daqueles de experimentação mental.  

Os traços verbais são grandes indicativos dos próprios traços semântico-pragmáticos 

envolvidos numa oração como um todo. Daí a importância de analisá-los quando da 

observação do comportamento do pronome reflexivo. A ocorrência de verbos com traços de 

alta atividade (momentâneo e atividade específica, por exemplo) sugere que a informação 

apresentada em forma de oração está organizada com base em tais traços. Possivelmente há 

um sujeito envolvido intencionalmente em alguma atividade. Na contraparte, os verbos 

com grau mais baixo de atividade ou até mesmo destituídos de tal traço (existência e 

estado, por exemplo) sugerem que a informação é apresentada em uma oração com sujeito 

não-intencional, sem ação alguma (Cf. Tavares, 2003, p. 235). A hipótese, então, é a de que 

cada um dos níveis de reflexividade tem seu aparecimento favorecido em algum desses 

contextos.      

Os quinze tipos de verbos elencados hierarquicamente no quadro acima podem ser 

relacionados às características de [+ concreto] ([-abstrato]) [-concreto] ([+abstrato]) e, 

dessa forma, podem também estar relacionados aos níveis de reflexividade que mais são 

utilizados como marcas dessas características:

Os tipos de verbo que estão dispostos nas posições mais altas na escala de atividade são 

momentâneo, atividade específica e dicendi, tomados em conjunto como um grupo 

chamado ATIVIDADE 1. Tais verbos referem-se a ações físicas intencionais 

executadas com o corpo, envolvendo um ser físico que age no mundo. 

(34) Aí disse: “É elas por elas, é você dando em mim e eu dando em você!” Aí segurei uma na mão, puxei 
outra e segurei ela no pé aí quando eu entrei dentro do ônibus, ai passei na roleta: “Vai me pagar ou não vai?” 
“Pago não”. Aí ele disse assim: “Quando chegar lá no Mercado Central, vou cortar você de gilete. Eu vou lhe 
cortar”. Aí eu cum medo danado, aí eu passei pra frente, quando chegar no Bompreço ou eu ou ele vai se 
descer. Infelizmente quando eu cheguei no Bompreço, eu olhei, ele já não tava mais. Já tinha se descido. Aí 
me passei bem (VALPB IMS-3NF)28.

                                                
28 Os exemplos retirados dos arquivos do VALPB, concernentes à relação entre os traços semântico-
pragmáticos do verbo e os níveis de reflexividade, estão arrumados em pares referentes a cada um dos tipos 
de verbo presentes nos grupos de atividade. Assim, o par 31/32 apresenta exemplos de verbos com o traço 
[momentâneo]; o par 33/34, com o traço [atividade específica]; e assim sucessivamente.   



(35) Eu peguei [a]- a corda, a [co-] a manguêra e coloquei no meu pescoço na man- na+ bananêra e tentei 
levanta0 meus pes.  Eu acho qui esse negoço da morte vem atraveys da minha tia, porque minha tia se 
inforcô, aí eu penso muito nela; + quando é mutivo de raiva eu penso logo im me mata0; eu já cortei [meus] 
meu braço, uma veyz na casa dele, também raiva dele. Aí minha mãe, purisso qui minha mãe proibiu eu de 
namora0 cum ele, porque só + só acontece + coisas ruim (VALPB/MLT – 1GF).

(36) Eu conheci minha esposa numa brincadeira de carnaval. Aí começamos se namorar, lá vai, passamo0 
muito tempo namoran0o. Sei que demorei uns oito ano0. Passou uns oito ano0 a gente se namoran0o {inint} 
com ela, né? Ela viu que num tinha jeito, aí pegou os meus documento0 e levou :: {inint}pro cartório. Levou 
pro cartório, o jeito que tem quando eu cheguei: “Ó aqui pra você ir pagar. A entrada do casamento. Tô 
deixan0o pra você pagar, já paguei a entrada agora você paga o resto”.(risos) Aí o jeito que teve {inint} que eu 
também tinha muita amizade nela, né? Já era de maior também, aí nos casasemo. Mas graças a Deus vivo 
feliz (VALPB/ACS – 3NM).

(37) A gente num manda no coração. Coração : ele é quem resolve, né? A pessoa às vezes diz: “Não, eu 
quero me casa0 com um homem assim bonito, cheio do dinhêro”, acaba a pessoa se [ca] se casan0o com 
um pobre feio, neg0o, do cabelo ruim... Tinha um cara, eu já lhe falei já; num sei se você se lembra, que me 
pediu em casamento. Eu num falei? Aí eu disse não; já que eu quero trabalha0, quero ganha0 um dinheirinho, 
aí eu num vou faze0 as contrariedade0 lá p0a minha patroa, né? May0 também num apareceu ninguém 
interessante. Só aparece uns neg0o pé-rapado e de pé-rapado já basta eu. Quero ninguém mais pob0e do 
que eu, não; já basta eu mesmo. Um dia aparece, né? Todo mundo num se casa! (VALPB/MLS – 1NF)

(38) Vivo cum um home0 casado também. Noys todo0 os dois casado0. Eu num confessei mais. Num adianta 
eu pegar um hoxtia e [bo] e e pecar inda mais? Não. Só quando um agente ou um outo morrer, e se puder se 
casar de novo. Mai pra mim se confessar, num posso, + nem comungar, qu’eu sou junta, vivo no pecado, 
como é qu’eu posso comungar? Vou a missa né? Pidir a Deus, qui Deus me perdoe os meus pecado0, mais 
pra comungar, eu num posso comungar (VALPB/JRM – 3NF).

(39) E* O que você acha do relacionamento amorosos atuais, dos relacionamentos amorosos?
I* Muito inseguros, (hes) como eu posso dize0? Um um relacionamento que um não se comunica com o 
outro direito, um não é [compreend-] não tem compreensão, não tem fidelidade, não tem diálogo, é um 
relacionamento que me eu não sei como é que a pessoa namora com outra pessoa sem te0 sem te0 esse 
essa esses sentimentos, esses essas essas palavras que eu disse agora, porque em um relacionamento tem 
que have0 isso, e hoje em dia os relacionamento0 de hoje em dia que eu vejo é são  assim, infelizmente, eu 
queria que melhorasse, né? (VALPB/PAM – 1UF).

No grupo de ATIVIDADE 2 estão os verbos de atividade difusa e instância, com uma 

taxa de atividade menor que a taxa dos verbos do grupo ATIVIDADE 1. Assim como 

os verbos de atividade específica, os de atividade difusa também envolvem ações físicas 

intencionais executadas por um sujeito, mas de uma forma mais amena, evidenciando 

um grau menor de movimento físico no mundo. 

(40) É, já vai se aposenta0 já faiz muito tempo.  *Ela tá doidinha, disse que num agüenta mais não.  *Tá 
cansada já. Eu num sei cum quantos ano0 se aposenta.  Eu num sei se é vinte e dois ou é mais de vinte.  Eu 
num sei quantos ano0.  Já faiz muito tempo que ela já vai se aposentar, né? (VALPB/GPS – 3GF).



(41) Eu tento eu tento é é me divertir, sair {inint} Até shows continuo indo, né? Cum minha namorada. Mays 
quando tem alguma coisa pra fazer, né? De ajeitar lavar casa, ajeitar casa, ou até mesmo o carro assim. Se 
for pra ajeitar ou casa, carro. Então, primeiro os deveres, né? Depois as diversão. Pra mim é importante se 
divertir, né? Você tem praticamente dois dia0 da semana. Tem gente que só tem um dia, mas é importante a
pessoa ter se divertir. Tem que ter reservar uma hora uma hora pra se divertir, né só trabalhar. É importante 
divertimento (VALPB/ALA – 2UM).

(42) Acordo de manhã  mais tá vexada, acordo de manhã, tomo meu banho, tomo meu café, me sento ali na 
cadeira e fico passeando daqui pra lá, pedindo pra fazer alguma coisa e [Genil-]: “*Vá se sentar, mamãe, que 
a senhora num tem o que fazer não.  *Vá ali senta.”  *E eu fico pra lá e pra ca, pra lá e pra cá.  *Vou no 
portão, às veze0 vou na [ca-] da minha irmã que mora aí perto e venho (VALPB/GPS – 3GF).

(43) Ela ela mesmo feyz a lavagem em casa, num me deixou mais comer nada assim, disse assim: “Quando 
for + você fica toman0o só leite se você quise0, sentir fome você toma suco, só isso mesmo, e se as dor0 
aumentar0 você me chama”. Ela se deitou, aí chegou um pessoal de Campina lá em casa, né? Que: fazia 
muitos ano0 que num tinha ido lá em casa, chegou lá em casa, aí começou a conversar e lá vai, começou a 
conversar cum ela, né? (VALPB/Ram – 2GF).

Transitório intencional, transitório não-intencional e processo são os verbos que fazem 

parte do grupo ATIVIDADE 3 e estão organizados em uma linha que vai da perda de 

movimento e fixidez em um ponto no mundo, porém com a manutenção da 

intencionalidade até a perda da mobilidade e também da intencionalidade, gerando 

ações não-intencionais e até mesmo passando a sofrer a ação de processos físicos.

(44) Tenho tudo, tenho [essa] essa casa, que é uma casa regular, casa mais ou menos, de pobre, mas uma 
[casa] casa que dá pra se morar, né? Casa que tem tudo que eu quero. Tenho + casa na praia, {inint}da 
praia, tenho [até] até meu {inint} no cemitério, já tenho. {inint} se eu morrer hoje, deixo minha mulher muito 
bem de vida, {inint} [num tem] num tem cum que me preocupar não, né? (VALPB/LGP – 3UM).

(45) E* E por que vocês vieram pra esse bairro?
I* Porque a gente morava lá e: a gente não gostava muito de lá não que a gente briga muito por causa do bar 
que ele ia né? Que bebia muito né? Aí então a gente queria se afasta0 mais um pouco de lá,  aí eu fui e 
inventei de compra0 essa casa  aqui. A gente tava separado e: no dia que a gente vei0, volto0 + pra cá 
(VALPB/RAM – 2GF).

(46) Quando  foi uma uma veyz deu uma dor que eu num agüentava mais peguei a cabeça dele e fiquei “tuf, 
tuf, tuf” puxan0o os cabelo0 dele e nada dele se acordar. No outro dia quando ele acordou, ele disse, eu 
disse: “Eu tô morren0o de sono.” Ele disse: “Oxe passou a noite fazen0o o quê?” Digo: “Passei a noite pra lá 
e pra cá no corredor morren0o de dor e tu num saísse do canto.” Ele disse: “Foi mehmo, foi?” Eu disse: “Foi.” 
Ele disse: “Mays rapay0, por que tu num me acordou?”- “Só se eu jogasse água quente em cima de tu”, eu 
disse brincan0o, né? “Pra ver se tu acordava porque num tinha mais jeito de tu se acordar.” (VALPB/RAM –
2GF).

(47) Disseru, porque: ele buliu com uma moça e num casou com ela, então buliu com a outra, aí:: dizi que 
fizeru um negócio pra ele, ele morreu e de <re-> de <re-> e realmente ele morreu de repente. Doi0 mese0 ele 
acabou-se o homem, morreu. Mays eu num <ti-> tinha intimidade com ele não, eu num fui criada com ele 



não, então quando ele: eu gostava muito dele seja assim, mesmo assim sem ele me quere0, num sabe? 
(VALPB/IMS – 1NM).

(48) E ali ele ficava, quando eu me quando eu me aproximava p0a pega0 ele estirava a mão, quando eu ia 
pegar na mão dele ele ia embora, ficava como uma como uma  lua bem grande; se tornava uma lua e eu 
querendo ver, mas  eu só via o rosto dele. Quando eu olhei assim, que quando eu vi ele se tornou-se um 
passarinho, quando ele se tornou-se um passarinho, eu ficava, passarinho olhava pra mim e dizia uma coisa 
que eu não intendia. (VALPB/GSF – 1GF).

(49) E* Do que a senhora mais gosta na missa, a parte que a senhora mais gosta?  
I* É ali a parte da:: (hes.) da consagração, né? que é justamente quando o pão:: se transforma na na carne 
de de Deus, de Cristo, e os e o vinho se transforma no no Seu sangue (VALPB/RCR – 3UF).

No grupo de ATIVIDADE 4 estão os verbos de experimentação mental, atenuação29 e 

relacional, que se referem a operações cognitivas complexas; assim como os verbos de 

sensação corporal. Os verbos de experimentação mental codificam as atividades 

mentais experimentadas pelos homens, intencionalmente ou não. Já os verbos de 

atenuação referem-se à relação do falante com o que diz, suavizando a própria opinião 

diante dos fatos. Os verbos relacionais representam as relações complexas que os seres 

humanos marcam em seu processo de percepção da realidade, como: comparação, 

posse, conseqüência, finalidade. Tais tipos de traços verbais podem ser intencionais ou 

não, mas não codificam nenhum tipo de ação física concreta no mundo. “Seu escopo de 

ação é a organização das relações mentais, do discurso humano e das relações através 

das quais o homem torna o mundo apreensível à mente” (Tavares, 2003, p. 237). Por 

fim, os verbos de sensação corporal se referem a sensações físicas, aquilo que o corpo 

sente, ou seja, o lado “físico” da mente.

(50) Papel da + educação + eram + educação do jovem é: deviam havê0 bastante escolas mais pública0 prá 
+ havê0 mais gentes estudan0o, o governo se preocupar a: mais ao ensino + e: se preocupá0 mais cum o 
menore0 abandonado0 prá que não haja analfabetos na: no Brasil. Os principais pontos é o governo se 
preocupa:0 em, em menó0 abandonado e: e fazê0 mais esses tipo0 que ele chama de Febem, empregá0 
esses meninos e ao ensi:no, esses + prá num ficá0 analfabetos,  pra num serem depois um mau elemen:to. É 
isso aí: + se preocupar mais com o ensino (VALPB/GHS – 1GM). 

(51) Ele um dia me chamou, e no Edifício sede do INPS, do INANPS hoje, ali na Barão de Abiaí, ele me 
chamou, frente uma placa comemorativa da construção do Edifício, perguntou: “Fulano, cê tá vendo essa 
placa aqui?” eu digo: “Estou, doutor Luismar. “Cê lembra-se que nós viemos aqui com o engenheiro de 

                                                
29 Não foram encontrados, no corpus analisado, exemplos com verbos de atenuação acompanhados de 
pronome reflexivo.



Pernambuco tirar o nível desse terreno, medir esse terreno, tudo, num tempo de chuva, onde era cercado 
com muita madeira aqui?”. Eu digo: “Me lembro (VALPB/ERG – 3GM).

(52) Po0 isso que eu me afastei um bom tempo. Também, às vezes, conflitos com a mulhé0 po0 causa dela 
mesmo. Ela está queren0o se entrosá0 com a minha mulhé0 de novo, tá inventan0o história. Quan0o eu 
chego tarde em casa a mulhé0 fica reclaman0o. Eu num dô0 ô0vidos, né? de0xo ela falá0 que eu sei o que é 
mesmo. Deixo ela fala:0, quan0o ela vê0 que tá errada, ela + me pede desculpa (VALPB/GSN – 1GM).

(53) Payz, aqui im casa o povo aqui briga dimai0, + é um contra o ôtro, até meu irmão uma veyz <a-> 
(gaguejo) quiria mata0 meu ôt0o irmão. + Quiria te0 payz, filicidade, qui um se unisse cum ôt0o, ninguém 
aqui si une; painho pega muito no meu pé, eu brigo muito cum ele; mainha não, mainha é super legal, mai0 
meus irmão0; meu irmão controla + meu irmão mais velho controla meu pai. Só quiria payz e qui um amasse 
o ôtro, mais (VALPB/MLT – 1GF).

(54) May0 num aconteceu nada não, só com o carro mesmo. O cara também, da Brasília, também não se 
machucô0 não. Levô0 uma pancada na testa, no supercílio, abriu + o supercílio é muito sensível, qualqué0 
pancada, abre, né? aí começô0 a sangrar + botô0 gelo. Parô0 de sangrá0 e graças a Deus não deu nada pra 
ninguém. Aí o cara não tinha condiçõe0 de pagá0 + aí pôde fazê0 nada + seu Zé não ia fo0çá0 ele a pagá0 + 
aí (VALPB/GSN – 1GM). 

(55) já matou, mata as pessoa0 tudinho, sem a pessoa fazer nada, gosta de:, como é que se diz, (hes.), + por 
exemplo, + como levantar falso, eles fayz fayz uma coisa errada e bota pra aquela pessoa. Então, a pessoa 
mata a pessoa sem a pessoa se sentir. Eu num <gos-> por isso que eu num gosto daquela novela não. Muito 
malvada, muito: ruim (VALPB/IMS – 2NF).

Por último, aparecem no grupo de ATIVIDADE 5 os verbos de existência30 e de estado, 

não evidenciando traço de atividade. Na verdade, esses verbos, mais generalizados, 

funcionam como elementos de ligação entre as partes do discurso. Eles transmitem 

informação, sobretudo, em atuação conjunta com seus complementos, e quase nada 

quando isolados. 

(56) Eu acho que revela o o grau de insatisfação, né? das pessoas, sei lá, uma insegurança muito grande, 
(hes) uma vontade louca de encontra0 alguma coisa que cre0, sabe? e e quando as pessoas tão a impressão 
que eu tenho, né? é que quando se tá frágil, quando se tá necessitado de orientação, sei lá, de alguma coisa 
material, de seja lá do que fo0, né? essa essa sensibilidade faz com que as pessoas elas procurem mais, né? 
procurem aquilo que pode alivia0, que pode... né? (VALPB/VDN – 1UF).

(57) Como é.... Bem, na política eu gosto pra se se tá informada sobre os corruptos né? Porque num é nem 
políticos é corruptos do país inteiro, (hes). e vê os que presta0 e o que não presta0, o que eles tão fazendo, o 
que eles deveriam faze0 né? E eu acho que deveria te0 uma parte na política que tivesse um espaço para o 
público, a sociedade pra dize0 o que que acha daquele político, alguma coisa assim (VALPB/PAM – 1UF).

                                                
30 Não foram encontrados, no corpus analisado, exemplos com verbos de existência acompanhados de 
pronome reflexivo.



No que diz respeito à noção de marcação, Tavares (2003, p. 238) mostra que os 

verbos de maior atividade são pouco marcados, já que não representam muitas dificuldades 

em termos de processamento cognitivo. Eles estão ligados às experiências básicas dos seres 

humanos com a realidade exterior. À medida que implicarem um menor grau de atividade 

física e um maior grau de atividade cognitiva, os verbos serão mais complexos, 

manifestando traços de atividade mental, mais difíceis de ser processados. Tais verbos são, 

portanto, caracterizados como [+marcados]. 

É dessa forma que pode ser estabelecida a relação entre as nuanças concreta > 

abstrata e os diferentes tipos de traços verbais: quanto maior o traço de atividade de um 

verbo, mais ele indicará nuanças concretas, referindo-se a ações físicas realizadas por um 

sujeito sobre o mundo exterior. À medida que vai descendo as posições na escala de 

atividade, mais o verbo indicará nuanças abstratas, perdendo aos poucos o fio de ligação 

com o mundo concreto e com a ação física realizada por um sujeito, chegando até a 

expressar operações cognitivas que não codificam ação alguma, mas sim uma experiência 

mental. 

Partindo desse prisma, esperamos que os níveis de reflexividade num nível 

hierarquicamente maior, como o pleno/primário, por exemplo, estejam diretamente 

relacionados com os verbos de nuança mais concreta. Por outro lado, o nível de 

reflexividade mais baixo, como o terciário, deve estar ligado aos verbos de nuança mais 

abstrata. Vejamos o que os números nos revelam:

Níveis: Pleno/primário % secundário % terciário % Total
Momentâneo 26 84 5 16 0 0 31
Ativ. Espec. 73 83 13 15 2 2 88
Dicendi 13 54 5 21 6 25 24
Ativ. Difusa 67 63 8 8 31 29 106
Instância 0 0 13 100 0 0 13
Ev. Trans. Int. 14 42 19 58 0 0 33
Ev.Tran. ñ-int 4 12 30 88 0 0 34
Processo 6 22 16 59 5 19 27
Exper. Ment. 46 33 20 14 73 53 139
Relacional 102 80 8 6 18 14 128
Sens. Corp. 3 60 2 40 0 0 05



Estado 1 3 5 14 30 83 36
Tabela IV: Ocorrências do pronome reflexivo pelos traços semântico-pragmáticos dos verbos

Os três tipos de verbo que compõem o GRUPO DE ATIVIDADE 1 são bastante 

significativos nos níveis de reflexividade [-marcados] (pleno/primário). Os verbos do tipo 

momentâneo obedecem à escala dos níveis, de modo que sua freqüência decresce conforme 

os níveis se tornam [+marcados]. Assim, encontramos 26 ocorrências no dueto 

pleno/primário; 05 no secundário e nenhuma no terciário. De igual modo, os verbos do tipo 

atividade específica aparecem 73 vezes no nível primário; 13 vezes no secundário e 02 

vezes no terciário. Os do tipo dicendi somam 13 ocorrências no nível primário; 05 no 

secundário e 06 no terciário. Tal gradiente comprova o que dissemos acima: os níveis de 

reflexividade mais altos atraem verbos de nuança mais concreta, o que é típico dos verbos 

do GRUPO 1.  

Os verbos do GRUPO DE ATIVIDADE 2 já não apresentam uma face tão 

“comportada” quanto os do primeiro grupo. Eles não seguem uma escala de freqüência 

estritamente regular como seus antecessores. Dessa forma, os verbos do tipo atividade

difusa ocorrem 67 vezes no nível pleno/primário; 08 no secundário e 31 vezes no terciário, 

e os do tipo instância aparecem apenas no nível secundário, 13 vezes. 

[+marcados] que os anteriores, os verbos do GRUPO DE ATIVIDADE 3 vão 

apresentando nuanças mais abstratas do que os primeiros. É de se esperar, então, que sejam 

mais recorrentes no nível que também é caracterizado como [+marcado] do que 

pleno/primário. Desse modo, os verbos do tipo transitório intencional têm 14 ocorrências 

no nível pleno/primário, 19 no secundário e nenhuma no terciário. Os do tipo transitório 

não-intencional ocorrem 04 vezes no nível pleno/primário; 30 vezes no nível secundário e 

nenhuma vez no terciário. Por fim, os verbos do tipo processo têm 06 ocorrências no nível 

pleno/primário; 16 no secundário e 05 no terciário. Os números se encaixam: os verbos do 

terceiro grupo estão numa faixa intermediária de complexidade, entre aqueles mais 

concretos e aqueles mais abstratos. De igual forma, o nível de reflexividade secundário 

também está no meio da escala, entre níveis menos complexos que ele (pleno/primário) e o 

nível mais complexo (terciário).



Os verbos do GRUPO DE ATIVIDADE 4, assim como os do GRUPO DE 

ATIVIDADE 2, também não seguem uma escala tão regular como os do grupo anterior. 

Pela nossa hipótese, os verbos desse grupo, por serem mais abstratos, deveriam ser mais 

freqüentes nos níveis de reflexividade mais complexos. O que os números apontam, 

entretanto, é que: os verbos do tipo experimentação mental têm 43 ocorrências no nível 

pleno/primário; 20 ocorrências no secundário e 76 ocorrências no terciário. Os do tipo 

relacional aparecem 102 vezes no nível de reflexividade plena/primária; 8 vezes no de 

reflexividade secundária e 18 vezes no nível de reflexividade terciária. Ainda, os verbos do 

tipo sensação corpórea ocorrem 03 vezes no nível pleno/primário e 02 vezes no 

secundário. Aqui, os números estão embaralhados e não podemos, portanto, visualizar neste 

conjunto uma relação direta tão clara quanto a que vimos no conjunto anterior. 

O último grupo, o GRUPO DE ATIVIDADE 5 conta apenas com o tipo de verbo 

de estado. Como dissemos anteriormente, são verbos que não encerram marca alguma de 

atividade realizada por um sujeito, são verbos mais genéricos que funcionam mais como 

elemento de ligação entre as partes do discurso. Assim sendo, seria esperado que tais 

verbos atraíssem o nível de reflexividade mais complexo, aquele em que o pronome ‘se’ 

funciona mais como um pseudo-reflexivo. O que os números nos mostram é que tal espera 

se confirma: os verbos de estado aparecem 01 vez no nível pleno/primário; 05 no nível 

secundário e 30 no nível terciário. Aqui, como nos grupos 1 e 3, o comportamento dos 

verbos é nitidamente regular, de modo que a escala de complexidade dos tipos de verbo, 

que vai dos mais concretos até os mais abstratos, caminha semelhante ao gradiente dos 

níveis de reflexividade, que vai dos mais transparentes até os mais opacos.   

Os traços foram organizados de uma forma hierárquica, mediante a propriedade que 

os distingue: o grau de atividade que encerram. Desse modo, as classes mais altas da lista se 

referem aos verbos que têm um sujeito mais efetivamente envolvido em uma atividade e as 

classes mais baixas são as que se referem aos verbos de baixa e/ou nenhuma atividade. 

Assim é que os verbos foram organizados em GUPOS DE ATIVIDADES, respeitando-se 

esta condição: quanto mais alta for a posição do verbo na escala, maior será a atividade 



envolvida e ele apresentará nuanças mais concretas; por outro lado, quanto mais baixa for a 

posição do verbo na escala, menor será o grau de atividade atribuído ao sujeito e ele 

apresentará nuanças mais abstratas. 

Este ponto é fundamental para entendermos como o pronome reflexivo vem se 

comportando na fala, especificamente na de João Pessoa. A relação entre um sujeito e a 

atividade por ele realizada, a princípio, seria o que melhor define um contexto reflexivo, já 

que, por definição, reflexividade é a propriedade que um sujeito tem de ser, a uma só vez, 

agente e alvo de uma ação. A hipótese, então, seria a de que os verbos arranjados nas 

posições mais altas da escala (nos primeiros GRUPOS DE ATIVIDADE) seriam os que 

atrairiam mais o pronome reflexivo; ao passo que aqueles verbos pertencentes aos últimos 

grupos, com um baixo grau de atividade, pouco ou nada apresentariam de reflexividade, já 

que neles, muitas vezes, fica de fora a marca da atividade. Vejamos o que os números nos 

têm reservado.

Os verbos do GRUPO 1 somam um total de 143 ocorrências das 664 em que o 

pronome ‘se’ foi utilizado no corpus analisado. Os do GRUPO 2 somam 119 ocorrências. 

Os do GRUPO 3, por sua vez, recebem 94 vezes o pronome reflexivo. Até aqui o gradiente 

da freqüência é devidamente obedecido para que nossa hipótese seja cumprida, isto é, os 

primeiros grupos têm, sim, uma freqüência maior de contextos reflexivos. Os verbos do 

GRUPO 4, entretanto, revolucionam: 272 ocorrências do pronome! E, por fim, os verbos do 

GRUPO 5 somam 36 ocorrências.

Juntando as ocorrências dos dois últimos grupos, temos um total de 48% de 

freqüência do pronome reflexivo nos dados. É um número bastante significativo, se 

consideramos que justamente esses grupos são os que menos trazem em si a carga de 

atividade, que seria, a princípio, a marca definidora da reflexividade. Os próprios verbos de 

estado (36 ocorrências) trazem consigo o ‘se’ reflexivo até mais vezes do que vários verbos 

dos grupos 1, 2 e 3. 



O uso do pronome ‘se’ reflexivo é, portanto, bastante produtivo na fala. Os números 

nos mostram isso. Assim é que ele deixa de exercer, muitas vezes, sua função primeira, 

originalmente reflexiva, e passa a exercer, no discurso, outras como, por exemplo, ser uma 

partícula de realce ou até mesmo um pseudo-reflexivo. 

O certo é que o pronome ‘se’ reflexivo vem se realizando na fala de João Pessoa 

junto a verbos que não cumprem a condição primeira da reflexividade: a ação que parte de 

um sujeito e recai nele próprio. O pronome ‘se’ reflexivo está aparecendo em contextos que 

o tornam mais opacos, menos transparentes e, portanto, mais abstratos. Tal tendência é, de 

certo modo, um bom indício para que pensemos em uma mudança mais substancial do que 

essas de funções pelas quais ele vem passando. Mas isso é assunto para uma outra prosa...    

3.3 FATORES SOCIAIS

Trazer fatores sociais para a análise pode gerar o questionamento de estarmos 

também fazendo um trabalho de cunho sociolingüístico aliado ao funcionalismo. Mas o que 

é sociofuncionalismo? Tavares (2003, p.104-105) propõe um casamento teórico entre as 

duas abordagens devido a algumas aproximações entre seus pressupostos e suas 

metodologias. A autora apresenta um quadro no qual estão presentes alguns postulados que 

tornam possível, a princípio, uma combinação entre as abordagens.

Primeiramente, tanto o funcionalismo quanto a sociolingüística atribuem prioridade 

à língua em uso, que, de natureza heterogênea, abriga a variação e a mudança. Desse modo, 

como a língua não é dissociada do seu uso, os fenômenos lingüísticos investigados são 

analisados em situações reais de comunicação, com a interação entre os falantes. Depois, 

ambas abordagens vêem a língua como não-estática, então, o fenômeno da mudança 

lingüística recebe um tratamento de destaque, tido como um processo lento e gradual. Essa 

mudança se dá tanto em âmbitos lingüísticos quanto em âmbitos sociais, sempre recebendo 

destaque a questão da freqüência das ocorrências, que irá indicar o estabelecimento e a 

manutenção da gramática, assim como será índice de difusão sociolingüística. De forma 



geral, há relação entre os fenômenos lingüísticos e a sociedade que usa a língua, daí a 

correlação que pode ser feita entre a teoria funcional e a sociolingüística. 

Neste trabalho, faremos uso das variáveis sexo, faixa etária e escolaridade, sem, 

contudo, trazermos considerações mais profundas que as envolvam. Como os dados foram 

retirados de um banco que considera tais variáveis, achamos apropriado trazer a público o 

que os números nos mostram. Toda consideração, entretanto, deve estar revestida de 

bastante cautela, já que não contamos com respaldos da abordagem sociolingüística neste 

trabalho. 

A justificativa para termos trazido tais variáveis para esta pesquisa é simples: 

função pressupõe uso; uso pressupõe situação comunicativa; situação comunicativa 

pressupõe indivíduos; indivíduos se organizam em sociedade. Nessa concepção, toda 

lingüística é sócio. Se estamos fazendo uma análise funcionalista, com ênfase no uso das 

formas, temos que considerar, ainda que minimamente, o fator social. Daí o controle de tais 

fatores, que, mesmo de modo bastante superficial, podem nos indicar algo relevante, 

alguma tendência incipiente, o que nos instiga a sair em busca de explicações mais claras 

para uma pesquisa futura.

   

3.3.1 Sexo

(58) O que acontece, como eu fui professor do Pio X, né? O que acontece é o seguinte. É que no Pio X nós 
nós tinhamos nós os professores tínhamos [con] condições de e de e fazer um trabalho, de elaborar uma 
apostila, de fazer umas coisa0 mais condigna pra que o aluno pudesse se inteirar mais nas coisas. 
(VALPB/WS – 3UM).

(59) Eu acho que o casamento deve ser muito a pessoa se amam que se amam de verdade, mais por 
fingimento eu acho que não prexta não. Um casamento só se si amar me0mo. E mesmo assim se for uma 
pessoa junto com o outro, e se gostarem, morre0 junto0 e não se separam, só se separam com a morte 
(VALPB/JRM – 3NF).

* * * *

Em que medida podemos afirmar que homens e mulheres falam de forma diferente? 

Embora seja fisiologicamente interessante, a questão que se coloca não é a de altura e



timbre, mas sim a de podermos avaliar em que limite e de que modo a variação de um dado 

fenômeno lingüístico está correlacionada ao sexo do falante. 

Parece que as diferenças mais nítidas na fala de homens e mulheres se encontram no 

plano lexical. Parece haver todo um vocabulário que demarca socialmente o que é 

permitido a um homem dizer e o que o é a uma mulher. Tanto é assim que, não raramente, 

ouvimos afirmações do tipo: Isso não fica bem na boca de uma moça ou Ele pode dizer 

isso, ele é homem.

Desse modo, a ocorrência de determinada variante lingüística, sobretudo das que 

estão ligadas à dicotomia forma padrão/forma não-padrão, está associada ao sexo do 

falante, mais especificamente à forma de construção social dos papéis feminino e 

masculino.

Estudos como os de Labov (1990), Chambers (1995 apud Mollica e Braga, 2004) e 

Fisher (1958 apud Mollica e Braga, 2004) apontam que os homens usam com uma 

freqüência maior formas não-padrão, enquanto as mulheres tendem a preferir as formas 

socialmente valorizadas, ou seja, uma forma de prestígio tende a predominar na fala 

feminina. 

Se é verdade que vários estudos apontam para uma distinção entre o falar feminino 

e o masculino, é verdade, também, que esta diferença é bem menos biológica do que uma 

diferença no processo de socialização e no papel que cada comunidade atribui a homens e 

mulheres.

Uma outra interrogação que cabe ser colocada frente à questão do sexo se refere ao 

papel dessa variável na mudança lingüística. Será que ela pode agir como uma força de 

propulsão ou retenção de processos que implementam uma nova forma no sistema 

lingüístico de uma comunidade?

Aqui, qualquer resposta dada deve ser revestida de certo cuidado, já que os 

resultados obtidos a partir de estudos de muitos fenômenos não podem ainda ser tomados 



como conclusivos, porque indicam direções bem contraditórias (Cf. Paiva, 2004, p. 36). No 

entanto, o que vários autores apontam é que, não raramente, a tendência é a de que as 

mulheres comandem os processos de mudança lingüística. 

Cabe ressaltarmos, porém, o valor social da forma inovadora. No processo de 

mudança, podem estar envolvidas tanto uma forma prestigiada socialmente quanto uma 

forma estigmatizada, que infringe certos padrões lingüísticos estimulados na comunidade. 

Discernir entre esses dois tipos de mudança permite definir com maior clareza o papel da 

variável sexo. Em geral, quando na língua está sendo implantada uma nova forma 

prestigiada socialmente, as mulheres tendem a assumir a liderança da mudança. De forma 

oposta, se à implementação da nova variante está associada uma forma desprestigiada, 

estigmatizada, as mulheres tendem a assumir uma postura conservadora e os homens a 

assumir a liderança do processo. Paiva (2004, p. 39-40) argumenta que o fato de as 

mulheres se revelarem mais conservadoras lingüisticamente ou mais predispostas para 

variantes de prestígio em certas comunidades de fala, por exemplo, pode ser o resultado de 

um processo diferenciado de socialização de homens e mulheres e da dinâmica de 

mobilidade social que caracteriza cada comunidade.

No caso específico do uso dos reflexivos na fala de João Pessoa, os números obtidos 

foram os seguintes:

Níveis Pleno/Prim
ário

% Secundário % Terciário % Total

Homens 168 54 61 20 81 26 310

Mulheres 187 53 83 23 84 24 354
Tabela V: Ocorrências do pronome reflexivo: a interferência do sexo

Homens e mulheres têm um comportamento frente ao uso do “se” reflexivo bastante 

assemelhado. Embora as mulheres apresentem um total de ocorrências um pouco mais 

elevado, a variável sexo, aqui, não é capaz de nos fornecer respostas tão claras quanto sua 

importância no estudo em questão. 



É preciso cuidado em qualquer tentativa de explicação do efeito da variável sexo 

nas questões lingüísticas, dadas as peculiaridades na organização social de cada 

comunidade e as alterações pelas sociedades no que se refere à definição dos papéis 

feminino e masculino. Em outras palavras, uma explicação acerca das diferenças 

lingüísticas entre homens e mulheres, qualquer que seja ela, deve ser relativizada em 

função do grupo social que esteja sendo considerado. Desse modo, por se tratar de uma 

questão delicada, a observação do fator sexo se torna bem mais prudente quando da co-

atuação de outras variáveis, como classe social e idade, que, interdependentes, são capazes 

de revelar dados interessantíssimos sobre certa postura lingüística de uma comunidade.

          

3.3.2 Escolaridade

(60) Agora se não existisse se não existisse meios, e se você não fosse uma pessoa consciente. Você num 
escolhe outras coisas. Você num se afasta do que é desagradável. Vamo supor que ser mãe nesse momento 
pra você seria uma tarefa desagradável. Como outras tarefa já : : você num se se retira de um de um 
ambiente que alguém tá lhe agredindo, se você num quer confusão (VALPB/AAM – 3UF).

(61) Brigando, discutindo mesmo, aí a vizinha lá perece que ela ouviu a mulher dizer um ai! Que eu foi um 
puxavante de orelha, que eu num gosto de bate em mulher não. Dei um puxavante de orelha pra se ligar. Se 
eu batê em mulher, eu acho perco a cabeça, sabe? Se eu perdê a cabeça pra [ba-] chega a da uma tapa, eu 
acho que eu dô mil (VALPB/JS – 2GM).

(62) Agora eu tenho doi dela e mais doi0 da [pri] da minha ex-mulher. Então, pra mim é é muito bom, né? Que 
os dois menino0 se deu com a minha segunda esposa, ela também se deu com eles. Num tem dor de 
cabeça, aborrecimento nenhum (VALPB/JS – 2NM).

* * * *
É inegável que a escola provoca mudança na fala e na escrita daqueles que a 

freqüentam. É papel da escola incutir gostos, padrões, normas, inclusive lingüísticas. É seu 

papel, também, o de preservar as formas de prestígio, quando diante de tendências de 

mudanças lingüísticas numa comunidade.

A escolarização continuada deve contribuir para uma padronização da fala e da 

escrita em consonância aos preceitos da língua padrão. Quando determinadas formas 

lingüísticas são avaliadas como pertinentes ou não à variedade padrão da língua, a 

utilização de uma das formas costuma estar correlacionada à escolarização dos usuários da 



língua, no sentido de que há de se esperar que quanto mais tempo passado na escola, maior 

será o uso de formas que possuem conceito social positivo. 

No caso dos reflexivos, poderíamos esperar que seus usos mais recentes (partícula 

de realce e pseudo-reflexivo) tivesse uma taxa de ocorrência maior entre os falantes menos 

escolarizados. A tendência seria a de que quanto mais tempo de acesso à escola, mais os 

falantes teriam uma noção clara do emprego do pronome reflexivo; enquanto que aqueles 

sem acesso à escolarização utilizariam os reflexivos de forma mais liberada, livres de 

qualquer pressão que indique que tal uso é certo, aceitável, permitido, pertinente, 

estigmatizado, proibido, errado, etc. 

Contudo, nos dados de fala de João Pessoa, os números obtidos foram os seguintes:

Níveis Pleno/Primário % Secundário % Terciário % Total

Nenhum 97 48 56 28 47 23 200

Ginásio 133 54 55 22 60 24 248

Universidade 125 57 33 15 50 27 216
Tabela VI: Ocorrências do pronome reflexivo: a interferência da escolaridade

Os pessoenses com nível ginasial são os que mais usam o pronome “se” reflexivo, 

num total de 248 ocorrências das 664 registradas. A seguir, aparecem os universitários com 

216 ocorrências. Por último, estão aqueles informantes que nunca tiveram contato com os 

bancos escolares, com um total de 200 ocorrências. É bem verdade que os números estão se 

esbarrando, a diferença entre eles não é tão larga. De qualquer forma, é interessante 

observarmos que o uso do pronome reflexivo é menor entre os não-escolarizados, o que 

contraria a tendência apontada anteriormente. 

3.3.3 Faixa Etária

(63) Todo profissional daqui da Paraíba quando chega no sul, eles querem aproveitar porque ele é um um 
muti-profissional, nunca é um camarada bem especializado em nada, [ele] o o o nordestino ele num se 
especializa, porque não dá tempo ele num tem tempo de se especializar em nada, as empresa chutam 
(VALPB/RRB – 3GM).



(64) Justamente ele feyz uma fes:tona pra ela, de quinze anos, aí ela me convidô0 e eu disse que não ia. + 
Aí, quan0o a gente: + foi se passan0o o tempo, ela era + <queria muito que eu>na época ela queria muito 
que eu bulisse com ela + me chamava de mole + eu digo “Não. Você tá pensan0o que eu vô0 fazê0 um a 
beste0ra por ca0sa que você qué0?” Aí foi se passan0o o tempo, foi se passan0o o tempo + e ela + 
tentan0o e e:u seguran0o (VALPB/GSN – 1GM).

(65) Rapay0, acho que eu gostaria de ve0 aquela turma, tudo enfeitado, tudo tudo colorido, tudo bonito. 
Realmente, acho muito lindo. Eu acho :: eu acho não eu acho que é mais melho0  do que passa0 aqui. Aqui 
você vê esses bloco0 véi estiado, num tem uma mullhe0 bonita que se preste:: é tudo nega feia, :: num vale 
um :: num vale uma moeda furada (VALPB/JM – 2NM).

* * * *

O último fator social considerado na análise é o da faixa etária. A tendência geral é 

a de que novos usos de uma forma sejam mais recorrentes na fala de indivíduos de menor 

idade. De acordo com Tavares (2003, p.86-87), o esperado é que a recorrência das variantes 

inovadoras cresça à medida que diminua a idade dos informantes. Tal fato gera uma 

distribuição linear crescente: numa ponta da escala, está a faixa etária mais jovem, com as 

freqüências de uso mais elevadas, na outra ponta, a faixa etária mais velha, com as 

freqüências de uso mais baixas. 

Embora seja também permitido aos adultos propagarem inovações, o que os estudos 

sociolingüísticos têm demonstrado é que os maiores responsáveis pela disseminação da 

inovação são, de fato, as pessoas de faixa etária mais jovens. A explicação para a correlação 

entre inovações e juventude é a de que as transformações sofridas pelas relações sociais no 

decorrer da história de vida do indivíduo afetam de modo decisivo seu comportamento 

lingüístico. 

Na adolescência, geralmente, os indivíduos sentem necessidade de diferenciarem-se 

dos adultos e de aproximarem-se de pessoas da mesma idade. Nesse processo de busca de 

identidade, os indivíduos começam a fazer uso de determinadas formas, incorporando-as a 

seu vernáculo e, comumente, super utilizando-as. 

Tavares (2003, p.119) faz uma advertência oportuna sobre a importância de não se 

confundir mudança lingüística e emergência da gramática. A mudança é, sim, mais 



claramente visível na fala de pessoas mais jovens, entretanto a ressistematização constante 

da gramática ocorre em todos os indivíduos, independente da faixa etária. Já que as 

situações comunicativas nunca se repetem, a gramática de cada pessoa emerge diferente a 

cada uso, com as porções da língua sendo organizadas de modo distinto. 

Desta sorte, a mudança surge da emergência diária da língua, mas nem tudo aquilo 

que emerge cotidianamente nas interações comunicativas simboliza uma mudança. O certo 

é que ela tende a ser mais comum e mais intensa na fala de indivíduos mais jovens, que, ao 

tomarem certos itens lingüísticos como marcas de identidade, super utilizando-os, acabam 

por acelerar a propagação das inovações e contribuem, assim, para a evolução da mudança.

No caso dos pronomes reflexivos, estamos considerando o alargamento de seu uso 

nas conversas do dia-a-dia. Assim, partimos da observação do ‘se’ que funciona como 

pronome reflexivo de nível primário, assumindo a função mesma da reflexividade 

propriamente dita, com um sujeito que é agente e paciente a um só tempo. A partir dela, 

novas funções são encontradas no discurso, como o ‘se’ de nível secundário, enquanto 

partícula de realce, e o ‘se’ de nível terciário, apenas como um pseudo-reflexivo.

Desse modo, a hipótese é a de que os níveis secundário e terciário são mais 

recorrentes entre os mais jovens, por serem os usos mais recentes do “se”, em comparação 

com os usos de fato reflexivos. Depois, a freqüência mais elevada  dos novos usos deve se 

concentrar nos indivíduos da faixa II, que têm entre 26 e 49 anos; e por fim, a freqüência 

deve ser mais reduzida nos informantes da faixa etária III, com mais de 50 anos de idade. 

Este gradiente em decréscimo deve comprovar o que os estudos sociolingüísticos dizem 

acerca da interferência do fator idade na análise lingüística: as inovações são mais visíveis 

nos indivíduos mais jovens e menos aparentes nos indivíduos adultos. Aos dados, então...

Níveis Pleno/Primário % Secundário % Terciári
o

% Total

FI: 15-25 134 51 62 24 65 25 261

FII: 26-49 112 53 36 17 60 29 208

FIII: +50 109 56 46 24 40 21 195



Tabela VII: Ocorrências do pronome reflexivo: a interferência da faixa etária

O que os números revelam, de forma geral, fornecem evidências favoráveis ao que 

dissemos anteriormente. O total de ocorrências do pronome ‘se’ reflexivo é maior entre os 

mais jovens, aparecendo 261 vezes. Esse número diminui na faixa intermediária, com 208 

ocorrências e é mais baixo ainda na faixa dos mais idosos, com 195. De modo mais 

específico, esta escala decrescente se repete também nos níveis pleno/primário, num 

gradiente de ocorrências que vai de 134 > 112 > 109; e no nível terciário: 65 > 60 > 40. 

Apenas no nível secundário, a hipótese não se confirma por completo: enquanto os mais 

jovens continuam liderando seu uso, com 62 ocorrências, os indivíduos de faixa etária mais 

avançada aparecem logo a seguir, com 46 delas contra 36 dos informantes intermediários. 

Pela distribuição etária dos níveis, o que os números também nos apresentam é um 

decréscimo das ocorrências do pronome, em suas diferentes funções, conforme aumente a 

idade dos informantes. Assim, no nível primário, com o “se” desempenhando a função de 

reflexivo propriamente, temos um total de 134 ocorrências nos informantes mais jovens, 

contra 112 nos indivíduos de faixa etária 2 e 109 ocorrências nos informantes com + de 50 

anos. Já o “se”em nível secundário, funcionando como partícula de realce, aparece 62 vezes 

entre os mais jovens, 36 vezes entre os informantes de faixa etária 2 e 46 vezes entre os 

mais velhos, de faixa etária 3. por fim, o “se” de nível terciário, como pseudo-reflexivo, 

aparece 65 vezes nos informantes de faixa etária 1, 60 vezes nos de faixa etária 2 e 40 vezes 

nos indivíduos mais velhos, de faixa etária 3. 

Por mais que não tenhamos feito uma análise baseada extensivamente nos fatores 

sociais – sexo, idade e escolaridade – os dados mostraram, em alguma medida, indicações 

interessantes sobre o desempenho do pronome reflexivo ‘se’ na fala de João Pessoa. De 

forma mais saliente, a idade pôde apontar que o uso de tal pronome na comunidade 

observada está se comportando de um modo relevante: aparece no discurso servindo a

outras funções que não propriamente a de marcar reflexividade. Tal fato nos faz acreditar 

em certas tendências incipientes referentes a este fenômeno. É o caso de pensarmos não 

apenas em alterações de função, mas também em uma mudança mais sólida, uma mudança 



na própria categoria do pronome ‘se’ reflexivo enquanto clítico.   Se tais crenças irão se 

confirmar, apenas o tempo será capaz de responder.  

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

É chegada a hora das finalizações. Vamos, a seguir, resumir brevemente cada um 

dos momentos desta dissertação. Em seqüência, lançaremos as idéias que demonstram a 

que resultados chegamos, bem como explicitaremos a necessidade de se alargarem os 

estudos sobre a reflexividade, principalmente sobre o pronome ‘se’ reflexivo, embutida em 

uma proposta iminente para estudos próximos. Retomemos, então...

Num primeiro momento, optamos por apresentar o objeto de estudo desta pesquisa –

o pronome ‘se’ reflexivo –, mediante a descrição de suas propriedades caracterizadoras, 

discutindo questões referentes ao seu tratamento gramatical tradicional, ao passo que 

apresentamos os objetivos e hipóteses do trabalho. Foi um momento de delinear, 

problematizar, enfim, apontar aquilo que, efetivamente, seria o alvo no nosso estudo. 

O segundo momento da dissertação foi reservado para a teoria que serviu de base 

para a pesquisa: a lingüística funcional. Nele, foi (i) estabelecida a distinção básica entre 

formalismo e funcionalismo, com aquilo que cada corrente tem de mais específico; (ii) 

mapeada a trajetória histórica do paradigma funcional, mostrando-se como o funcionalismo 

revelou sua face em diferentes épocas dos estudos lingüísticos; (iii) apresentado, em linhas 

gerais, a que se presta uma Gramática Funcional, com seus objetivos e interesses; (iv) 

explicitada a noção de língua em uso, revelando-se a necessidade de trabalhar com os 

conceitos da gramática emergente, quando se tem por objetivo estudar as estruturas 

gramaticais na dependência do uso que delas se faz, o que gera um modo de estudo mais 

constitutivo, abrangente; e, por fim, (v) revelado não só o caráter icônico da representação, 

com a função interferindo diretamente na forma lingüística, mas também o princípio da 

marcação, estritamente relacionado à noção de iconicidade.   

Num terceiro momento, fizemos um mapeamento da forma como a questão da 

reflexividade foi tratada desde as gramáticas latinas até os dias de hoje. Nessa trajetória, 



estão presentes algumas das gramáticas tradicionais, normativas mais representativas da 

língua portuguesa. Foram convidados para essa viagem, também, alguns lingüistas que 

detiveram seus olhares ao tema em questão. Desse modo, procuramos mostrar duas faces 

distintas de uma mesma moeda.

O quarto momento da pesquisa foi reservado aos números, as pulguinhas saltitantes

que se inquietam à nossa frente, ou melhor, as pulguinhas que saltitam e nos deixam 

inquietos! Trabalhando, basicamente, com as noções da marcação lingüística, fizemos uso 

de fatores lingüísticos e fatores sociais para a análise dos dados, com o objetivo de 

apreendermos o uso produtivo do pronome ‘se’ reflexivo, ou seja, o modo pelo qual ele 

vem se comportando no falar de João Pessoa.

A soma destas etapas nos possibilitou chegar a certas descobertas interessantes. 

Após o detalhamento da partícula ‘se’ enquanto clítico reflexivo, de sua caracterização em 

manuais normativos e de sua apreciação em visões de lingüistas, alicerçados nos 

pressupostos teóricos da lingüística funcional, chegamos a resultados instigantes relativos 

ao comportamento de tal pronome no dia-a-dia de determinada comunidade de fala.

  Através daquilo que nos foi revelado pelos números, pudemos comprovar que o 

pronome ‘se’ reflexivo vem alargando seu uso na fala de João Pessoa. De uma função 

originária, propriamente reflexiva, ele acaba assumindo outras funções no discurso. Nos 

referimos, sobretudo, à função de partícula de realce e à função de pseudo-reflexivo. 

Interessante notarmos como ele vai perdendo certos traços que lhe são essenciais para que 

seja caracterizado como reflexivo. À medida que vai expandindo seu contexto de 

ocorrências, ele vai se tornando mais opaco, menos transparente em sua função. Passa a 

conviver em contextos mais abstratos de uso, deixando sua tarefa primeira – a de 

estabelecer uma correferencialidade entre o sujeito e o objeto, ou seja, a de ter um sujeito 

que é agente e alvo de uma ação verbal a um só tempo – angariando novas nuanças, menos 

concretas, no discurso. 



Consideramos essencial a escolha de estudar a língua em uso, a língua que segundo 

Labov (1972, p.xiii) “[...] é usada na vida diária por membros da sociedade, o veículo de 

comunicação com que discutem com suas esposas, trocam piadas com seus amigos e 

ludibriam seus inimigos”. Apresentando variabilidade em todos os níveis, os falantes 

escolhem entre sons, palavras e expressões, de modo que a língua deve, então, ser vista não 

como uma estrutura inerte, mas como um sistema social dinâmico, que está, a todo tempo, 

sendo arranjada, rearranjada, negociada, e, portanto, se movendo, mudando, 

interagindo...enfim, emergindo, a cada instante, do uso que dela se faz.  

Cabe ressaltarmos, ainda, a necessidade de futuramente lançarmos mão de uma 

proposta de estudo mais abrangente, que envolva outras comunidades de fala brasileiras, a 

fim de compararmos os resultados obtidos. Tais comparações dentro de uma língua são 

importantes, pois, ao investigarmos se determinadas restrições ao fenômeno da 

reflexividade, tanto de ordem lingüística, quanto extralingüística, apresentarem resultados 

semelhantes ou diferentes, serão relevantes para se chegar a explicações apropriadas no 

sentido de fortalecer generalizações – até certo ponto universais – a respeito de tal 

fenômeno. Por este caminho, poderemos confirmar, refutar, ou ainda refinar as tendências 

de uso do clítico reflexivo de 3ª pessoa falado no português do Brasil. 
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